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Letenyén

Kossuth-emlékmûnél

a rossz idõ elle-
nére a március 15-i ünnep-
séget a
rendezték meg.

Az 1848/49-es szabadság-
harcra és forradalomra emlé-
kezõk a hófúvásban elsõként
közösen énekelték el a Him-
nuszt, majd azt követõen a ko-
szorúzásra került sor.

Ünnepség és példamutató segítség Letenyén
Az ünnepségen

polgármester mondta el be-
szédét, végezetül a Szózat el-
éneklésével zárult a letenyei
megemlékezés.

Ezt követõen a városveze-
tõk az

mentek, ahol a
hófúvás következtében lezárt
M7-es autópályáról és az M70-es

Halmi Bé-
la

Andrássy Gyula Általá-
nos Iskolába

autóútról érkezett mintegy
200-250 embernek biztosítot-
tak (a város, az intézmények és

a segítõk) fûtött menedéket,
enni- és innivalót.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei koszorúzók.
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A letenyei

március 17-én, vasárnap ismét
megrendezte a

, melynek helyszíne a
hideg idõ miatt – a kastélypark
helyett – a kulturális intéz-
mény és annak bibliotékája volt.

A nagyteremben elsõként
, az FMHK igaz-

gatója köszöntötte az érdek-
lõdõket, majd , a
Balatonfelvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság természetmegõr-

Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár (FMHK)

Hóvirág fesz-
tivált

Dömõk József

Megyer Csaba

Másodszor rendeztek Hóvirág fesztivált Letenyén

zési osztályvezetõje mondta el
rövid fesztiválnyitó beszédét.

A kulturális mûsor során
felléptek a letenyei

apróságai, az
növen-

dékei,a
tagjai, a

, a helyi
tanulói és a mûvelõdési

ház mazsorett csoportjai is.
A repertoárt tovább színe-

sítette a , a
, a

Hóvirág
Óvoda Andrássy
Gyula Általános Iskola

Letenyei Versmondó
Kör Mákvirág Citera-
zenekar mûvészeti
iskola

Kis-Hétrét Együttes
Csillag Citeraegyüttes Zala-

gyöngye Néptáncegyüttes
Leslie Band

Mura Menti
Foltboszorkák

Derûs Évek Nyugdíjas
Klub

Molnár Fe-
renc

és a
zalaegerszegi .

A kulturális mûsorral egy-
idõben a kultúrház emeletén
bemutatkoztak a

, a földszinten
pedig fokhagymás prószát kí-
náltak a

hölgytagjai.
Mellettük ízletes Mura men-

ti borokat kínált
, a letenyei Szõlõ és Gyü-

mölcstermesztõk Egyesületé-
nek elnöke.

A könyvtárban a digitális
világ iránt érdeklõdõket az
eMagyarország standja fogadta
az érdeklõdõket, de a helybeli

csipketojá-
saiból összállított tárlókiállítá-
son és székelyud-
varhelyi tûzzománc mûvész
tárlatán túl Tavaszköszöntõ hó-
virág címmel gyermekek által
készített rajzkiállítás is szere-
pelt a második letenyei Hóvi-
rág fesztivál kínálatában.

Kép és szöveg:

Cservég Györgyné

Elekes Gyula

Mirkó Imre

A letenyei mûvészeti iskola Vándorok tánccsoportja a hóvirá-
gos kastélyparkban.

Tehetséggondozás, felnõttképzés: Befektetés a jövõbe!
Sikeres pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak a megyében

Egyesületünk „Tanórán kívüli foglalkozások Zala Megyé-
ben!” címmel programot indít, melyhez az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 azono-
sító számú pályázaton 23.600.000 Ft támogatásban része-
sültünk – tájékoztatott , a

ügyvezetõ igazgatója.
– A támogatásból a megyében hét helyszínen hat általános
iskolában és egy óvodában valósulnak meg a tehetséggondozó
rendezvények. Az érdeklõdõ tanulók és óvodások - közel
hatszázan - szakkörökön, versenyeken, téma és mese heteken
vehetnek részt. A programjaink 2013. április 1.-jén indulnak és
2014. június 30-án fejezõdnek be.

Egy több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ programra
is felhívta a figyelmünket az igazgató:

Rózsás Csaba TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

– Április közepén indul a négyfordulós Öveges József leve-
lezõs verseny. A vetélkedés június 1-én nagyszabású családi
nappal zárul a Zalaegerszegen, ahol a legjobbak megyei dön-
tõben mérhetik össze tudásukat. A részletekrõl tájékozódni
lehet a honlapunkon: www.titzala.hu. Végezetül tájékoztatni
szeretném az olvasókat a felnõttképzési tevékenységünk aktuá-
lis eredményeirõl. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának képzési listájára – sikeres pályázatunk alapján –
felkerült négy képzésünkön a munkanélküliek támogatásuk
esetén térítésmentesen vehetnek részt. A négy OKJ-s képzésen
(földmunka, rakodó és szállítógép kezelõ, hulladékgyûjtõ és -
szállító, kisteljesítményû kazánfûtõ, targoncavezetõ+raktáros)
összesen 60 fõ vehet részt a Munkaügyi Központ támoga-
tásával ingyenesen.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.

2013. március 8-án a
rendez-

tük meg a már közismertté vált
egészségügyi szûrõvizsgálatot.
A mai, rohanó világban fontos
odafigyelni saját, illetve mások
egészségének épségére, s emel-
lett lehetõség szerint közösen
tenni a segítségre szorulóknak.

A program céljának azt
tûztük ki, hogy felkeltsük

mura-
szemenyei IKSZT-ben

A nõk egészségéért!
az érdeklõdést és az igényt
az egészséges életmód
iránt. A rendezvényt meg-
hívott vendégünk,

védõnõ nyitotta meg.
A résztvevõknek vérnyo-
más-, vércukor-, vérzsír- és
testtömegindex mérésére is
lehetõségük volt (képün-
kön).

Szabó
Andrea

B.E.



32013. március Dél-Zala Murahíd

Becsehelyen

Marika néni

ismét nagysze-
rû rendezvénnyel, s miként az
lenni szokott, ezúttal is egy
közkedvelt sztárvendég fellé-
pésével ünnepelték a nõnapot.

A dél-zalai községben ha-
gyományos, hogy a helyi fér-
fiak és az önkormányzat
összefognak annak érdekében,
hogy egy remekbe szabott
összejövetelen köszöntsék fel
és vendégeljék meg a település
hölgy tagjait.

Az idei nõnapra is szere-
tettel hívták a község lányait és
asszonyait, s a kedves invitá-
lásnak az idõsek sem tudtak –
s persze nem is nagyon akar-
tak – ellenállni.

– Borítékos meghívót kap-
tam, s örömmel fogadtam,
hogy még ebben a korban is
számon tartanak az önkor-
mányzatnál a férfiak – mosoly-
gott a faluház ünnepi díszbe
öltöztetett nagytermében a 82
esztendõs . –
Nem gondoltam, hogy ilyen
sokan leszünk, hiszen vagyunk
itt több mint kétszázan. Régi
munkatársakkal is találkoztam,

Nõnapi bulit tartottak Becsehelyen
Közkívánatra Bereczki Zoltán volt a fellépõ

jó itt viszontlátni õket, s a mû-
sort is nagyon várom.

A Marika nénihez közel ülõ
ifjú hölgytõl,

hallhattuk: 2004-ben költö-
zött vissza Becsehelyre, azóta
minden nõnapon részt vesz, ki
nem hagyná a nagyszerû
csajos bulit.

– Gergely Robi, Csonka
András, Balázs Pali voltak az
elõzõ évek sztárvendégei, min-
dig olyan mûvészeket hív meg
az önkormányzat, akik örömet
szereznek nekünk – mondta
Ibolya. – A koncert után Misi-
ke, a környék legjobb zenésze
szolgáltatja a talpalávalót, ak-
kor biztosan táncra perdülök.

– Egész héten erre vártunk,
hogy itt legyünk, s egy jót
bulizzunk – árulta el a 16 éves

, aki nõvérével,
, valamint édesanyjával és a

nagymamájával érkezett a nõ-
napra. – Itt nõttem fel, s sze-
rintem Becsehely olyan jó
hely, hogy el sem tudnám kép-
zelni máshol az életemet. Itt
mindig történik valami, s
olyan szuper rendezvények

Zsuppán Ibolyá-
tól

Ésik Kitti Heni-
vel

vannak, amiket nagyon sokan
irigyelnek tõlünk. Bereczki
Zoltán koncertjét is várjuk, s az
is biztos, hogy utána a nõvé-
remmel és anyukámmal éjsza-
káig táncolni fogunk. A mama
csak azért nem, mert õ beteg,
de õ is itt van velünk.

Itt tartottunk a beszélge-
tésben, amikor
polgármester köszöntõjével
ténylegesen megkezdõdött a
nagy várakozással kísért prog-
ram. A polgármester kiemelte:
reméli, hogy az év többi nap-
ján is olyan figyelem irányul a
megjelent vendégekre, amit
mindannyian megérdemelnek,
s nem csupán a nõnapon. Meg-
tudtuk: a helyi hölgyek igé-
nyeit elõzetesen felmérve hív-
ták meg a népszerû mûvészt,
Bereczki Zoltánt koncertezni,
s a nagyszabású nõnapi buli-

Németh Géza

hoz a szilveszteri bál teljes
bevétele, valamint további
felajánlások biztosították a
hátteret.

A március 9-ei, szombat
esti rendezvény csúcspontját

egyórás mûso-
ra jelentette, melyet vastapssal
háláltak meg az ünnepeltek. S
hogy a sztárvendégnek is tet-
szett a becsehelyi fogadtatás,
mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy milyen kedvesség-
gel állta késõbb a rajongók
rohamát, türelmesen téve ele-
get a közös fényképezésre vo-
natkozó kéréseknek is. Eköz-
ben a nagyteremben megkez-
dõdött a csajos buli, melyhez
az egyetlen teremben maradt
férfiú, Misike szolgáltatta a
talpalávalót.

Kép és szöveg:

Bereczki Zoltán

Kelemen Valéria

Bereczki Zoltán fergeteges koncertet adott a becsehelyi höl-
gyeknek.

A mûsort követõen azonnal táncra perdültek a lányok-asszo-
nyok.

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A probléma,
melyre
polgármester már
négy hónapja ke-
resi a megoldást,
708 embert érint.
Fõ oka, hogy a te-
lepülésen a hul-
ladék elszállítását
végzõ cég elõzete-
sen nem mérte fel
a lakosság erre vo-
natkozó igényét, így
most olyan szolgál-
tatásért is fizetniük
kell, amelyet nem
vesznek igénybe.

– Ez év január
1-jétõl a szemét-
szállítás díjában je-
lentõs, közel 70
százalékos díjeme-
lés történt a szállí-
tási alkalmak növe-
kedésével párhu-
zamosan, ugyanis

Vuk István

Nincs közös nevezõ
Gondok a hulladékszállítással Molnáriban

elõírták a heti egyszeri ürítést
is, annak ellenére, hogy a kom-
munális hulladék mennyisége
nem nõtt a településen – is-
mertette a körülményeket Vuk
István, Molnári polgármestere.

Molnáriban közel 240 ház-
tartás számlálható, melynek
több mint fele egyedül élõ
idõs nyugdíjasé, aki az ételét
szociális alapon az önkor-
mányzattól kapja. Náluk sze-
mét alig képzõdik. Ezen kívül
még a szelektív hulladékgyûj-
tés is biztosított. Ebbõl követ-

kezik, hogy vannak olyan ház-
tartások is, melyek kéthetente
sem töltik meg gyûjtõedé-
nyüket, mégis minden elszál-
lítás után fizetniük kell.

Az önkormányzat ezért kér-
te levelében a

.-t (korábban
), hogy

az edények méretét 120 lite-
resrõl csökkentsék le legalább
80 vagy 60 literesre. Azonban
nem kívántak együttmûködni
velük, nem biztosították a ki-
sebb edényeket. Csupán a 120

Netta-Panno-
nia Kft Sauber-
macher-Pannonia Kft.

és a 240 literes közt választ-
hattak. Megtehették, hiszen a
hulladék elszállítására vonat-
kozó rendelkezések értelmé-
ben a szolgáltatónak legalább
kétféle edényméretet kell fel-
ajánlania.

A kft., mely a térségben
egyeduralkodó, a közgyûlés
által december végén hozott
határozatot sem veszi figye-
lembe. A rendelet elõírta, hogy
a szolgáltató minden háztar-
tással kössön szolgáltatási szer-
zõdést, így próbálták biztosí-
tani az egyedi igények felmé-
rését, a szabvány edények jut-
tatását. Azonban, ez irányba
semmilyen elõrelépés nem tör-
tént. Levelükben azt írták,
nem módosítják a szerzõdést,
és továbbra is az önkormány-
zatnak küldik a számlát. Úgy
ahogy 2012-ben, amikor még
az önkormányzat gyûjtötte be
a lakosságtól a szemétszállítás
díját, és ezt az összeget a szol-
gáltató irányába havi szinten
egyenlítették ki.

– Képviselõ-testületi dön-
tés született arról, hogy kezde-
ményezzem az autók szemét
begyûjtés elõtti és utáni lemé-
rését. Erre másfél-két hónapos
idõintervallumot kértünk, mely
alapján meg lehetett volna ha-
tározni az elszállított hulladék
mennyiségének átlagát – mond-
ta a Vuk István. – Azonban a
cég ezt az alternatívát sem
mérlegelte.

A polgármester kihangsú-
lyozta, megtesznek mindent,
hogy orvosolják a jelenlegi
helyzetet, lakossági fórumot
szerveznek, valamint szakem-
berek segítségét kérik. Továb-
bá, ha a jövõben sem bizto-
sítanak lehetõséget a szemét
mennyiségének meghatározá-
sára, akkor egy digitális mér-
leggel mérik le azt minden
háztartásnál, így képet kapva
arról, hogy valójában mennyi
az elszállított szemét, és ennek
függvényében jogosak-e azok a
díjak, amelyeket fizetniük kell.

Szöveg és kép: Varga Rita

Vuk István szerint a helyzet tarthatatlan.

A tavaszról, az újjászüle-
tésrõl, versekrõl, tojásról és
persze a locsolásról is szól a
húsvéti ünnepkör.

2013. március 29-én dél-
után a húsvéti ünnepkörhöz
kapcsolódó programok várták
a látogatókat a

épületében.
A rendezvény elsõ és egy-

ben talán a legizgalmasabb
programja a locsolóvers-mon-

muraszeme-
nyei IKSZT

Húsvéti ünnepkör
Kézmûves foglalkozás a muraszemenyei IKSZT-ben

dó verseny volt, melynek során
érdekesnél érdekesebb verse-
ket hallhattunk.

A kézmûves foglalkozáson
a résztvevõk elsajátíthatták a
tojásdíszítés technikáit, de
készültek húsvéti képesla-
pok, hajtogatott nyuszik. A
program végén az elkészült
tárgyakból tojásfát díszí-
tettünk.

b.e.

Sokféle technikát kipróbálhattak.
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Letenyén, Városi Könyv-
tárban

Költészet Napja
József

Attila körzeti versmondó ver-
senyre.

Becsehely Mu-
raszemenye Pusztamagya-
ród, Tótszerdahely

a
2013. március 22-én

került sor a
tiszteletére rendezett

A körzet 5 általános iskolá-
jából ( , Letenye,

,
) 27 felsõ

tagozatos diák két korcsoport-
ban mérhette össze tehetségét.

Az 5-6. osztályos korcso-
port kötelezõ verse József At-

Költészet Napja a letenyei Városi Könyvtárban

A versenyzõk egy csoportja. Értékel a zsûri elnöke.

tila: „Szeretném, ha vadalmafa
lennék” címû költeménye, a 7-
8. osztályosoké „És keressük az
igazságot” címû mûve volt. A
kötelezõ verseken túl egy-egy
szabadon választott költemény-
nyel is készültek a versenyzõk.

Radnóti-
díjas versmondó által vezetett
3 tagú zsûri döntése alapján a
következõ helyezések születtek:

I., kategória (5.-6. osztály):
1. Becsehely
Dél-Zalai Általános Iskola 6.

Horváth István,

Kém Veronika,

osztályos tanulója, 2.
Tótszerdahely Zrí-

nyi Katarina Általános Iskola 6.
osztályos tanulója, 3.

Becsehely Dél-
Zalai Általános Iskola 5. osz-
tályos tanulója.

II. kategória (7.-8. osztály):
1. Becsehely
Dél-Zalai Általános Iskola 7.
osztályos tanulója, 2.

Pusztamagyaród Kenye-
res Elemér Kistérségi Általá-
nos Iskola 7. osztályos tanu-
lója, 3. Murasze-

Tirpák
Boglárka,

Andróczi
Anna Regina,

Kaczeus Szabina,

Földényi
Márk,

Cseh Klaudia,

menyei Általános Iskola és
Óvoda 8. osztályos tanulója.

A zsûri értékelése alapján
különdíjban részesült:

Tótszerdahely Zrínyi
Katarina Általános Iskola 7.
osztályos tanulója.

A három legeredménye-
sebbnek ítélt verselõ - Kém
Veronika, Kaczeus Szabina, és
Földényi Márk április 13-án a
Lenti Városi Könyvtárban meg-
rendezésre kerülõ megyei dön-
tõn képviseli a térséget.

Kodela
Eszter,

Molnárné Pfeiffer Edit
A tisztelettel kéri

Letenye város és környékén élõ lakóit, hogy a 2013. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák horgász egye-
sületünket.

Segítségüket köszönjük!

Letenye Aranyhal Horgász Egyesület

Aranyhal Horgász Egyesület Vezetõsége.

Adószámunk: 19280396-1-20.

Az tanulóifjúsága, szülõi
munkaközössége és tantestülete tisztelettel kéri az adózókat,
Letenye város lakosságát, hogy adójuk 1%-val az idei évben is
támogassák a .

A kedvezményezett neve, címe: Letenyei Gyermekekért
Alapítvány, 8868 Letenye Bajcsy Zs. u.2.

Andrássy Gyula Általános Iskola

Letenyei Gyermekekért Alapítványt

A kedvezményezett adószáma: 18952902-1-20.

Döntsön Ön adója 1%-nak felhasználásáról! Köszönjük
mindazok támogatását, akik az elmúlt években személyi jöve-
delemadójuk 1%-át a illetve a

ajánlották fel !
Tisztelettel kérünk minden könyvtárszeretõ városlakót,

hogy felajánlásával 2013-ban is legyen támogatója a kultúra
ügyének !

Címe: Könyvtárpártoló Alapítvány, 8868 Letenye, Szabad-
ság tér 15.

A felajánlott összeget az alapítvány új könyvek vásárlására
fordítja.

Köszönettel:

Városi Könyvtárnak, Könyv-

tárpártoló Alapítványnak

Könyvtárpártoló Alapítvány Kuratóriuma.

A kedvezményezett adószáma: 19275701-1-20.

A tisztelettel megköszöni,
hogy adója 1%-val támogatta egyesületünket. Egyben kéri a
támogatni szándékozókat, hogy a 2013. évi adózás során az
1%-ot részünkre ajánlják fel. A támogatást az egyesület
mûködésére fordítjuk. Címünk: Letenye Polgárõr Egyesület,
8868 Letenye Kossuth L. u.10.

Köszönjük !

Letenye Polgárõr Egyesület

Adószámunk: 18968030-1-20.
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Kistolmács Község Önkor-
mányzata
Kistolmács Jövõjéért Közhasz-
nú Egyesület

Birkás Zoltán

szervezésében és a

tagjainak köz-
remûködésével 2013. március
09-én a falu lányai, asszonyai
invitálásával nõnapi ünnepsé-
get tartottak a helyi mûvelõ-
dési házban.

Elsõként
polgármester maga és a képvi-
selõ-testület nevében köszön-
tötte a szép számban megje-
lent hölgyeket.

A polgármester nõnap al-
kalmából azt kívánta: vala-
mennyi hölgy élete megérde-
melten legyen boldog, hogy
még sokkal több tiszteletet és
megbecsülést kapjanak család-
jaikban és a társadalomtól. Él-
jenek harmóniában önmaguk-
kal és másokkal, életkortól füg-

A kistolmácsi hölgyeket köszöntötték

getlenül, egészséges önbecsü-
léssel, félelem nélkül.

A polgármester köszöntõ-
jét az

járó helyi tanu-
lók színvonalas mûsora követ-
te, akiket pe-
dagógus készített fel.

Ezt követõen az 1995-ben
alakult fer-
geteges produkciója szórakoz-
tatta a hölgyeket, asszonyokat.

A mûsor végén kelt tészták-
kal, süteményekkel, üdítõvel és
jóféle kistolmácsi borral látták
vendégül a falu hölgyeit, melyet
a vendéglátók párjai több na-
pon át maguk sütöttek. A kis-
tolmácsi nõnapi ünnepség vé-
gén tombolasorsolás keretén be-
lül öt házi sütésû, ízlésesen el-
készített torta is gazdára talált.

Kép és szöveg:

Andrássy Gyula Álta-
lános Iskolába

Varga Ferencné

Rédicsi Asszonykör

Mirkó Imre

A kistolmácsi hölgyek ajándékot is kaptak.

A

március 9-én rendezte meg 35.
nemzetközi városi borverse-
nyét, melynek díjkiosztó ün-
nepségét március 23-án este
tartották a helyi

.
Megnyitó beszédében

, az egyesület elnö-
ke elmondta: borászati szem-
pontból a 2012-es esztendõ
nem a legjobb év volt,de a
borkezelés javulását az is
bizonyítja, hogy a 143 bekül-
dött mintából mindössze 2
kapott oklevél minõsítést.

A rendezvényen a
vendégek mellett a horvátor-

letenyei Szõlõ és Gyü-
mölcstermesztõk Egyesülete

Fapuma Mo-
tel és Étteremben

Mol-
nár Ferenc

szlovén

A megye második legrangosabb borversenyét rendezték meg
szági

küldöttsége is jelen volt.
A programon

, a horvát egyesület ve-
zetõje és Molnár Ferenc
együttmûködési megállapo-
dást írt alá.

A horvát egyesület elnöke
az aláírást követõen szólt arról
is, hogy országuk uniós csatla-
kozását követõen a két civil
szervezet sikeresen szerepel-
het EU-s pályázatokon is.

, a zalai Da Bibere
Borlovagrend nagymestere és
a letenyei boros zsûrik elnöke
összefoglalójában többek kö-
zött úgy fogalmazott, hogy a

ludbregi Gracki Grozdek
Szõlészeti és Borászati Egye-
sület

Drazen Crk-
vencic

Dr.
Pálfi Dénes

borminták és a résztvevõk szá-
mát tekintve a Zalai Borút
Egyesület borversenye mellett
a megye második legnagyobb
borbírálata a letenyei.

A környéken termelt borok
olyan minõségûek, hogy azok
az ország minden táján meg-
állják helyüket.

letenyei polgár-
mester beszédében a magyar-
horvát egyesületek együttmû-
ködési megállapodásának ap-
ropóján szólt arról, hogy a
horvátországi Ludbreggel ün-
nepélyes keretek között május
4-én írnak alá testvérvárosi
megállapodást.

A szombati rendezvény al-
kalmából a város bora kitün-
tetõ cím átadására is sor ke-
rült, melynek birtokosa

lett.
A díjazott (tavaly is övé lett

az elismerés) Béci-hegyen ter-
melt pinot blanc borából 70
üvegnyi, közel 50 liter minõ-

Halmi Béla

Kozári
Attila

ségi nedûjét a kisváros veze-
tése vásárolta meg és palackoz-
tatta, mellyel különféle ren-
dezvényeken a városba látoga-
tókat ajándékoz meg a pol-
gármester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A két ország termelõi aláírták a megállapodást.

Dr. Pálfi Dénes és a város
bora díj tulajdonosa, Kozári
Attila.
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Muraszemenyén

Lete-
nyei Rendõrõrs Vi-
tovszki János

Le-
tenyei Kistérség

Stefanec Mária

IKSZT-ház

IPR-es pályázat

2013. már-
cius 5-én, a kultúrházban tar-
tották az éves közmeghall-
gatást. A bevezetõben a

vezetõje,
alezredes tájé-

koztatta a jelenlévõket a
bûnügyi hely-

zetérõl.
Majd a részletes összefogla-

lóban polgár-
mester értékelte az elmúlt év
munkáját. Ismertette az önkor-
mányzat anyagi lehetõségeit, s
kiemelte: „amikor egy falu
költségvetésérõl beszélünk,
mindig a közösségrõl, az itt élõ
családokról, gyermekekrõl, idõ-
sekrõl gondolkodunk.” Ezután
a település lakói a benyújtott
és pozitívan elbírált pályáza-
tokról kaptak tájékoztatást. Töb-
bek között pályázati lehetõség-
bõl újult meg az ,
amely 2012. áprilisában nyitot-
ta meg kapuit. Internetes szo-
ba, könyvtár, TV, folyóiratok,
állandó programok várják a
látogatókat. A GYEA-hoz be-
adott pályázaton november-
ben élelmiszer-segély került
kiosztásra a rászorulóknak.
Nyári meleg étkeztetési pá-
lyázaton 18 rászoruló gyermek
kapott meleg ebédet a nyári
szünetben. Az
az iskolába járó halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók ké-
pesség-kibontakoztató integrá-

Közmeghallgatás Muraszemenyén

ciós felkészítésére, felszerelési
tárgyak vásárlására, továbbkép-
zésekre, programok lebonyolí-
tására ad lehetõséget. Szintén
iskolai fejlesztésekre használ-
ható fel az

TÁMOP-pályázaton elnyert
összeg. A

. által az MVH-hoz be-
nyújtott pályázat révén külte-
rületi utak kaptak szilárd bur-
kolatot. A 2012. évi

keretében 11 fõt foglalkoztat
az önkormányzat, 11 hónapos
idõtartamra, napi 8 órás mun-
kaidõben.

A pályázatok ismertetése
után a 2012. évben végzett
önkormányzati tevékenységek-
rõl kaptak tájékoztatást a je-
lenlévõk. Stefanec Mária pol-
gármester elmondta:

– Egész évben karbantar-
tottuk a köztemetõket, parko-
kat, kápolnákat, templomker-
tet, közterületeket mind a
négy falurészben.

– A cserneci falurészben to-
vábbi 1 új kamera került felsze-
relésre, az itt élõk adakozásá-
ból 110 ezer forint értékben.

Beiskolázási támogatást kap-
tak a közép- és fõiskolások,
tankönyvtámogatásban része-
sültek az általános iskolások. A
Bursa Hungarica felsõoktatási
önkormányzati ösztöndíjba 2
diák részesül.

„Ép testben ép lé-
lek”

táplánkereszti Zöld-
Tek Kft

START-
közmunka program pályázat

– Idõsekrõl gondoskod-
tunk, 16 fõnek szállítunk ebé-
det, 10 fõ kap gondozást.

– Hagyományokat ápoltunk
(nemzetközi vízitúra, falunap,
idõsek napja, falu karácsonya)

– Támogattuk a Murasze-
menye Községért Közalapít-
ványt, a szemenyei Drámák
tánccsoport mûködését.

– Az árvíz 3 alkalommal is
készültséget követelt, ahol nem
csak az önkormányzati dolgo-
zók, hanem a letenyei és be-
csehelyi önkéntes tûzoltók és
a polgári védelem önkéntesei
is részt vettek, ezért õket is
támogattuk.

– A nehéz megélhetés
miatt egyre többen kérnek és
kapnak lakásfenntartási támo-
gatást, a regisztrált munkanél-
küliek száma tovább nõtt.

– Az iskolában osztályter-
meket festettünk, lambériáz-
tunk, az óvodában a csoport-
szoba és a mosdó került ki-
festésre, a tornaszobában ugyan-
csak lambéria került a falra.

Az éves beszámoló után a
2013. évi intézményi változá-
sokról és a közös önkormány-
zati hivatal létrehozásáról hall-
hattak beszámolót a település
lakói. Ez alapján 2013. március
1-jétõl

né-
ven, bázakerettyei székhellyel,

kirendeltséggel
mûködik a jegyzõség. A közös
önkormányzati hivatal jegy-
zõje továbbra is

lesz.
A beszámoló végén a pol-

gármester ismertette a 2013.
évi kitûzött terveket, célokat,
majd mindenki feltehette köz-
érdekû kérdéseit, javaslatait.
Az észrevételek közt elhang-
zott a település útjainak rossz
állapota, a belvíz- elvezetés
megoldásainak lehetõsége. De
felszólalás történt a kutyatu-
lajdonosok ebtartási kötele-
zettségeirõl is.

A közmeghallgatás végén
Stefanec Mária polgármester
megköszönte a hozzászóláso-
kat, s azt mondta, hogy a fel-
sorolt problémákat az önkor-
mányzat lehetõségeihez ké-
pest orvosolja.

Bázakerettye Közös
Önkormányzati Hivatal

csörnyeföldi

dr. Ratkovics
Ágnes

Átfogó, részletes tájékoztatást kaptak a közmeghallgatáson a
muraszemenyeiek.

Keresse idén 24 éves kiadónk ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

Hungarikum

Hungarikum

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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A csapadékos idõjárás miatt
jelképesen a nagykanizsai

tartotta a
vezetõsége a sormási

ipari parkban felépített 700
négyzetméter alapterületû

mûszaki átadását. A már
szerkezetkész épületrõl fény-
képsorozatot is bemutattak a
helyszín kijelölésétõl egészen
a tereprendezésig.

– Az inkubátorház létesí-
tésére európai uniós keretbõl
105 787 millió forintot nyer-
tünk az önerõt a cégünk biz-
tosította – fogalmazott tájékoz-
tatójában , a
Híd-2001 Kft. ügyvezetõje. – A
sormási ipari parkban tavaly
kezdõdött el a beruházás és
egy hónap múlva költözhet is
be az elsõ vállalkozás. Szeren-
csére vannak jelentkezõk, így a

Ho-
tel Königben Híd-
2001 Kft.

In-
novációs és Technikai Cent-
rum

Preksen László

Egy hónap múlva már költözhet az elsõ vállalkozás
Finiséhez érkezett a sormási inkubátorház építése

projekt beválthatja a hozzá
fûzött reményeket. A szárnyu-
kat bontogató cégek számára
ideális helyszínt biztosítunk,
hiszen kiépített magas színvo-
nalú infrastruktúra mellett
könnyedén tudják intézni az
ügyeiket.

A fejlesztésnek köszönhe-
tõen 700 négyzetméteres csar-
nok épült, melyben több iro-
da, mûhely, labor, tárgyaló
mellett zárt parkoló kialakí-
tásra is lehetõség volt. Épp
ezért lehetõség van nagyobb
események lebonyolítására is.
Preksen László hozzátette: –
Már most, április végén is
rendezünk egy konferenciát,
sõt szeptemberben innovációs
cégek részvételével tartunk
tanácskozást az épületben.
Természetesen a szociális he-
lyiségek mellett a pályázattal

együtt öt notebook-ot, fénymá-
soló gépet, interaktív táblát és
egyéb elektronikus felszere-
lést vásároltunk, melyek to-
vább segítik a vállalkozók éle-
tét – tette hozzá az ügyvezetõ.
– Sõt, hogy a környezetet is
megfelelõen karban lehessen
tartani, egy traktort, fûnyírót
és egyéb a kertrendezéshez
szükséges berendezést szerez-
tünk be a projekt részeként.

A Híd-2001 Kft. vezetõsége
bízik benne, hogy a kedvezõ
adottságok miatt több kör-
nyékbeli vállalkozás érdeklõ-
dését felkeltik, akik szívesen
csatlakoznak majd hozzájuk.

Egyébként a sormási ipari
park rohamosan fejlõdik, s
egyre több embernek ad mun-
kát, s remélhetõleg ez a szám
tovább fog növekedni.

– A betelepülõ cégek szá-
mára kedvezõ bérleti feltétele-
ket kínálunk, így általában 3-5
évig tartozkódnak ebben a lé-
tesítményben – folytatta Prek-
sen László. – Azonban hosz-
szabb távra is érdemes beren-
dezkedni, hiszen az inkubátor-
ház, ahogy a nevében is benne
van: az újszülöttekhez hason-
lóan védi a vállalkozásokat, ez
az Európai Unió érdeke is.

Benedek Bálint

Ideális helyszínt biztosítanak…

ZALAEGERSZEG

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

’’SZORT 99’’
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

• Méret utáni polgári és ortopéd

cipõkészítés a Piac tér 1. sz. alatt

• Munkaruha készítése nagy választékban.

Extra méret esetén egyedi gyártást is végzünk.

Tel.: 92/312-543

Tel.: 92/311-111/20

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A projektgazda Híd-2001 Kft. 2010 õszén indította el a
zöldmezõs beruházást, az inkubátorház mûszaki átadá-
sára 2013 márciusában került sor. Nemcsak a vállalkozás,
hanem Sormás község életében is jelentõs elõrelépés az
elkészült új komplexum, elég ha csak a helyi adóbevé-
telekrõl teszünk említést. Az inkubátorház mindössze 3
kilométeren belül elérhetõ az M7 autópályáról és
Nagykanizsa városától. Éppen ezért vonzó mindenekelõtt
a telephelyet keresõ fejlesztõ, szolgáltató vállalkozások és
regionális kirendeltségek számára. Az inkubátorház kapa-
citásai még részben kiadásra várnak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

További információk:
Preksen László
e-mail: preksenlaszlo@t-online.hu

Projektgazda: Híd-2001 Kft.
Projekt címe: Sormási Technológia és
Innovációs Központ
Azonosító: NYDOP-1.3.1/C-09-2009-0001

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Uniós támogatásból inkubátorház-fejlesztés Sor-
máson. A Híd-2001 Kft. 105 787 504 forint uniós
támogatást nyert az NYDOP-2009-1.3.1/C. pályázati
kiíráson. A 160 millió forintos összköltségvetést
meghaladó beruházásból egy modern technológiai és
innovációs inkubátorház készült el és hamarosan
legalább 8 új munkahely létesül.

A „Sormási Technológiai és Innovációs Központ” kialakítása
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Húsvétra pár éve nagy
divat volt a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni a gyereket arról,
hogy ez miért rossz ötlet. A
végsõ érv mindig az volt,
hogy mit csinálnak a nyúllal
húsvét után, mert nem ma-
radhat örökké a lakásban.

Ez az érv mûködött, a
gyerekek nem tudtak meg-
oldást találni. A következõ
évben a gyerekek már ruti-
nosan vágtak neki az élõ
nyuszi projektnek. Taktikát
változtattak, a nagyin ke-
resztül indultak támadásba.
A nagymamák nehezen tud-
nak ellenállni az unokáknak
– engedékenyebbek. A sok
könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vi-
gyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meg-
gyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá!

Csaba nem erre a válasz-
ra számított. Döbbentében
csak ennyit tudott monda-
ni: – ha a nagymama meg-
ígérte, akkor legyen. Más-
nap már hajnalban izgatot-
tan készültek a gyerekek,
jön a nagyi, indulnak a nyúl-
ért. A tenyésztõnél volt min-
denfajta nyuszi, fehér, tarka,
még fekete is. A gyerekek
sokáig nem tudtak választa-
ni. A nagyi a tanácstalansá-
got látva egy gyakorlatias
érvvel próbálta a döntést
segíteni:

– Ne a tarkát válasszá-
tok! Annak nem jó a húsa ….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

A START Munka Közfoglal-
koztatási Program keretén be-
lül márciusban és

is útjára indult a
„közmunka”.

A dolgozóknak a letenyei
munkaügyi kirendeltségen kel-
lett jelentkezniük orvosi be-
utalóért, majd az üzemorvosi
vizsgálatot követõen a polgár-
mesteri hivatalban készítették
el munkaszerzõdésüket.

Letenyén
környékén

143 közfoglalkoztatott állt munkába
– Letenyén és környékén

A Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz tartozó
négy településen várhatóan
március 11-tõl összesen 143
közfoglalkoztatott állhat 8 órás
munkába. letenyei
polgármestertõl arról értesül-
tünk, hogy Letenyén március
közepétõl mintegy 100 fõnek

Halmi Béla

Letenyén állagmegóvási munkát is végeztek a közmunkások.

2013. március 1-vel a
megkapta a

címet, melybe
mellett is

beletartozik.
2013 elején a három fa-

lu önkormányzatának mind-
egyike pályázatot nyújtott be
a kistérségi startmunka min-
taprogramba. Az elbíráláso-
kat követõen a falvak a mezõ-
gazdasági utak és a közút-
hálózat karbantartására kap-
tak támogatást.

E két projekt keretében az
önkormányzatoknak lehetõ-
ségük nyílt arra, hogy a helyi
lakosok egy részének munkát
kínálhassanak, így aki eddig
foglalkoztatást helyettesítõ
támogatást kapott, azt a to-
vábbiakban a program kere-
tében foglalkoztatják. 2013.
március 1-tõl ez év december

Sem-
jénháza Semjén-
házai Közös Önkormány-
zati Hivatal
Molnári Petrivente

31-ig Semjénházán összesen
18 ember kapott lehetõséget
arra, hogy családját nagyobb
mértékben támogathassa. A
közfoglalkoztatási program
keretében Molnáriban jelen-
leg 12 lakos, Petriventén pe-
dig 11 személy dolgozik. A
közfoglalkoztatottak feladatai
közé tartoznak többek között
a mezõgazdasági utak, illetve
a közúthálózat karbantartása,
az utak mentén húzódó árok-
rendszer, és a zöldterületé-
nek rendszeres karbantartá-
sa, kitisztítása, parlagfû- és
egyéb allergizáló gyomnövé-
nyek irtása.

A falvakban nagy volt az
érdeklõdés a munkalehetõsé-
gek iránt, így a kínált munka-
helyek gyorsan beteltek. A köz-
foglalkoztatottak lelkesek, a
munkákat nagy szorgalommal
és teljes odafigyeléssel végzik.

Kistérségi startmunka mintaprogram

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket

tudnak az év végéig munkát
biztosítani. Közülük lesznek 2,
4, illetve 10 hónapban foglal-
koztatottak is.

polgármestere a
kérdésére elmondta,

hogy náluk a Start Mintaprog-
ramon belül 4 fõ a kertészet-
ben kap munkát és további 7
fõ dolgozhat egyéb területeken.

polgármestere úgy tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a faluban 11
fõnek tudnak az év végéig köz-
munkát biztosítani.

pol-
gármestertõl pedig azt a jó
hírt tudtuk meg, hogy Zajkon
illetve Zajk-Józsefhegyen ösz-
szesen 21 fõnek tud munka-
lehetõséget biztosítani tele-
pülésük.

Mind a négy településen
átlagosan 75.500 bruttó bért
kapnak a dolgozók, de szak-
munkát vagy más tevékenységi
kört igénylõ munkakör esetén
ez annál magasabb is lehet.

Birkás Zoltán, Kistolmács
Dél-Zala Mu-

rahíd

Pál Józsefné, Murarátka

Bagladi Róbert, zajki

M.I.
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Az erõs, egységes agrárium érdekében
Választások után az agrárkamarában

Süle Katalin: – Fontosnak tartjuk az információáramlást és a
jelenlétet.

Az Országgyûlés 2012-ben
hozott törvénye egy új

létre-
hozásáról rendelkezett. A 2013
február 1-21. közötti idõszak-
ban szerte az országban sor
került a megyei agrárkamarai
választásokra, ezek eredmé-
nyérõl sajtótájékoztató kereté-
ben értesültünk a

megválasztott
elnökétõl,

Az elnök elmondta, hogy a
Zalában 60 küldött kapott bi-
zalmat a választók jóvoltából.
Az átalakulás következõ állo-
másaként, március 9-én a me-
gyei alakuló küldöttgyûlése-
ken megválasztásra kerültek a
tisztségviselõk, valamint az a
15 küldött, aki a megyét kép-
viseli az országos küldöttgyû-
léseken. Az országos kamarai
küldöttek és a megyei kamarai

Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara

Zala Megyei
Agrárkamara

Süle Katalintól.

tisztségviselõk megbízatása 5
évre szól.

A Zala Megyei Agrárkamara
elnöki tisztét tehát Süle Ka-
talin tölti be. Mezõgazda-
ságért felelõs alelnök:

, élelemiszeriparért fe-
lelõs alelnök:

, vidékfejlesztésért fele-
lõs alelnök: ,
mikro-, kis -és középvállalko-
zásokért felelõs alelnök:

.
Döntöttek a nyolc szakmai

osztály munkáját igazgató sze-
mélyekrõl. Szántóföldi növény-
termesztési osztály:

, kertészeti osztály:
, növényter-

mesztési beszállítóipari és ke-
reskedelmi osztály:

, állattenyésztési osz-
tály: , mezõgaz-
dasági termékkereskedelmi osz-
tály: , agrárgaz-

Boros
Attila

Besenyei Fe-
renc

Nagy Kálmán

Néber
Szilveszter

Bóbics Jó-
zsef László
Cserkuti József

Simonfalvi
Elemér

Tánczos Csaba

Király László

dasági szolgáltatási osztály:
, erdõ-, vad-és

halgazdálkodási osztály:
, agrár környezetgazdál-

kodási és innovációs osztály:
.

– Zala teljes szegmense ka-
pott ily módon jelölést, amely
jól reprezentálja többek közt a
megye növénytermesztésének
és állattenyésztésének képvise-
letét. Egy irányvonal mentén
fog mûködni a felállt kamara,
természetesen a megyei sajá-
tosságokat figyelembe véve.
Gondolok itt elsõsorban arra,
hogy Zala megyének az erdõ-
gazdaság az erõssége, de ter-
mészetesen ezek majd a meg-
alakulást követõen fognak ki-
rajzolódni. Terveink között
szerepel, hogy a megye számos
pontján fesztiválokon, külön-
bözõ rendezvényeken fogunk
részt venni. Fontosnak tartjuk
az információáramlást és a je-
lenlétet, többek közt a piacon
is, mivel a helyi termelõkkel

Tarsoly Róbert
Rosta

Gyula

Sabján Krisztián

való együttmûködés folytonos-
ságát tervezzük a jövõben –
kaptuk a tájékoztatást Süle
Katalintól, a megújult agrár-
kamara elõtt álló munka ter-
veit érintve.

Március 28-án az új agrár
köztestület országos küldött-
gyûlése 93 %-os részvétel mel-
lett megtartotta alakuló ülését
a Parlament Felsõházi termé-
ben, ahol az alapszabály elfo-
gadásával hivatalosan is létre-
jött az új

A szervezet országos elnö-
kévé titkos szavazással

választották meg.
lett a mezõgaz-

daságért felelõs,
az élelmiszeriparért,

a vidékfejleszté-
sért, pedig a
mikro-, kis- és közepes vállal-
kozásokért felelõs – és egyben
általános – alelnök.

Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési Kamara.

Gyõrffy
Balázst
Zászlós Tibor

Éder Tamás
ifjabb

Hubai Imre
Kis Miklós Zsolt

Török Irén

Lóhús-botrány

– Nem rossz, nem rossz, de mintha a húsgombócoknak
lenne egy kis patkószeg mellékíze...!
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A az 5. éve megrendezésre
kerülõ 2013. április 20-án
(szombaton) tartja a nagy-
termében. A programon részt vesznek a környékbeli óvodák
gyermekei is.

– - A Tükröcske c. mesedramatizálás
– - Az eszteregnyei óvoda primadonnái -
modern tánc
– - Népi dalos játékok
– - Ének az esõben - modern tánc
– - Hagyományõrzõ horvát népi gyermekjátékok
– - Farsangi lakodalmas játék
– - Pünkösdölõ
– - Egy napunk az óvodában - verses, dalos össze-
állítás

Letenyei Hóvirág Óvoda
Csiri - Biri Kulturális Találkozóját

Letenyén, Fáklya Mûvelõdési Ház

Muraszemenye
Eszteregnye

Tótszentmárton
Tótszerdahely
Molnári
Bánokszentgyörgy
Borsfa
Letenye

Csiri-Biri Letenyén

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A vezetõsége kéri a
tisztelt lakosságot, hogy 2013. évben is személyi jövedelem-
adójuk 1%-val segítse az egyesület munkáját.

Segítségüket elõre is köszönjük!

Letenyei Körzeti Tûzoltó Egyesület

Mándli Géza az egyesület elnöke.

Letenye Körzeti Tûzoltó Egyesület adószáma:
19275464-1-20.

Március 28-án, csütörtökön
délután a letenyei

berkein belül került
sor a tavaly novemberben
indult 30 órás infokommuni-
kációs ismeretterjesztõ elõadá-
sok ünnepélyes zárására.

igazgató köszöntõ
soraiban kiemelte, hogy a digi-
tális és információs írástudás el-
sajátítása ma elengedhetetlen.

A tavaly novemberben élénk
érdeklõdés mellett a

által
fenntartott, de az FMHK-ban
helyet kapott Teleházban in-
dultak az elméleti és gyakorlati
elõadások. in-
formációs társadalmi tanács-
adó, oktató szakmai szempont-
ból értékelte a tanfolyam sike-
rességét, a csoportok által el-
ért eredményeket. Elmondta:
több mint 30 fõvel, 3 csoport-
ban indultak az elõadások. A
tanfolyamokon volt olyan részt-
vevõ, aki teljesen az alapoktól
kezdte ismereteit felépíteni,
de akadt olyan is, aki már alap-
fokon használta számítógépét.

Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(FMHK)

Dö-
mõk József

Muravi-
dék Jövõjéért Alapítvány

Farkas Szilárd

Biztonsággal a világhálón

A tanfolyamok végeztével a
résztvevõk már képesek biz-
tonságosan használni a számí-
tógépet, kezelni a dokumentu-
mokat, hivatalos levelet írni,
megformázni, valamint elekt-
ronikus úton levelezni és in-

ternetes keresõk segítségével
információkhoz jutni.

A „tanulók” oklevelet ve-
hettek át az FMHK igazgatójá-
tól, mely tanúsítja, hogy sike-
resen elvégezték a tanfolyam
moduljait, s egyben szándé-

kukat fejezték ki infokommu-
nikációs ismereteik továbbfej-
lesztésére. A következõ hason-
ló jellegû képzés várhatóan
2013. õszén folytatódik a le-
tenyei kastélyépületben.

M.I.

A 30 órás tanfolyam elvégzését oklevél tanúsítja.

Március 7-én nõnapi kö-
szöntõre, irodalmi estre és ki-
állításmegnyitókra került sor a
letenyei városi könyvtárban. A
program elején
polgármester szólt a Nõnap je-
lentõségérõl, a nõk szerepérõl
életünkben, mindennapjaink-
ban és jelképesen köszöntötte
a településen élõ összes hölgyet.

A polgármesteri köszöntõt
követõen a

valamint a szintén
helyi

Halmi Béla

Letenyei Versmon-
dó Kör,

Mákvirág Citerazenekar

Nõnap, irodalmi est, kiállítás
zenés irodalmi estjét hallhat-
ták az érdeklõdõk. Az igénye-
sen összeállított mûsor után

, a Fáklya Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár igaz-
gatója nyitotta meg a letenyei

csipketojá-
saiból nyílt kiállítását és a szé-
kelyudvarhelyi
tûzzománc mûvész Tûzzel írt
képek címû tárlatát.

Fotók: Városi Könyvtár -
Letenye

Dömõk József

Cservég Györgyné

Elekes Gyula

M.I.

Halmi Béla köszöntõjét mondja.

Elsõ kiállítása alkalmából virágot nyújtott át Cservég György-
nének Dömõk József.

A kéri,
hogy adója 1%-val az idén is támogassa egyesületünket.

Köszönettel: az egyesület vezetõsége.

Letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete

Adószámunk: 18956793-1-20.



12 2013. márciusDél-Zala Murahíd

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

HÉTVÉGÉKRE ÉS PÜNKÖSDRE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

Elõfoglalási kedvezmény április 15-ig!

Észak-Magyarország másképpen (SZÉP kártya)

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei

MONTENEGRÓ (félpanzió)

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

PROVANCE-FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei

LONDON és a királyi rezidenciák

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Máj. 10-12. 34.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 43.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Jún. 7-9. 39.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Máj. 28-Jún. 2. 68.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 79.500 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Jún. 25-30. 112.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 129.900 Ft/fõ

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

házhoz szállítással

eladók:

Zalaboldogfán:

700 Ft/db

650 Ft/db

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
t é r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus

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


