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A letenyei platán

Megújult a letenyei Szapáry-Andrássy-kastély
Mintegy 600 ezer euró (több
mint 190 millió forint) ráfordítással, magyar-horvát pályázati forrásból újították fel részlegesen a jelenleg művelődési házként használt SzapáryAndrássy-kastélyt Letenyén.
A felújítás a MagyarországHorvátország Határon Átnyúló
Együttműködési Programból
valósult meg, amelyben Letenye önkormányzata mellett a
horvátországi Prelog és Ludbreg városa is részes volt.
Az április 26-i ünnepélyes
átadási rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bene Csaba, a
Zala Megyei Közgyűlés alel-

nöke, dr. Szűcs Márton, a
Közös Titkárság vezetője, dr.
Koósz Attila, a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulja
és Boros László, a Z-Pannon
Kft. ügyvezető igazgatója, a
beruházást végző cég vezetője.
– Városunkban a projektből
mintegy 600.000 euró (közel
200.000.000 Ft) összértékű beruházás valósult meg, mely
régóta várt álom volt mindannyiunk számára – mondta a
megnyitón Farkas Szilárd letenyei polgármester. – Az elindult úton nem állunk meg.
Városunk képviselő-testülete
elkötelezetten folytatni kívánja

A nemzeti színű szalagot dr. Szűcs Márton, dr. Koósz Attila,
Bene Csaba, Farkas Szilárd, Boros László, valamint Dömők
József, a művelődési ház igazgatója vágta át.

a megkezdett munkát, már kész
koncepcióval rendelkezünk a
kastély emeleti és homlokzati
megújítására, melyet be kívánunk nyújtani a magyar-horvát
határon átnyúló együttműkö-

dési program következő pályázati ciklusában. Abban bízunk,
hogy az 1760-as évek közepén
épült szakrálisunk hamarosan
teljes pompájában mutatkozhat
(Folytatás a 2. oldalon)
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Megújult a letenyei Szapáry-Andrássy-kastély
(Folytatás az 1. oldalról)
meg, mint ahogy arról a Márai
Sándor idézetben hallott „közös
célok és útkeresés” kérdése is
hangot adtak – mondta a letenyei városvezető.
Az Attractur nevű projektre
elnyert támogatás megközelíti a
1,5 millió eurót, ebből csaknem
600 ezer eurót fordítottak a
kisvárosban található kastélyépület renoválására. Az összeg
85 százaléka európai uniós támogatás, 10 százaléka magyar
állami hozzájárulás, a fennmaradó 5 százalék pedig Letenye
önkormányzatának önerős kiegészítése.
A műemlékvédelem alatt
álló épületben falkutatás és
szondázó falfestés előzte meg a
földszinti
rész
felújítását,
amelynek során korszerűsítették a fűtési és az épületvillamossági rendszert, kicserélték
a parkettát és a járólapokat, a

festés mellett pedig renoválták
a nyílászárókat. A teljes ablakcserét az épület műemlékvédelmi besorolása miatt nem
engedélyezték. Az épületben, a
volt gondnoki lakás helyén egy
turisztikai központot is kialakítottak és bútorokkal, informatikai eszközökkel rendeztek
be a projekt részeként.
Az eredeti tervek szerint a
kastély mindkét emeletét és
homlokzatát is felújították volna, de az építőipari árak drasztikus emelkedése ezt nem tette
lehetővé. Letenye önkormányzata egy új pályázati forrás
keretében szeretné a felújítást
folytatni, amelyre a nagykanizsai IMRO-DDK Non-profit
Kft. a várossal közösen pályázatot nyújt be.
A programot színesítette
Horváth Bendegúz versmondó
és a Mákvirág Citerazenekar.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Lilaruhás nyúl a főtéren

Április 10-én a Letenyéért
Közéleti Egyesület tagjai (LKE)
elkészítették a város számára
az ünnepváró húsvéti hangulatot idéző dekorációt a főtéren.
Szinyei Merse Pál: Lilaruhás
nő című festménye ihlette a
Lilaruhás nyúl című térbeli kép
megalkotását.
Az LKE tagjai évek óta újra
és újra belekomponálják a cse-

répnyulakat a köztéri dekorációba, most is így tettek. Ez
alkalommal a cserépből készült nyulak képviselik a képet
csodáló közönséget, de egy
kicsit hátranéznek a fotósok
kedvéért.
Az egyesület kéri, hogy
mindenki vigyázzon munkájuk
eredményére!
M.I.

A volt gondoki lakásból turisztikai irodát alakítottak ki.

Tojásfát díszítettek
Kistolmács Község Önkormányzata 5. alkalommal szervezte meg a tojásfa díszítést. A
rossz idő ellenére több, mint 60
résztvevővel 1.500 db tojást
aggattak fel a tóparti fára.
Amár hagyományosnak mondható rendezvényre nem csak helyiek és környékbeliek jöttek,
hanem Vas megyéből és Százhalombattáról is akadtak segítők.

Birkás Zoltán polgármester,
a helyi lakosok és több résztvevő is saját készítésű finomságokkal vendégelte meg a
díszítés után a részvevőket. A
gyerekeknek külön húsvéti
édességekkel is kedveskedett a
polgármester.
Jövőre még több tojással és
résztvevővel szeretnék újra
megrendezni az eseményt.

1 500 tojást aggattak fel.

www.zalatajkiado.hu
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Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki
Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes keretek között adták át a 2019. évi Zala Megye Bora kitüntetést. Az
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként ifj. Horváth Károly és Rezes Gábor bordalaikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növekedésének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!
Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.
Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szokásokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.
Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:
– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, valamennyien győztesnek érezhetik magukat!
Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincészete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pince (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).
Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehérbora nyerte el a Zala Megye Bora címet.
A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, Beke Zoltánnak.

Egyetemi, főiskolai hallgatók látogattak Letenyére

A felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatókat Farkas Szilárd
letenyei polgármester köszöntötte.

Április 16-án délelőtt Letenyén üdvözölte és köszöntötte
Farkas Szilárd polgármester a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusz, valamint a Muraközi
Főiskola (Csáktornya) turizmus
szakos hallgatóit.
A városvezető kiemelte,
hogy a sikeres ATTRACTOUR
magyar-horvát határon átnyúló
projekt lehetőséget adott a vá-

ros önkormányzatának arra,
hogy a Szapáry-Andrássy kastély részlegesen felújításra kerüljön, valamint a beruházás
keretében a volt szolgálati lakásból turisztikai irodát létesítsünk, mely a jövőben nyitva áll
a városba érkező látogatók számára, s népszerűsíti a térségben
megtalálható attrakciókat, látnivalókat. A főiskolai hallgatók

a további tervekről is információhoz jutottak, hiszen az
önkormányzat tervezi a kastély
felújításának soron következő
lépéseit (emeleti szint, homlokzat) is, mely feladatokat egy
újabb, május 3-ig benyújtandó pályázat tartalmazza részleteiben.
A rendezvényen a városvezető köszönetét fejezte ki a
REDEA Fejlesztési Ügynökség
munkatársainak, akik a vezető
partner szerepét töltötték be
projekt megvalósítása során,
valamint köszönet illeti a
Pannon Egyetem Nagykani-

zsai Kampuszának munkatársait is, hiszen kiváló oktatók
segítették a megvalósítás folyamatát.
A főiskolai hallgatók a projektmenedzseri prezentációkban részleteiben is megismerhették a projektet, az elkészült
turisztikai csomagokat. Tájékoztatást kaptak a letenyei és
csáktornyai beruházásokról, valamint a találkozás lehetőséget
adott arra is, hogy személyesen
is megtekintsék a felújítással
érintett épületeket itthon és
Horvátországban.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Nem számolják fel a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket Letenyén

Április harmincadikán tartotta soros ülését a letenyei képviselő-testület.

Április 30-án tartotta ülését
a letenyei képviselő-testület a
városházán.
Farkas Szilárd polgármesteri tájékoztatójában információt adott az elmúlt időszak
fontosabb eseményeiről, ismertette az oktatási-nevelési intézmények versenyeredményeit,
melyben az alapfokú művészeti
iskola élen járt.
Tájékoztatást adott arról,
hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóvoltából
április 3-án újra indult az „Otthon Melege Program”. A háztartásokban a földgázüzemű
konvektoros fűtési rendszer
korszerűsítésére, a konvektorok
cseréjére nyílik lehetőség maximum 750.000 Ft állami támogatással. A Nyugat-Dunántúlon
(Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) mintegy 200 millió
Ft áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtása 2019.
május 20. 10:00 órától lehetséges a forrás kimerüléséig. A
lakosság személyesen a Letenyei Család- és Gyermekjóléti
Központban (8868 Letenye,
Szabadság tér 7.) vagy a 0693/900-169-es telefonszámon
érdeklődhet. Az intézmény munkatársai a pályázat benyújtásában is segítséget adnak.
Az ülés további részében a
képviselő-testület döntött a
2019. évi európai parlamenti
képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról. Tárgyaltak és döntöttek
a II. számú fogászati körzetben
fogászati alapellátás biztosítá-

sára kötött feladatellátási szerződés módosításáról.
A testület tagjai pályázatok
benyújtásáról is határoztak. A
Magyar Falu Program orvosi
eszközbeszerzési alprogramjára
pályázatot kívánnak benyújtani
mintegy 5 millió Ft összegben,
amely a fogorvosi, gyermekorvosi alapellátásokat, valamint a
járóbeteg szakellátást érintheti.
A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program felhívásaira
is pályázni kíván Letenye 2019.
május 3-ig, mégpedig négy
projekttervvel, mintegy 2 millió euró mértékben az alábbiakban.
Sikeres pályázat esetén
folytatni kívánják a megkezdett
„Happy Bike” programot generációkat összekötő tematikus
útvonallal, melyben a kisváros
vezető partner szerepet kíván
betölteni. A projektből elektromos kerékpárokat, töltő és
szerelő állomásokat és egy
mountain bike pálya megépítését is tervezik.
Amennyiben sikerrel szerepelnek a pályázaton, szintén
folytatni kívánják a SzapáryAndrássy-kastély
felújítását,
elsősorban az emeleti részen,
többek között a volt moziterem
megújításával.
Horvát és magyar partnereinkkel pályázatot kívánnak
benyújtani az óvodapedagógusok képzésére, ahol a környezettudatosságot helyezzük
előtérbe, melyek modern technológiákra épülnek. Ezen projektből kívánják fejleszteni az

egyedutai óvoda játszóeszközeit.
A képviselő-testület a napokban pályázatot nyújt be
saját tulajdonában lévő önkormányzati ingatlan ökoházzá
való átalakítására, mely projektben elsősorban a természetvédelem szerepe kerül kihangsúlyozásra, valamint a természetvédelmi foglalkozások kerülnek előtérbe. Az ingatlan
udvarán arborétum kialakítását
tervezik.
A képviselő-testület döntött
a Vidékfejlesztési Programból
megvalósítandó önkormányzati
konyha felújításával kapcsolatban is.
Az ülésen kardinális kérdés
volt a városban kihelyezett
szelektív gyűjtőkonténerek további sorsa. Sajnos nap, mint
nap tapasztalható, hogy a konténereket nem a rendeltetésnek
megfelelően használják, így a
szelektív gyűjtés nem teljes
mértékben valósul meg, sőt
olykor a szelektív szigetek
környékén rendkívül rossz állapotok uralkodnak.
Ezek hatására az önkormányzatnak folyamatosan többletköltsége keletkezik, melyet
saját költségvetésének terhére
egyenlít ki. Az első negyedév-

ben mintegy 71 alkalommal
üríttették a szelektív konténereket, melyek költségei megközelítették a 700.000 Ft-ot.
A probléma az, hogy a szelektív gyűjtőedényzetekben kommunális huladékot is elhelyeznek, így az ürítés nem díjmentes, hanem költséggel terhelt a
szolgáltató részéről. A képviselő-testület a fentiekre tekintettel úgy döntött, hogy nem
szünteti meg a szelektív szigeteket a városban, s nagyobb
hangsúlyt fektet a kommunikációs kampány tevékenységre a gyűjtő szigetek megfelelő használata vonatkozásában, valamint megvizsgálja annak lehetőségét, hogy kamerákat helyezzen ki a közeljövőben.
Képviselői felvetés kapcsán
sajnálattal tapasztalták, hogy a
megújítás alatt lévő kastélyparkban a kialakított sétányokat, gyalogutakat, gyalogösvényeket nem a rendeltetésnek
megfelelően használják, azon
kerékpárral és motorkerékpárral egyaránt közlekednek. Ezúton szeretnénk kérni a Tisztelt
Lakosságot, hogy az állagmegóvás miatt csak gyalogosan
közlekedjenek a sétányokon!
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért
A napokban találkoztak Rijekában a Baltikumot és az Adriaitengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is részt vesz.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koordináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási megoldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Program keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével megvalósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszállításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.
A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Központja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.
Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szomszédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térségben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országainak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrációját – jóval elmarad a kívánt értéktől.
Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő hálózati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet közúti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.
Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a közlekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus és környezetvédelem.

Önkormányzati ügyek, mindenkinek, bárhonnan
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is
megkönnyíti a mindennapjait.
Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így
nemcsak a sorban állás miatti
bosszankodástól kímélik meg
magukat, hanem támogatják a
papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó
hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba

ejteni. Szerencsére manapság
erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális
tér, amelyre belépve egyre több
helyi hivatali ügy elintézhető.
Az Önkormányzati Hivatali
Portálon keresztül lakossági,
ipari, kereskedelmi, szociális
ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen,
online is intézhetők akár a
magán és vállalkozói helyi
adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés
és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint
helyi/önkormányzati adó- és
értékbizonyítvány igénylésre is

van mód. A helyi iparűzési adó
bevallása a portál segítségével
szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy
általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság
mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik
helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való
belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít
meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az
űrlapokon.

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle
ügy indítható, többek között
ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint
szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is
közvetlen linken elérhető, az
úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével
szinte bármilyen egyéb ügy is
benyújtható elektronikus úton.
A bejelentkezett felhasználók
bármikor nyomon követhetik
az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol
tart az adott ügy, illetve az
előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali
Portál az https://e-onkormany
zat.gov.hu weboldalon és Letenye weboldalán is elérhető.
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III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bálint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Zimboras Béla.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című projekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A delegáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírásokat.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.
A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrierpontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.
A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredményeit Fehér Ildikó szakmai vezető összegezte. A tanodában 25
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmények mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

A fórum résztvevői.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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Együttműködési megállapodás a muravidéki magyarság érdekében
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. április 18-i ülésén a
testület megtárgyalta a 2010ben elfogadott megyei területrendezési terv módosítása
céljából széleskörű társadalmasítás nyomán elkészíttetett véleményezési anyagot, amely az
államigazgatási egyeztetési eljárás megindításának alapjául
szolgál. A hivatalos egyeztetéseket
követően
várhatóan
ősszel kerülhet a közgyűlés elé
a terv módosításának végleges
változata.
Megtárgyalta a grémium a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében az Irányító
Hatóság által rendelkezésre bocsátott 50 darab támogatási kérelmet érintő újabb döntési javaslatot. Megválasztotta a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának tagjait,
valamint elfogadta a szervezet,
illetve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját.
A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a közgyűlés
rendeletet alkotott a Zala Me-

gyei Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította
2019. évi költségvetését, továbbá támogatási igény benyújtásáról döntött a belügyminiszter és a pénzügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően döntés
született a következő 4 éves
időszakban Zala megyében tevékenykedő 15 közigazgatási
és munkaügyi, valamint 2
pedagógus bírósági ülnök személyéről.
Döntött a közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a
Zala Megyei Önkormányzat között a muravidéki magyarság
nemzeti tudata fennmaradásának és anyanemzethez való
kötődésének erősítése érdekében több mint két évtizede
évente megújított együttműködési megállapodás 2019. évre
szóló megkötéséről, melynek keretében 1 millió forintnyi támogatást biztosít a szervezet által
előzetesen meghatározott programok lebonyolításához. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Fotók: Zalatáj
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség Tanácsának elnöke, a szlovéniai magyarok országgyűlési képviselője kiemelte az együttműködés fontosságát.

Kitettek magukért
Letenyén ismét kitett magáért a Baross Gábor utca közössége. Húsvétra szépen feldíszítették a Flórián téren található Paletta Szaküzlet előtti
területet, ahol tojásfa is állt.

Nagyszombaton állatsimogatót szerveztek, amelyre a
lelkes közösség felvonultatott
lovat, bárányt, nyulat, kiscsibét, kiskutyákat és még kishalakat is.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Szent Flóriánra emlékeztek Letenyén
Elismerések átadására is sor
került. Birkás Zoltán, Kistolmács polgármestere 40 éves
önkéntes tűzoltói tagsága elismeréséül emlékérmet vehetett
át. 10 éves önkéntes tűzoltói
tagságának köszönetéül emlékérmet kapott a letenyei Helber
Istvánné, Sánta Balázs és

Szummer Péter. Halász Bálint,
a Letenye ÖTE ifjúsági önkéntes tűzoltója közösségi
munkájáért tárgyjutalomban részesült. Bogdán László, a kistolmácsi tűzoltó raj tagjának
közösségi munkáját szintén
tárgyjutalommal honorálták az
egyesület vezetői.

A hivatásos tűzoltók is koszorúztak Szent Flórián szobránál.

A május 5-i (vasárnapi)
programot sajnos a zord, esős
és szeles időjárás módosította.
A rendezvény megnyitása a
Letenyei Körzeti Tűzoltó Egyesület (Letenye ÖTE) Kossuth
utcai telephelyén kezdődött,
majd az emlékezés a Szent
Flórián szobornál koszorúzással folytatódott. A tűzoltó egyesület és a város önkormányzata
nevében Kovács Tibor egyesületi elnök, Ernszt Gábor parancsnok és Farkas Szilárd
polgármester is koszorút helyezett el az alkotásnál.
Ezt követően a városi tűzoltó felvonulásra került sor,
majd a Szentháromság templomban Aigner Géza letenyei
plébános celebrált szentmisét,
melyen – az Anyák napja
mellett – a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flórián keresztény
vértanúról is megemlékezett
prédikációjában.
A letenyei megemlékezést a
helyi hivatásos tűzoltók, a
becsehelyi, kistolmácsi, a horvátországi hodosáni, a szlovéniai lendvai és csentei önkéntes

Ha elolvasta,
adja tovább!

Dél-Zala
Murahíd

tűzoltók is megtisztelték jelenlétükkel.
A mintegy 60 tagú Letenye
ÖTE soraiba ezúttal három
hölgy csatlakozott, akik fogadalmat tettek a civil lánglovagok zászlója előtt.

Tűzoltó szentmise a letenyei katolikus templomban.

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

2019. május
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Csiribiri óvodás találkozó
A Letenye és Környéke Szakmai Munkaközösség évek óta sikerrel működik
– A munkaközösség 2004
őszén alakult. Célja volt a társult intézmények pedagógiai,
szakmai segítése, a pedagógiai
szakmai szolgáltatás kistérségi
szervezése. Alakulásunk idején
úgy éreztük, hogy elszigetelten,
egymásról keveset tudva dolgozunk. Igényünk volt a kitekintésre, tapasztalatok megosztására, a jó gyakorlat átadására.
Programjaink ez alatt a 15 év
alatt lehetőséget adtak az önképzésre, jó kapcsolatok kialakítására, pályázati lehetőségek
kihasználására. 2009-ben első
alkalommal szerveztük meg az
óvodások találkozóját, amely
„Csiribiri” néven hagyományt
teremtett. Nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényünkre,
és fontosnak tartom elmondani,
hogy nem létezne, ha nem
lenne munkaközösség, hiszen a
szereplő gyerekek, a helyiek
mellett, a környező települések
óvodásai. Jelenleg Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Borsfa, Eszteregnye, Molnári, Muraszemenye, Pusztamagyaród, Tótszerdahely települések óvodái tagjai a munkaközösségünknek. Ebben az
évben kerestem fel a Pákai
Öveges József Óvoda - Bölcső-

de intézmény vezetőjét, és kértem, hogy csatlakozzanak a
rendezvényünkhöz. Bízom abban, hogy munkaközösségünknek is tagja lesz óvodájuk. Az
óvodások találkozóján évről
évre meghívott vendégeink
vannak, így rendszeres visszatérők a lendvai óvodások, akikkel kölcsönös a kapcsolat. Szerepeltek már nálunk Zalakaros
óvodásai, a jövőben Nagykanizsa és Lenti óvodásai felé is
nyitni szeretnénk. A Csiribiri
találkozó elsősorban azért szerveződött, mert szükségünk és
igényünk van arra, hogy kapcsolatban legyünk, segítsük
egymást újabb és újabb ötletekkel, megoszthassuk tapasztalatainkat – tájékoztatta lapunkat Csökölyné Tóth Ágota munkaközösség vezetőtől, majd
Farkas Szilárd letenyei városvezető vette át a szót.
– Elmondhatom, hogy évről
évre egyre színvonalasabb tartalommal telítődik ez a délelőtt,
és igazán élményt nyújtó mind
a gyerekek, mind a felnőttek
számára. Így történt ez április
13-án is Becsehelyen. Ez évben
Becsehelyre esett a választás,
mert jelenleg a letenyei önkormányzat tulajdonában lévő in-

A bánokszentgyörgyi ovisok műsora.

gatlanok jelentős része felújítás
alatt van. A XI. alkalom sem a
versenyről, nem a minősítésről
szól, nincs szakmai zsűri, nincs
pontozás és helyezés. A legfőbb
cél az, hogy jól érezzük magunkat, miközben örülhetünk a
sok mesének, gyermekdaloknak, táncoknak. Az óvodapedagógusok tiszta forrásból merítenek. A népdalok, gyermektáncok, népmesék mind-mind a
néphagyományokat elevenítik
fel, éltetik, értékeket közvetítenek. Az óvodai nevelés egyik
igen fontos feladatát valósítjuk
meg ilyen módon is. Ezen a
jeles alkalmon a letenyei, eszteregnyei, bánokszentgyörgyi,

novai, molnári, becsehelyi és a
lendvai ovisok adtak szép műsorokat, így a rendezvény már
nemzetközi méreteket is öltött.
Ezen feladat megvalósítását
segítik mindazok, akik felajánlásaikkal évek óta támogatják a
rendezvényt. Évről évre köszönetet mondunk Zajk, Murarátka, Kistolmács községek önkormányzatainak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzatoknak, a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint a Müller
Drogéria Magyarország Bt., és
az egyéni vállalkozók önzetlen
segítségének – hangzott el Farkas Szilárdtól.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető
Önkormányzati Hivatali Portál.
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól
már minden magyarországi településen, így Letenyén is elérhető
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül
online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan
intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján.
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és
építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása,
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digi-

tális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első
lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és
vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett,
gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi,
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe
venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a
folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett
űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a
vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és
aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon érhető el, melyet Letenye weboldalán is megtalálnak.
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„Ha jöttök lesztek, ha hoztak esztek”
A Muraszemenye Községért Közalapítvány batyus bálja
„Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, és
meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”
„A tánc a lélek érzéseit a
test mozdulataival fejezi ki, és
méltó arra, hogy a zenéhez és a
költészethez hasonló szerepet
töltsön be.”
2019. április 06-án tartotta a
Muraszemenye Községért Közalapítvány a már hagyománnyá
váló batyus bálját a kerkaszentkirályi Teleházban.
A zenéről, mint minden évben, idén is „Misike” gondoskodott.
Az alapítványi bál mindig
jelentős esemény. Kikapcsolódási alkalom, melynek egyik
célja, hogy mindenki megálljon
egy kicsit a hétköznapi forgatagban.
Több napos előkészületi
munkával, tervezéssel és szer-

vezéssel indult a rendezvény, s
állt össze a jó hangulatú este
annak érdekében, hogy sikeres
legyen és a jelenlévők jól
érezzék magukat.
Nagyon sokan eljöttek,
fiatalok és idősebbek egyaránt,
ami azt mutatja, hogy az itt
élőknek fontosak a közös
programok.
A színvonalas rendezvényt
Cseresnyés Péter államtitkár
nyitotta meg, majd az alapítvány elnöke, Stropka Józsefné
köszöntötte a vendégeket. Az
esemény neve egy régi szólásból ered: „Ha jöttök lesztek, ha
hoztok esztek”, azaz enni- és
innivalóról mindenkinek magának kellett gondoskodnia.
Finomabbnál finomabb ételek
és desszertek kerültek az asztalokra.
A bálteremmé varázsolt helyiségben hölgyek és urak mutatták meg, hogy hogyan lehet

A tánc volt a főszerepben.

kitűnő hangulatot teremteni,
hiszen a tánc volt a főszereplő.
A változatos és sokszínű
felajánlásnak köszönhetően remek hangulatban zajlott az
elmaradhatatlan éjféli tombolahúzás.
Az est további részében ismét a tánc és a beszélgetés ke-

rült előtérbe, és reggelig mulattak a jelenlévők.
Az alapítvány köszönetét
szeretné kifejezni mindazoknak, akik a bálon való részvételükkel, támogatásukkal segítették munkájukat, jövőbeni
céljaikat.
Bánfalvi Edina

Rendkívüli ügyfélfogadás a központi ügyfélszolgálaton
Csütörtök: 8.30 - 18.00
Péntek: 8.30 - 18.00
Május 20-án, hétfőn, az
ügyfélfogadási idő 8 óra 30
perctől 20 óráig tart.
A 1819-es Infóvonalon hívható Általános Tájékoztató
Rendszer (TCC) munkatársai
május 6. és 17. között munkanapokon 8 óra 30 perctől 18
óráig, május 18-án (szombaton)
és 19-én (vasárnap) 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig, május
20-án (hétfőn) 8 óra 30 perctől
20 óráig fogadják a személyi
jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.

A szokásos nyitvatartási
időn túl intézhető adóügyek:
• szja-bevallással, bevallási
tervezettel kapcsolatos ügyintézés,
• csekkigénylés,
• ügyfélkapu-ügyintézés,
• bankkártyás fizetés.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
További információ:
Joó Hilda
sajtó főreferens
Tel.: 92/505-795,
30/510-1163
E-mail:
zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának zalaegerszegi, központi ügyfélszolgálata (Zalaegerszeg, Balatoni út
2.) a személyijövedelemadóbevallás közelgő határideje

kapcsán május 6. és 17. között
az alábbi meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadja
az ügyfeleket:
Hétfő: 8.30 - 18.00
Kedd: 8.30 - 18.00
Szerda: 8.30 - 18.00

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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„Zalaszabar megelőzte Budapestet”
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint
a kormány célja, hogy 2030-ra
Magyarország legyen KözépEurópa vezető turisztikai térsége, és ehhez minden hazai és
európai uniós forrást megad.
Rogán Antal minap Zalaszabarban a Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark több
mint egymilliárd forintos fejlesztésének átadásakor azt
mondta: a következő évtizedben 828 milliárd forint forrást
szán a kormányzat a magyar
turizmus kifejezetten Budapesten kívüli fejlesztéseire.
„Zalaszabar megelőzte Budapestet”, ugyanis Magyarország első fix telepítésű hullámvasútja is itt épült fel, illetve ilyen színvonalú, gyerekeknek szolgáló élménypark
máshol sincs az országban –
közölte Rogán Antal.
A turizmus hozzájárul a
GDP-hez, a nemzetgazdaság
erősödéséhez, de nemcsak arról
szól, hogy idejönnek a külföldiek, hanem arról is, hogy
„mi is felfedezzük a saját hazánkat”. Az elmúlt három évben töretlen volt a turizmus
fejlődése, a vendégéjszakák
száma az utóbbi két évben
mintegy 10 százalékkal haladta
meg az előző évit, nagyjából
fele arányban a külföldi, illetve
a hazai vendégeknek köszönhetően – ismertette a miniszter.
Azt mondta: a turizmus
stratégiai ágazat, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
megalapításával is olyan csúcsszerv létrehozása volt a cél,
amely a turizmus koordinálásában és fejlesztéseiben is részt
vesz. A kormányzat egyszerre
akarja a szálláshelyeket, az éttermeket, a turisztikai attrakciókat, a kalandparkokat, a
gyógyhelyeket és az infrastruktúrát fejleszteni, erre pályázati
lehetőségek vannak, néhány

stratégiai régiót külön is megjelölve – sorolta.
Az avatáson – amelyen
részt vett Guller Zoltán, az
MTÜ vezérigazgatója is – Rogán Antal kitért arra, hogy tavaly indult az országban olyan
panziófejlesztési program, amelynek keretében 650 fejlesztésre
adtak támogatást, ezek többsége a következő egy évben
valósul meg. Tavaly a balatoni
strandok fejlesztéseire biztosítottak támogatást, idén a tó
parti szabadstrandok – főként a
gyermekes családokat szolgáló
– beruházásaira biztosítanak
2,5 milliárd forintot.
Rogán Antal nagyon fontosnak nevezte, hogy a turisztikai
területhez tartozó szektorok
„tisztán és adózottan működjenek”, hiszen akkor maradhatnak az adók is alacsonyak, ha
mindenki tisztességesen fizet.
A vendéglátásban idén végrehajtott áfacsökkentés következtében például a tavalyihoz képest 40-60 százalékkal nőtt
egy-egy hónapban a szektor
forgalma, a szálláshelyek digitalizációjának nyáron induló
programja pedig a bejelentési
rendszer kifehérítését szolgálja.
Manninger Jenő, a térség
fideszes országgyűlési képviselője szerint a zalaszabari beruházás többről szól, mint csupán térségfejlesztésről, a célja,
hogy a gyerekek, a családok is
jól érezzék magukat. A KisBalaton közelségében megvalósult, több száz kilométeres
körzetben is egyedülálló minőségi fejlesztés hozzájárul, hogy
turisztikai célpontként is erősödjön az egész térség – tette
hozzá.
Szabadics Zoltán, a Holnapocska Tábor és a Zobori Élménypark alapítója elmondta,
feleségével a minden évben
több száz, súlyos betegségekkel
élő, vagy azokból gyógyuló

új beruházás költsége meghaladta az 1,271 milliárd forintot,
ebből csaknem egymilliárd forintot a Kisfaludy Turisztikai
Fejlesztési Program forrásai fedeztek. Az ország jelenleg
egyetlen fix telepítésű hullámvasútja mellett új fogadóépület
és látogatóközpont épült, illetve kiegészítették a meglévő
csónakcsúszdát.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

gyerekeket vendégül látó tábor
és az élménypark építésére
minden szabad forrásukat felhasználták. A balatoni turisztikai régió legvonzóbb élményparkját és legjobb táborát szerették volna megvalósítani, amit
a Kisfaludy-program segített.
A helyszíni tájékoztatás
szerint a befejezési határidő
előtt kilenc hónappal elkészült

rik

Lenti állatpiac
2019. május 18.-án,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter
(b) és Vigh László fideszes országgyűlési képviselő (j) a zalaszabari Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark új hullámvasútján.
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Akció

Fotók: MTI/Varga György

n
Hu

Vörös tojótyúkok

A zalaszabari Holnapocska Tábor és Zobori Élménypark új
hullámvasútja 2019. április 13-án. Az élményparkban több mint
egymilliárd forintos fejlesztés valósult meg.

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

