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Szeptember 20-án (pénte-
ken) délután a Letenyei Hóvi-
rág Óvoda Bajcsy utcai felújí-
tott épületének átadó ünnepsé-
gére került sor.

Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva óvodavezető elmondta, ese-
ményekben gazdag, nehéz éven
van túl az óvoda, hiszen a
csaknem 40 éve készült épület-
re igencsak ráfért a felújítás. Az
udvari játékok, mosdók, vizes-
blokkok elhasználódtak, gyak-
ran szorultak javításra, ezért is
fogadták örömmel a jó hírt, a
pályázati sikert.

A felújítás sok fejtörést, ren-
geteg megoldandó feladatot oko-
zott, ám a végeredmény az új

82 milliós fejlesztés a letenyei óvodában
játszótér, az esztétikus, higiéni-
kus mosdók mindenért kárpó-
tolták az óvodai dolgozókat és
az apróságokat.

Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester szólt arról, hogy tavaly-
előtt szeptember elején értesül-
tek róla, hogy mintegy 82 milliós
vissza nem térítendő támogatást
kaptak a Bajcsy utcai óvoda
funkcióbővítő fejlesztésére ame-
lyet a terület- és településfejlesz-
tési pályázaton nyert el a város.

A beruházás folyamán az
épületben a mosdók felújításra
kerültek, sószobát, új személy-
zeti öltözőt alakítottak ki, az
épület főbejáratánál akadály-
mentesítést valósítottak meg.

Új játszóeszközöket, térbú-
torokat vásároltak a kis ovisok
örömére és az udvaron ivókút
létesült, térburkolattal látták el
a járdákat, teljes mértékben fel-
újították az ovi kerítését, vala-
mint árnyékolók, napvitorlák
kerültek kihelyezésre.

A városvezető azt is öröm-
mel jelentette be, hogy a lete-
nyei óvoda, az egyedutai város-
részben működő telephelyén
egy másik sikeres pályázatnak
köszönhetően több mint 15
millióból energiamegújítást tá-
mogató fejlesztések valósulnak
meg, valamint egy magyar-hor-

vát projektnek köszönhetően
hamarosan megkezdődhet az
egyedutai óvoda udvarának,
kültéri játékainak felújítása. A
rendezvényen a megújult épü-
letet letenyeiAigner Géza
plébános áldotta meg.

Sor került az ovis rajzver-
seny értékelésére, volt kerekítő
ovimóka , be-Vajda Margittal
mutatót tartott és vetélkedőt
szervezett a Letenyei Rendőr-
őrs, Lete-bemutatót tartottak a
nye ÖTE tagjai és kézműves
foglalkozásra várták a kicsiket
és szüleiket.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei óvoda megújult udvarát hamar birtokba vették az
apróságok és szüleik.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérő probléma,
hogy a régi, lecserélésre ítélt
bútorokkal mit lehetne kez-
deni. Az együtt eltöltött,
évek alatt kialakult érzelmi
kötődés miatt – még hasz-
nálható, ne dobjuk ki – meg-
oldásban gondolkodnak so-
kan. Péter is egy ilyen hely-
zetben találta magát, amikor
megkérték, hogy az új nap-
pali bútor beépítése előtt se-
gítsen levinni a régi ülőgar-
nitúrát. Péter tapasztalt szak-
ember, egyből észreveszi,
hogy ez az ülőgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért ezt
az utolsó szállítást már nem
fogja szétesés nélkül kibírni.

Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nél-
küli mozgatás lehetőségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova tudnák rakni az
ülőgarnitúrát. Egyetlen lá-
nyuk sorra veszi a lehető-
ségeket.

– Be kell rakni a ga-
rázsba!

– Tele van, még az autó-
val se tudok bejárni –
mondja az apa.

– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.

– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg se
tudunk mozdulni.

Vajon kihez lehetne el-
vinni?

Végig veszik a rokono-
kat. Hosszas telefonálások
után se lesz megoldás. Senki
se tudja befogadni a sokat
megélt ülőgarnitúrát. A hely-
zeten felháborodó egyetlen
lányuk kifakad. – Tavaly,
amikor kutatóként kint dol-
goztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy ve-
gyetek a Balatonon egy nya-
ralót, és akkor most lenne
hova tenni az ülőgarni-
túrát…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Már akkor mondtam…

Muraszemenye polgármes-
tere, úgy dön-Stefanec Mária
tött, hogy az október tizenhar-
madiki választáson már nem
indul. Igazán hosszú időnek
számít az a 12 év, amelyen ke-
resztül a falu vezetője volt,
hiszen a 2007 szeptember 30-i
időközi választás óta irányítja a
települést.

Ez időszak alatt számos fej-
lesztés valósult meg a faluban.
Nagyon sok beruházásra került
sor, az első években a fonto-
sabb célokat valósították meg.
Ilyen volt a közvilágítás bővíté-
se, az, hogy a buszjáratok a te-
lepülésrészek érintésével köz-
lekedjenek. A falurészekben
kápolnák felújítása, elektromos
harang beszerelése, kamera-
rendszer kiépítése, Alsószeme-
nyén a köztemető ravatalozó-
jának felújítása, bővítése tör-
tént meg.

Sokat tettek az árvízvédel-
mi töltés megerősítése érdeké-
ben, a belvíz elvezetésénél az
árkok tisztítását, burkolását,
járdák építését, ereszek cseréjét
tartották szem előtt, az ingatla-
nok előtti közterületeket, ár-
kokat folyamatosan kaszálják.
A falu közterületeinek kar-
bantartásához munkagépeket,

Muraszemenye érdekét tartotta a legfontosabbnak
Stefanec Mária elköszön a polgármesteri hivatástól

adaptereket sikerült beszerezni
a Start munkaprogram kere-
tében.

Igazán dicséretes, hogy a
falunak nem volt tartozása, így
a konszolidációs program kere-
tében kétszer kaptak 10 millió
forintot. 2013-ban ebből önerő
hozzáadásával a Muraszeme-
nye és Csernec közötti útsza-
kasz rekonstrukciójára került
sor, 2016-ban pedig a járdákat
újították fel mindhárom falu-
részben.

Pályázatok útján készült el
az IKSZT-ház, ami a közösségi
rendezvények megtartásához is
kulturált környezetet biztosít. A
cserneci kultúrházban turiszti-
kai központot alakítottak ki.
Rendbehozták az I. és II. vi-
lágháborús emlékműveket. A
felsőszemenyei köztemetőben
megtörtént a térkövezés a be-
járati útvonalon. A Murasze-

menyei Általános Iskola ener-
getikai korszerűsítése pályázat
segítségével valósult meg. Az
intézmény belső berendezéseit,
eszközeit folyamatosan fejlesz-
tették. Mindig pályáztak a hát-
rányos helyzetű óvodások és
iskolások felzárkóztatására, be-
iskolázási és ösztöndíj támoga-
tására. Folyamatban lévő 59
millió forintos elnyert pályáza-
tuk az orvosi rendelő külső és
belső felújítását célozza meg,
aminek kivitelezése a jövőben
valósul meg. Az Alsószeme-
nyén lévő Táncsics és Pataki út
felújítására beadott 10 millió
forintos pályázatuk elbírálásra
vár. Önerőből vásároltak három
buszvárót 2,1 millió forintért,
ami már az utasok kényelmét
szolgálja. Ugyancsak önerőből,
10 millió forintból megújult a
Csermec és Felsőszemenye kö-
zötti közút. A Muraszemenye
Községért Közalapítványt éven-
te 2,2 millió forinttal támogat-
ták, amit az IKSZT-ház működ-
tetéséhez használtak fel.

Szorgalmas munkára volt
szükség a fejlődés szinten tar-
tásához, amihez a polgármester
végzettségéből adódó könyve-
lői, számviteli szemlélete nagy-
ban hozzájárult. Stefanec Mária
hálásan köszöni a település
lakóinak, hogy a választások
során neki szavaztak bizalmat.

Trojkó Tímea

Stefanec Mária irányításával sokat fejlődött Muraszemenye.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd
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A Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elne-
vezésű projekt keretében Ko-
vászna megyei delegációt fo-
gadott a megyei önkormányzat
szeptember 16-20. között.

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

A találkozó részleteiről Pá-
csonyi Imrét, a közgyűlés alel-
nökét kérdeztük.

– A Kárpát-medence két
határmegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi öröksé-
gét céloztuk meg – mondja

elöljáróban az alelnök. – A ha-
tármentiség a múltban sok eset-
ben hátrány volt, gondoljunk
csak a Nyugat-Magyarország
határán lévő vasfüggönyre. Sze-
rettük volna megtalálni a közös
történelmi pontokat, hiszen
tény, hogy a nyugati határvi-
déken a múltban éltek székely
őrállók. Egyrészt a székelyek
zalai jelenlétét jártuk körül,
illetve olyan történelmi emlék-
helyeket kerestünk fel, amelyek
turisztikailag hasznosíthatók,
illetve fontosak a helyi iden-
titás szempontjából.

– Hol járt a zalai küldöttség
korábbi erdélyi látogatása so-
rán és hová kalauzolták most a
kovásznai vendégeket?

– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barca-
földvári fogolytábort, bekap-
csolódtunk a Gábor Áron év-
forduló eseményeibe, koszorú-
zásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeink-
nek pedig megmutattuk a ma-
gyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ot-
tani kiállítást, a lovászi légó-
pincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a tör-
ténelmi emlékhelyek turisztikai
hasznosításáról. A küldöttség
tagjai pedig előadást tartottak
az érdeklődőknek a megyeháza
dísztermében. Az egyik nap
Lendvára látogattunk, ahol töb-
bek között megtekintettük a
várat, az utolsó napon pedig
Mura menti kirándulás szere-
pelt a programban, vízitúrával,
murakeresztúri nemzetiségi
konferenciával, a Zrínyi kadé-
tok avatásával. Olyan közös
pontokat kerestünk, melyek
mindkét megyének fontosak
identitásunk szempontjából, s
szeretnénk, ha a jövőben minél
többen megismernék e neveze-
tességeket.

Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszköz-
gyűlésén került sor a hagyomá-
nyoknak megfelelően a kitün-
tetések átadására.

Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzá-
járultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazda-
sági eredményeihez, az ország

Zala megye stabil fejlődési pályára állt

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gaz-
dasága – hangsúlyozta.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszé-
dében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlő-
dési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Épít-
sünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefo-
gásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A köz-
gyűlés Zala Megye Díszpol-
gára kitüntető címet adomá-
nyozott színmű-Rátóti Zoltán
vésznek (Magyarföld) a kistele-
pülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat Monda Lász-kapott
lóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat dr. Györgyvehetett át
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondos-
kodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményve-
zető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat Szörényi Zoltánkapott
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sport-
jáért Díjat Vla-adományoztak
szák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sport-
jáért Díjat Szőcs Jánoskapott
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Tár-
sadalomért és Nemzetiségekért
Díjat Végi Csabaérdemelt ki
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ado-
mányoztak zala-Novák Ferenc
karosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ka-
pott a (Nagy-Hidrofilt Kft.
kanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A kitüntetettek és a vezetők.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.
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Hamarosan véget ér az 5
éves önkormányzati ciklus. Ter-
mészetes, hogy ilyenkor szám-
vetés készül. le-Farkas Szilárd
tenyei városvezetőt kérdeztük.

– Mi volt a legsürgetőbb
feladat?

– 2014. október 12-én bi-
zalmat kaptam a letenyei pol-
gároktól. Igyekeztem ezt a tu-
dásomnak és tapasztalataimnak
megfelelően megszolgálni a
képviselő-testülettel együtt eb-
ben az öt évben. A beiktatá-
somat követően egyből a mély-
vízbe kerültem. Pár folyamat-
ban lévő ügyet – amely nem
tűrt halasztást – a beiktatáso-
mat követően megoldottam. A
2014-es polgármesteri progra-
momban elsődleges célkitűzé-
sem az egyedutai városrész
csapadékvíz-elvezetési problé-
máinak megoldása volt. A víz-
ügyi szakemberekkel, a helyi
mezőgazdasági vállalkozókkal
közösen a legfontosabb ezirá-
nyú feladatokat 2014-ben és
2015-ben megoldottuk. A város
északi részéről lezúduló csa-
padékvíz elvezetésére áteresz-
cserét szükséges végrehajta-
nunk, mely a 7-es főút alá csat-
lakozik. A szükséges tervek
már elkészültek 2018-ban, a
megvalósítás előtt vagyunk,
azonban komplex feladatról
van szó, melyet tervek és
engedélyek nélkül nem lehet
végrehajtani.

– Hogy élte meg az elmúlt
öt évet? Vannak már ered-
mények?

– Az ötéves ciklus ideje
alatt számos pályázaton sikerrel
vettünk részt, teljes mértékben
megújult a Szapáry-Andrássy
kastély földszintje, a volt szol-
gálati lakásból modern turisz-
tikai irodát hoztunk létre. A
felújítást természetesen folytat-
ni kívánjuk a jövőben, a kastély
emeleti és külső homlokzati
részeivel. A pályázatot már be
is nyújtottuk. Az egyedutai mű-
velődési házat kerékpáros pi-
henőhellyé alakítottuk át, amely
megfelelő körülmények bizto-
sításával rendezvényekre is ki-
adható. Felújításra került a Le-
tenyei Hóvirág Óvoda Bajcsy
utcai telephelye, hőszigetelést,
új tetőt és nyílászárókat kapott
az épület, megújult a játszóud-
var, a szociális blokkok, de to-
vábbi feladatunk a jövőben az
intézmény teljes körű belső
felújítása. Ugyancsak ez a jö-

Letenyei számvetés

vőbeni tervem az egyedutai vá-
rosrészben működő óvoda kap-
csán is. Az épület a jövő év
nyarán többek között homlok-
zati hőszigetelést, födémszige-
telést is kap egy nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően. A jö-
vőben az intézmény udvarán
lévő játékok cseréjét is meg
kívánjuk valósítani, melyre pá-
lyázatot nyújtottunk be. Moder-
nizáltuk és korszerű informati-
kai eszközökkel láttuk el mint-
egy 11 millió forint értékben a
letenyei családsegítő intéz-
ményt, sőt egy személygépjár-
művet is vásároltunk pályázat-
ból, mely az ott dolgozók min-
dennapi munkáját segíti. Las-
san befejezéséhez közeledik a
Zöld város beruházás, térkő
burkolattal ellátott gyalogjárdá-
kat építettünk a Béke utcában,
utcabútorokat helyeztünk ki,
valamint kültéri sporteszközö-
ket telepítettünk, létrehoztunk
egy új játszóteret is és hama-
rosan megkezdődik a korábban
elbontott híd újjáépítése a Béci-
patak fölé, a Bajcsy utcai óvo-
da és játszótér között. Gőzerő-
vel zajlik a termelői piac meg-
építése is. Hamarosan megin-
dul a közbeszerzési eljárás a
volt téglagyár területének meg-
újítására, melyet több ütemben
kívánunk megvalósítani. Ezen
beruházásra mintegy 470 millió
forintot ítéltek meg önkor-
mányzatunknak. Sorolhatnám
még a megvalósult kisebb-na-
gyobb értékű fejlesztéseket is.
Az elmúlt öt év minden napja
munkával telt, a beruházások
mellett igyekeztem hatékonyan
közreműködni a fogadóórái-
mon felmerült állampolgári
problémák megoldásában is.

– Megválasztása esetén me-
lyek a jövőbeni legfontosabb
tervek?

– Elsősorban a megkezdett
beruházásokat biztonságosan be
kell fejezni, az újonnan felme-
rült fejlesztéseket pedig szük-
séges megkezdeni annak érde-
kében, hogy a beruházási határ-
időket megfelelően tudjuk tar-
tani. Másodsorban a következő
ciklusban kiemelt figyelmet kí-
vánok fordítani a belterületi jár-
da- és úthálózat felújítására,
valamint a meglévő közműhá-
lózat mielőbbi fejlesztésére. Az
elmúlt öt évben sok jelzés ér-
kezett az állampolgárok irányá-
ból a járdák, utak minőségére,
de sokszor tapasztaltuk azt is,
hogy a városban megépített
ivóvízhálózat már jócskán
felújításra szorul. Ez komplex
és nehéz feladat egy település
számára. Ennek ellenére Fenyő
utcában önerőből már meg-
kezdtük a meglévő ivóvízháló-
zat vezetékcseréit, hamarosan a
következő ütem is elindul. Har-
madrészt pedig továbbra is

minden lehetséges módon azon
kívánok dolgozni, hogy minél
nagyobb számú pályázati for-
rást hívjak le a településre.
Tisztán látom, hogy sok fel-
adat, fejlesztendő terület van
még előttünk, melyre egy ön-
kormányzati ciklus, öt év nem
elegendő idő. Természetesen
azt is ki kell hangsúlyoznom,
hogy a megkezdett munka biz-
tonságos folytatásához olyan
települési képviselőkre van
szükség, akik önkormányzati
tapasztalattal, megfelelő tudás-
sal, végzettséggel rendelkeznek
egy-egy kardinális döntés meg-
hozatala során. Igyekeztem
olyan képviselőket toborozni,
akik városvezetői munkámat
döntéseikkel elő tudják segíte-
ni. Természtesen tartani kívá-
nok lakossági fórumot, melyen
ismertetem eredményeinket, il-
letve egy füzet is eljut minden
letenyei háztartásba, mely rész-
letesen tartalmazza az öt év
alatt elért eredményeket, illetve
jövőbeni terveimet.

z.t.

Farkas Szilárd

A Szakrális Művészetek
Hete programsorozathoz kap-
csolódva szeptember 20-án
(pénteken) délután nyílt meg a
letenyei fafaragó, faszobrász
Boa Endre népi iparművész
kiállítása a helyi római katoli-
kus templomban. Mint köszön-
tő beszédében plé-Aigner Géza
bános fogalmazott, Boa Endre
legutóbbi alkotásai szinte már
mind szakrális témájúak. A
letenyei templomhoz közeledve
a külső homlokzaton lévő két
nagyméretű szobor – Szent
Péter és Szent Pál – szintén
Boa Endre keze munkáját di-
cséri, mint ahogy az oltár elő-

Szakrális alkotások kiállítása
lapján lévő Utolsó vacsora cí-
mű alkotás is.

– A fáknak is van útjuk,
mint ahogy az embernek is van,
lehet akár tűzifa vagy építmény
belőle, de ha olyan emberrel
találkozik, aki másképp néz rá,
akkor műalkotás lesz belőle –
mondta Boa Endre, aki a 27 ki-
állított alkotását, azok megfor-
málásának történetét vetítéssel
egybekötve egyenként mutatta
be a szépszámú közönségnek.

Boa Endre szakrális témájú
fafaragásai szeptember 29-ig vol-
tak megtekinthetők a letenyei
Szentháromság templomban.

M. I.

Boa Endre vetítéssel is bemutatta kiállított 27 szobrát a lete-
nyei templomban.
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A 2019. szeptember 26-i ülésénekZala Megyei Közgyűlés
kezdetekor elnök átadta a Zalai Pedagógus díjatdr. Pál Attila
Szörényi Zoltán Ferencnek több évtizedes kimagasló pedagógiai
és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.

A 2019. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a közgyű-
lés fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöknek vá-
lasztotta a Zalaegerszegi Törvényszékre nyu-László Ferencné
galmazott középiskolai tanárt és középiskolai tanárt.Kaczor Jácint

A 2019. áprilisi közgyűlési jóváhagyást követően lezajlott
államigazgatási eljárást, majd az állami főépítészi és miniszteri
állásfoglalás beszerzését és a kért javítások átvezetését követően
a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területrendezési Terv
módosítását.

Döntés született a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, il-
letve Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés című felhívás keretében a Zala Megyei Önkor-
mányzat részvételével benyújtandó pályázatokról. Az érintett
települési önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó
fejlesztések kerékpárutak kialakítását, felújítását, valamint meg-
lévő utak csomópontjának megépítését és forgalombiztonsági
korszerűsítését célozzák a megye több térségében.

Jóváhagyta a közgyűlés az Interreg V-A Szlovénia – Magyar-
ország Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Zala
Megyei Önkormányzat partneri részvételével benyújtott két
szlovén és két magyar partner együttműködésével megvalósítan-
dó „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon
átnyúló regionális együttműködés terén” elnevezésű projektet.

A ciklus utolsó ülése

Az együttműködés célja egy határon átnyúló területfejlesztési
hálózat létrehozása, az intézményi kapcsolatok és kapacitások
erősítése a tervezési, illetve helyi és regionális szintű stratégiai
dokumentumok elkészítésében való szerepvállalás elősegítése
érdekében.

Módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019.
évi költségvetését, melynek főösszege így 826 627 ezer Ft.

Az ülés zárásaként dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke megkö-
szönte a képviselők Zala megye fejlődésének elősegítése érdeké-
ben végzett munkáját és emléklapot adott át nekik. A sokévi
megyei képviselői munkától elköszönő Pintér László, Vajda
László Góra Balázsés képviselőknek emlékplakettet adott át.
(Forrás: )Zala Megyei Önkormányzat

Dr. Pál Attila megköszönte a képviselők munkáját.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Szeptember 8-án (vasárnap)
az idén is megrendezte a Kis-
asszony Napi Béci-hegyi bú-
csút az ottani kápolnánál a le-
tenyei Most vagy Soha Egye-
sület. Délután 13 órakor szent-
misét celebrált Aigner Géza
letenyei plébános.

A mise után Lukács Vilmos,
a szervező civil szervezet el-
nöke köszöntötte a szépszámú
jelenlévőt. Mint mondta, a ko-
rábbi évekhez hasonlóan ismét

Mise és búcsú a letenyei Béci-hegyen
megünneplik a Béci-hegyen
Szűz Mária születésének napját.

A és aBazseva zenekar
Magyar Állami Népi Együttes
fiatal táncosainak köszönhe-
tően olyan előadások részesei
lehetünk, amelyek méltónak
látszanak a Szűzanya születésé-
ről való megemlékezéshez, hi-
szen a zene nemesíti és Isten-
hez emeli a lelket. Úgy gon-
dolom, ez a rendezvény hidakat
épít az itt egybegyűltek között.

Talán ez a legnagyobb értéke a
mai napnak – fogalmazott Lu-
kács Vilmos, aki hálával kö-
szönte meg a támogatók önzet-
len segítségét, akik felaján-

lásaikkal teljessé tették a Béci
hegyi búcsút. A rendezvényt
Letenye Város Önkormányzata
is támogatta.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Aigner Géza letenyei plébános mondott szentmisét.

Szentmisén a Béci-hegyi kápolnánál.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



Az egyik legfőbb momentum, hogy az időjárás is kedvező a
programunkhoz – állapította meg beszélgetésünk elején Horváth
László polgármester a szeptember 20-21-én Lentiben rendezett
Őszi Fesztivál kapcsán:

– Kétnapos programunk csodálatosan indult, jómagam még
nem láttam annyi embert a rendezvénytéren, mint ahányan a
péntek esti Bagossy Brothers Company koncertre eljöttek – foly-
tatta megelégedéssel a polgármester. – Ma pedig már kora reggel
benépesült a rendezvénytér, helyi termékek és kézművesek
kínálják portékáikat, valamint több mint húsz főzőcsapat kezdte
meg az előkészületeket a délelőtti főzőversenyhez. Fontos
programelem a megyei értéktárbaZala Megyei Önkormányzat
bekerült értékeinek díjkiosztója.

– Idestova hét éve, hogy a megjelent törvények alapján
elindult az értékgyűjtés folyamata. A megyei értéktárba már kö-
zel hetven érték került több kategóriában – mondta Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke még a díjkiosztó előtt.

„Zala Megyei Értékei” címet kaptak a Lenti Őszi Fesz-
tiválon:

1. Tüskeszentpéteri liszt – Tüskeszentpéterben az első írásos
emlékek szerint már az l500-as években is működött malom.
Első írásos emlék 1524-ből származik. A jelenlegi malom épü-
lete 1889-ben készült. A Tüskeszentpéteri liszt hírnevét az elmúlt
közel 500 évben kiváló minőségének és fogós lisztjeinek
köszönheti.

2. A Zalacsány-Örvényeshegyi Pálos Kolostor Emlékhely – A
Pálos rend, mint az egyetlen magyar alapítású férfi szerze-
tesrend, közel 800 éve meghatározó szerepet tölt be a magyar
nemzet történelmében és kultúrájában, szellemi és lelki életében,
oly mértékben, hogy a Pálos rend és a nemzet sorsa sok tekin-
tetben össze is fonódott egymással az évszázadok alatt.

3. Stobos Tamburazenekar – 2007-ben alakult, akkor még
Nagykanizsai Horvát Tamburazenekar néven. A környék
fiataljaiból verbuválódva igyekezett a muramenti horvátok
kulturális örökségét a zenén keresztül magába szívni, s tovább-
adni azt a fellépéseik során. Repertoárjukban főként horvát népi-
és műdalok szerepelnek, de a hagyományos magyar zenéket is
igen kedvelik

4. Nagykanizsai zsinagóga – A Batthány-család patronálta a
tizenkilencedik században a helyi zsidóságnak megépítendő
zsinagógát, mely a család telkén és részben annak pénzéből
épült. A tervek kicsit hosszú ideig készültek, de végül 1821-ben
megnyílt a zsinagóga. A második világháborúban itt volt a nagy-
kanizsai gettó. Napjainkban koncerteket tartanak, illetve kiállí-
tásokat rendeznek itt.

5. „Földönjáró toronyóra” – Zalaegerszegen, a Kosztolányi
utcában, a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház előtti

Őszi Fesztivál és Értéknap Lentiben

téren egy igazi különlegesség, a „Földönjáró toronyóra” talál-
ható. A Mária Magdolna Plébániatemplom korabeli toronyórá-
jának felállítási munkálatai 2005 szeptemberében fejeződtek be.

6. „Cukorperec” – Zalában, különösen a Kis-Balaton környé-
kén, a lakodalmak fontos kelléke a cukorperec.

7. Kerka Táncegyüttes – A Kerka Táncegyüttest 1973 szep-
temberében alapították a város fiataljai, diákok, katonák, akik
érdeklődtek a néptánc iránt. Nevét a Kerka patakról kapta. A tán-
cosokat lelkes amtőr zenészek kísérték: Zúgó Szilárd, Pacsa
Dezső, János Gyula. Mivel tagjai között szép számmal voltak
katonák, a honvédség kulturális bemutatóinak is állandó részt-
vevői voltak. Az együttes jelenlegi vezetője Kiss Norbert, aki
1997-től látja el lelkiismeretesen az ezzel járó feladatot. Korábbi
vezetői: Kardos Tibor, Gerencsér Zoltán, Tímár László, Császár
István, Sepi István, Orsovszky István és Takács Mária voltak.
Számos elismerést tudhatnak magukénak: Zala Megyei Prímadíj,
Zala Megyei Közgyűlés Nívódíja.

Kiss Norbertet, a Kerka Táncegyüttes vezetőjét a kitüntetés
értékelésére kértük fel:

– Hatalmas meglepetés számunkra, hogy egy ilyen értéktárba
is bekerülhetett munkásságunk. Mi, táncosok és vezetők eleve
nagy értéknek tartjuk a néptáncot és a folklórt. Ugyancsak nagy
érték, hogy táncosaink, a szüleik, a baráti körük, a környezetük
lehetővé teszik számunkra, hogy ezt az értéket ápoljuk és to-
vábbvigyük. Úgy gondolom, megérdemelte társaságunk, hogy
megkapta ezt a címet és nagyon büszke vagyok rájuk – emelte ki
a koreográfus.

A Lenti Őszi Fesztivál színes kulturális műsorral, majd
tűzijátékkal végződött a rendezvénytéren.

dj

* * *
A Zala Megyei Önkormányzat részére – az Agrárminisz-

térium Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása cél-
előirányzatból – (Őszi Értéknap) – HF/325/2019. számú
pályázat alapján.

Színpadon az egyik díjazott, a Kerka Táncegyüttes.

Jobbról Pácsonyi Imre, Konczér Katalin, a Zala Megyei Érték-
tár Bizottság elnöke és Horváth László.
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„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”

A 2014-ben megalakult, új
felállású megyei közgyűlés töb-
bek között azt a célt is meg-
fogalmazta, hogy közös össze-
fogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál
Attilától Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnökétől.

– A Magyar Kormány nö-
vekedésbarát gazdaságpoliti-
kájának is köszönhetően az
eltelt öt évben Zala megye
stabil fejlődési pályára állt –
mondja elöljáróban az elnök.
– Már épülnek azok a gyors-
forgalmi útszakaszok, melyek
biztosíthatják, vagy alapjai le-
hetnek Zala megye hosszú tá-
vú fejlődésének: Zalaegerszeg
összekötése az M7-es autópá-
lyával a sármelléki repülőtér
érintésével, az M70-es hiányzó
szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai ten-
geri kikötő várost, Kopert
összekötő autópálya válik 2x2
sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg - Rédics - Lend-
va vasútvonal helyreállítását
tartalmazó kiviteli tervek. Kö-
zel 5 milliárd forintból valósul
meg Sármelléken az a képző
központ, amely Norvégia leg-
jelentősebb pilótaképző akadé-
miájának része. A Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd fo-
rint egy részéből a zalai part-
szakasz is megújul. A Mura
program keretében Nagyka-
nizsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A megye gazdasága nem-
csak igazodik az országos fo-
lyamatokhoz, hanem több te-
rületen élenjáró. A Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pálya és a kapcsolódó beru-
házások, az 5G telekommuni-
kációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővíté-
se számos vállalat érdeklő-
dését keltették fel.

– Zala megyére jellemző a
kistelepülési, aprófalvas szerke-
zet. Ez külön figyelmet igényel?

– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett
megújultak olyan épületek, in-
tézmények is, amelyek a kiste-
lepüléseken élők mindennap-
jaiban töltenek be meghatáro-

zó szerepet. Például bölcső-
dék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők. Azonban továbbra is
oda kell figyelni a kis és apró
zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálóza-
tának folyamatos felújítására,
hiszen sok esetben ezek jelen-
tik az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatáso-
kat biztosító nagyobb telepü-
lésékhez.

– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…

– A megvalósuló beruházá-
sok, mint például ipari parkok,
energetikai megoldások, a köz-
lekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételei-
nek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozások-
nak, de közvetve hozzájárul-
nak a gazdaság bővüléséhez és
feltételrendszeréhez. Zala me-
gyében is cél a hozzáadott érték
növelése, ám ehhez meg-
felelően képzett munkaerőre
van szükség. Az elmúlt évek-
ben az országos tendenciákhoz
hasonlóan csökkenő trendeket
tapasztalhattunk az álláskere-
sők számát illetően megyénk-
ben is, 2019. júliusában 6 446
fő volt a bejelentett álláske-
resők száma, ami 5,4%-kal
kevesebb, mint az előző év
azonos időszakában. A fejlődő
zalai gazdaság folyamatosan
igényli a munkaerő rendelke-
zésre állását, ezért fontos, hogy
olyan célcsoportokat is elér-
jünk, akik nehezen vonhatók be
a munka világába. Ezt szol-
gálja a közel egymilliárd forint
összköltségvetésű, 5 éves idő-
tartamú Zalai Innovatív Fog-
lalkoztatási Paktum Megvaló-
sítása elnevezésű megyei pro-
jektünk is, melynek végrehaj-
tása eredményesen zajlik, hi-
szen időarányosan már eddig is
több álláskeresőt sikerült be-
vonnunk, illetve munkához jut-
tatnunk az előírtnál.

– Zala megye számos gyógy-
fürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…

– Zala megye gazdaságá-
ban egyre nagyobb részarányt
képvisel a turizmus, amelyet jól

mutat, hogy 2018-ban 2.7
millió vendégéjszakát regiszt-
ráltak a kereskedelmi szállás-
helyeken, s az ide látogató
vendégek száma is 2%-kal ma-
gasabb az előző évi hasonló
időszakához képest. Magyar-
országon Budapest után Hé-
vízre látogat a legtöbb turista a
maga több mint 1.2 millió
vendégéjszakájával, és előkelő
helyet foglalnak el a megye
további gyógyfürdőhelyei, Za-
lakaros, Lenti, Kehidakustány,
valamint a Balaton-part. Azon
dolgozunk, hogy földrajzi
adottságainkat kihasználva a
fejlődő kerékpáros és zöld tu-

rizmus mentén helyzetbe hoz-
zuk a megye kevésbé ismert,
ám látnivalókban és tradíciók-
ban rendkívül gazdag térsé-
geit, kisebb településeit is. A
folyamatban lévő programokat
figyelembe véve azt hiszem
bátran kijelenthetjük, hogy tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg
a megye lakóival közösen, hi-
szen nagyon ritka egy térség
életében, hogy ilyen mértékű
fejlesztési forrás egyszerre áll-
jon rendelkezésre, mint jelen-
leg Zala megyében. Mindez
nem valósulhatott volna meg
a kormány, a zalai emberek, ve-
zetők, vállalkozók összefogása
nélkül.

– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bő-

ven, amelyet még nem fejez-
tünk be. Hazai, nemzetközi pá-
lyázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Fa-
lu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szaka-
szát nyitják meg a beruházá-
soknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást
és támogatást kap a Fidesz-
KDNP listája a polgároktól a
folytatásra, ezért is kérem, hogy
minél többen éljenek a választás
lehetőségével.

Dr. Pál Attila

Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Szeptember 29-én (vasár-
nap) búcsút szervezett az Öreg-
hegyi kápolna 20 éves jubi-
leuma tiszteletére a Letenyei
Egyházközség, Fák-valamint a
lya Művelődési Ház és Könyv-
tár Letenye Város. Elsőként
Fúvószenekara adott térzenét,
majd a harangszó után Pusztai
Ferenc egykori hegybíró be-
szélt a kezdetekről.

Mint mondta, az első írásos
említés az Öreg-hegyi harang-
lábról 1820-ra nyúlik vissza. A
harangot 1917-ben rekvirálták,
majd 1924-ben a horvát szőlős-
gazdák öntettek egy újat Ljub-
janában. Akkor még fa harang-
láb volt ezen a helyen, amely
1949-ben egy pincesortűz során
leégett. A harang évekig egy
közeli pincében pihent, majd
1957-ben készült el a vasto-
rony, amely köré deszkából egy
kis épületet ácsoltak és ide
került fel a harang.

1998-ban a hegyközségek
újra szervezésekor Pusztai Fe-
rencet választották meg hegy-
bírónak, aki egy akkori Béci-

20 éves a kápolna
hegyi búcsún elhangzott kér-
désre, miszerint mikor lesz egy
szép kápolna az Öreg-hegyen,
azt a könnyelmű ígéretet tette,
hogy jövőre. És az álomból
valóság lett.

Számtalan áldozatkész segí-
tőnek köszönhetően aztán meg-
kezdődtek a kápolna-építés
munkálatai és pénzadományok
is érkeztek Letenyéről, a város
egyedutai városrészéből és
Zajkról is. Az összefogás pél-
dátlan volt, hiszen a semmiből
teremtették meg a szükséges
hozzávalókat, melynek köszön-
hetően 20 évvel ezelőtt az azóta
elhunyt kano-Németh Károly
nok-esperes felszentelte az Öreg-
hegyi kápolnát – mondta töb-
bek között Pusztai Ferenc.

Azt követően szentmisét ce-
lebrált plébános,Aigner Géza
majd kulturális program követ-
kezett, amely során műsort
adott a ,Mákvirág Citerazenekar
a Letenyei Horvát Éneklőcso-
port Becsehelyi Dalárdaés a . A
búcsú agapéval zárult.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szentmise a letenyei, Öreg-hegyi kápolnánál.

A 1281/2017. (VI. 2.) Kor-
mányhatározat a Nemzeti Köz-
nevelési Infrastruktúra Fejlesz-
tési Program II. ütemének ke-
retében megvalósuló tante-
rem, tornaterem és tanuszoda
beruházások előkészítésével
kapcsolatos intézkedéseket
foglalja magában, melynek 1.
számú melléklete értelmében
Letenyén tanuszoda létesül.

A helyszín már kiválasz-
tásra került a tavalyi évben. A
képviselő-testület minden szük-
séges lépést megtett és dön-
tést meghozott annak érdeké-
ben, hogy a közbeszerzési el-
járás mielőbb megindulhasson.

Lesz tanuszoda Letenyén
– Időközben a Beruházási,

Műszaki Fejlesztési, Sport-
üzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt. hivatalos levele megér-
kezett önkormányzatunkhoz,
miszerint a letenyei tanuszoda
kivitelezésének közbeszerzé-
sére megkapták a Miniszterel-
nökség támogató tanúsítvá-
nyát. Így a közbeszerzési el-
járás megkezdődik, s hamaro-
san a helyszíni bejárás meg-
tartására is sor kerül. A tan-
uszoda az Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola mögötti terüle-
ten épül meg – tájékoztatta la-
punkat lete-Farkas Szilárd
nyei polgármester.

Az V. Hármashatár szüreti
felvonulást szeptember 22-én
(vasárnap) délután rendezték
meg . A szervezőLetenyén Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zatnak Letenye Város Önkor-,
mányzatának, Fák-valamint a
lya Művelődési Ház és Könyv-
tárnak (FMHK) köszönhetően
az idén is szépszámú felvonuló
járta végig a kisváros főbb
utcáit.

A menet a főtérről indult,
majd megállt a Flórián-téren,
ahol a kisbíró kiáltotta ki a
szüreti intelmeket és ahol a
környéken lakók étellel-itallal
vendégelték meg a szüreti fel-
vonulás résztvevőit. Ezt köve-
tően megálltak a Petőfi utcai
Kolping Otthonnál is, ahol már
nagyon várták őket az idős em-

Szüreti felvonulás Letenyén

A szüreti felvonulás a Kárpáti utcában.

berek. Ez után mintegy 2 órás
városi felvonulást követően
visszaérkeztek a főtéri sátor-
hoz, ahol a szüreti bált és a
vigasságot azDömők József,
FMHK igazgatója, Farkas Szi-
lárd letenyei polgármester és
Gyuricz Mária, a helyi horvát
nemzetiségi önkormányzat el-
nöke nyitotta meg.

A kulturális műsor során
színpadra lépett a nagykanizsai
Zalagyöngye Táncegyüttes után-
pótlása, a , aSzikrák Letenyei
Horvát Éneklőcsoport, a helyi
művészeti iskola táncosai, a
Mura Gyöngye Mazsorett Cso-
port Mákvirág Citeraze-és a
nekar. A szüreti bál során a
talpalávalót ésBazsiboy Auer
Jenő szolgáltatta.

M.I.

Szeptember 12-én rendkívüli képviselő-testületi ülés össze-
hívására került sor a letenyei városházán. Az ülésen döntöttek
és határozatot hoztak a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól és
póttagjairól, akik majd az október 13-i helyi önkormányzati
választáson az öt letenyei szavazókörben teljesítenek feladatot.

Elbírálták a helyi lakáscélú támogatási felhívásra érkezett
kérelmeket. A bírálat során 10 kérelmező részére, az egy éven
belül vásárolt és tulajdont szervezett letenyei lakóingatlana
vételéhez 250.000 Ft/kérelmező, vissza nem térítendő egyszeri
pénzbeli egyösszegű támogatást ítélt meg a helyi rendeletben
szabályozottak alapján a testület. 2015 óta forrást biztosí-
tanak az önkormányzati költségvetésben erre a célra mintegy
3 millió Ft/ év nagyságrendben.

– A rendelet célja, hogy segítse Letenye város közigazgatási
területén letelepedni szándékozókat önkormányzati támogatás
nyújtásával. A helyi rendelet értelmében a kérelmek bírálata
során előnyt élveznek a fiatal házasok, a gyermeküket egyedül
nevelők és a többgyermekes házasok. Tájékoztatom a város
lakosságát, hogy a szociális célú tüzelőanyag felhívásra be-
nyújtott kérelmek tárgyában a Humán- és Ügyrendi Bizottság
október 13-a előtt meghozza döntését – tudatta lapunkkal
Farkas Szilárd letenyei polgármester.

(m)

Támogatás lakóingatlan vásárlásához
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
E-mail:

zalataj@zelkanet.hu

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.

Tel.: 06-30/3055-817 06-92/352-066•

facebook: Opti-Lent Optika

• Ingyenes látásellenőrzés és szaktanácsadás

40 % kedvezmények•

Ajándék•

Nyereményjáték•

Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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


