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(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)„…Akkor itten de rossz vó-
na” – énekelte a dalárda a
Zalai-borvidékhez tartozó

szõlõhegyeken 2015.
be-

csehelyi

„Hogyha a világon bor nem volna…”

évben termett borok minõ-
sítésének eredményhirdetésén
a becsehelyi faluházban 2016.
április 9-én.

A becsehelyi borversenyek
sajátossága, hogy kizárólag csak
Becsehelyen termett, szõlõbõl
erjesztett bort lehet nevezni a
versenyre, illetve a bormintá-
kért a helyszínre mennek a
szervezõk.

A borok begyûjtése már
szerdán megkezdõdött, kétfõs
bizottságok egyenesen a szõlõ-
hegy pincéibe mentek a min-
tákért. Az általuk vitt palac-
kokat töltötték meg a gazdák a
borversenyre szánt nedükkel.
Erre azért volt szükség, mert
Becsehelyen különösen figyel-
nek a nevezési szabályok be-
tartására, a borverseny „tiszta-

ságára”, az egyenlõ feltételek
biztosítására.

A 35 nevezõtõl érkezett 90
bormintát csütörtökön este
hét borosgazdából álló csapat
végigkóstolta, és a borverse-
nyek szakmai szabályainak
megfelelõen besorolták /sorba
állították. Ezt követõen mind-
végig ügyeltek arra, hogy a
borok megfelelõ hõmérsékle-
ten kerüljenek szombaton a
bírálók elé.

Ahogy pol-
gármester fogalmazott – az el-
múlt évek egyik legszakmaibb
bíráló bizottsága általi bírálatra

Németh Géza

Neves borászokból álló bíráló bizottságok.

Április 29-én és 30-án
ausztriai testvértelepü-

lésének meghívására delegáció
látogatott .

Városunk legrégebbi, hiva-
talosan 1991-re datálható kap-
csolata az ausztriai Prinzers-

Le-
tenye

Prinzersdorfba

Testvértelepülési látogatás Prinzersdorfban
dorf településsel elsõsorban
kulturális, oktatási együttmû-
ködésre épült, ahol Letenyét
a város mûvészeti iskolája és
a Letenyei Fafaragó Mûhely
képviselte több alkalommal,
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(Folytatás az 1. oldalról)
került sor. A minták nagyság-
rendje miatt 2 bíráló bizottság
mûködött, az 1. számú

tanár úr, a Da Bíber
borlovagrend nagymestere, a
2. számú a
NÉBIH borászati felügyelõje
elnöklésével.

A bizottság tagjai között
foglalt helyett

borász Lentibõl,
borász Nagyradáról,

borász Keszt-
helyrõl, , a
Hegyközségek Nemzeti Taná-
csának fõtitkára,

borász Bérbaltavárról,
borász Zala-

szentgrótról, ,
a Zalai Hegyközség elnöke,

, a letenyei
Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
Egyesület elnöke és

borász a móri borvi-
dékrõl.

Dr. Brazsil József értékelõ
beszédében kiemelte, hogy a
2015. évjárat kiemelkedõ volt a
gazdák szempontjából, de nem
teljesen különleges. Szép ízvi-
lágot, ízgarnitúrákat ismert
meg a bizottság a bírálat folya-
mán. Becsehely a borverse-
nyek tekintetében mindig az
elsõk között szerepel, magas a
szakmai alázat a bor iránt. Gra-
tulált mindenkinek, mindenki
gyõztes ebben a versenyben,
de véleménye szerint az igazi
gyõztesek a bírálók, mert az õ
fejlõdésüket is szolgálta a
kóstolás.

Wolf Sándor a 2. számú
bizottság elnöke kiemelte,
hogy a bírálat kényes része,

dr. Bra-
zsil József

Wolf Sándor,

Kovács Krisz-
tina Kovács
Ottó Be-
zerics Csaba

dr. Brazsil Dávid

Vízvári Sán-
dor
Keszler Viktor

Simon Zoltán

Somogyi András

Sáfrán
András

„Hogyha a világon bor nem volna…”
hogy a gazdák elhiggyék, a bí-
rálók semmilyen információt
nem kapnak a borok eredetét
illetõen a kóstolás során. A
gazdák felkészültek, ez az erõs
mezõnyben is megmutatko-
zott. A bizottság 20 pontos
rendszerben kóstol, a számot
és a fajtát tudja mindössze.
Fontos, hogy a besorolási bi-
zottság tagjai nem bírálnak. Az
értékítélet a minta színe, tisz-
tasága és illata alapján születik
meg. A bíráló 1-1 szóval jel-
lemzi, minõsíti a mintát a szá-
mítógépes rendszerben, felso-
rolva az esetleges hibáit is. A
bírálat nem más, mint egy
megismételhetetlen bírálat,
pillanatfelvétel a borról.

A rozé készítésének nehéz-
ségeire hívta fel a figyelmet,
technológiai ismeret, akarat,
odafigyelés szükséges ahhoz,
hogy friss, üde, behízelgõ fe-
hér bor készüljön.

A zsûri köszöntõ szavai
után került sor a 2 oklevél, a
14 bronz és az 54 ezüst minõ-
sítés kihirdetésére, amelyet
Németh Géza polgármester
adott át.

Az arany minõsítések is-
mertetése elõtt a polgármester
elmondta, hogy a besorolási
bizottság tagjai a csütörtöki
besoroláskor megtippelik az
arany minõsítést elérõ borok
számát. Aki eltalálja vagy leg-
közelebb van hozzá, egy 100
literes saválló tartályt nyer. Az
idei évben
nyerte a tartályt, eltalálva az
aranyérmek számát.

Németh Géza polgármes-
ter ezután ismertette a Becse-

Horváth Szabolcs

hely Legjobb Bora 2016. cím
elnyerésének feltételeit. Az
aranyérmes borok közül 11
bor került ismét versenybe,
természetesen újraszámozva
az 5 fõs bíráló bizottság elé. A
kóstolás során a 3 legjobb bort
kellett kiválasztani, és sorrend-
be állítani. Az a bor, amelyik a
legtöbb 1. helyet kapja vagy
döntetlen esetén a helyezési
számok összeadásából a leg-
alacsonyabb értéket kapja, az
lesz a település bora.

Lezárt boríték rejtette a
bírálók minõsítéseit és az
összesítést.

Gerencsér Géza

-B-

bontotta a
borítékot és hirdette ki, hogy
Becsehely Legjobb Bora 2016.
megtisztelõ címet, a cím mellé
járó 250 literes saválló tartályt,
valamint az arany serleget Né-
meth Géza cserszegi fûszeres -
muskotály ottonel cuvee bora
nyerte el.

A díj átvétele után Németh
Géza polgármester megkö-
szönte a bírálóknak a jelen-
létüket, munkájukat és egyben
felkérte õket a 2017.évi bor-
bírálatra is, amelyet a húsvét
utáni szombaton rendeznek.

Becsehely Legjobb Bora 2016. címet Németh Géza cserszegi
fûszeres-muskotály ottonel cuvee bora nyerte el.

valamint letenyei tanulók és
pedagógusok cserelátogatásá-
ra is sor került, amely hagyo-
mánnyá vált az alapfokú okta-
tás területén.

– Régi kapcsolatokról, a ko-
rábban kialakult és kialakított
személyes barátságokról, vala-
mint az új és további partner-
ségrõl esett szó kétnapos hi-
vatalos látogatásunk során.
Megtekintettük a város neve-
zetességeit, a fõtéren elhelyez-
kedõ katolikus templomot és
többek között a település köz-
pontjában található Kommu-
nalzentrumot, ahol a rendvé-
delem és a mentés egy fel-
újított épületkomplexumban
összpontosult. A centrumban
bemutatásra kerültek a beve-
tésre használatos gépjármûvek
és eszközök. Megtudtuk azt is,
hogy a mentõk és a tûzoltóság
személyi állománya önkéntes

Testvértelepülési látogatás Prinzersdorfban
alapon vonul és ment a tele-
pülésen és környezetében. Szó
esett továbbá arról is, hogy a
letenyei Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola pedagógusai és ta-
nulóifjúsága május hónapban,
20 fõvel tesz látogatást az
osztrák településen. A partner-
ség folytatását az is bizonyítja,
hogy június 18-án egy nagy-
szabású gasztronómiai feszti-
válra kaptunk meghívást, me-
lyen hagyományos magyar és
letenyei ételek bemutatását is
szorgalmazza az osztrák telepü-
lésvezetés – tájékoztatott

letenyei polgármester
A letenyeiek

prinzersdorfi polgármester és
alpolgármester

jóvoltából április 30-án látoga-
tást tettek a „das Benedikti-
nerkloster Stift Melk” apátság-
ban, ahol éppen bérmálási
szertartás zajlott.

Kép és szöveg:

Farkas
Szilárd .

Rudolf Schütz

Müllner Josef

Mirkó Imre
A fotón a két polgármester, Rudolf Schütz és Farkas Szilárd
látható.
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Hat közös Interreg projekt
indulhat a határ mentén

és két horvátországi test-
vérvárosa, és ,
valamint közre-
mûködésével – tudtuk meg

polgármes-
tertõl.

Le-
tenye

Ludbreg Prelog
Csáktornya

Farkas Szilárd

Magyar-horvát projektekben indulhatnak
A három település újragon-

dolta a Happy Bike projektet,
melynek köszönhetõen Lete-
nyén az egyedutai városrész-
ben található mûvelõdési ház-
ban kerékpáros pihenõhelyet
alakíthatnak ki Letenyei Hor-
vát - Magyar Piknik Centrum

névvel. A PIKNIK mozaikszó a
partnerséget, információt, ko-
operációt, nemzetiség identi-
tás, kultúrát foglalja magába. A
célok között szerepel közös
adatbázis létrehozása, évente
minimum két nagyrendezvény
megtartása, nyelvtanfolyamok
indítása a határ mindkét ol-
dalán, elõadások szervezése a
közös gyökerek megismerése
céljából és horvát nyelvû kiad-
ványok gyûjtése. A centrum
Letenyén kerülne kialakításra.

Ludbreggel közösen turisz-
tikai tanulmányt készítenének,
melynek célja, hogy a két vá-
rost közösen, egyfajta csomag-
ként lehetne „lértékesíteni” a
piacon.

Perlakkal együtt vagy az
óvoda, vagy pedig a KOLPING
bekapcsolása mellett egy „szoft”
projekt kerülne kidolgozásra,
melyben fõként a mozgásuk-
ban korlátozottak, de a hátrá-

nyos helyzetûek is fejlesztésre
kerülnének.

A perlaki duzzasztó mellet-
ti jóléti tó partján lévõ sport-
centrumban 60 apartmant ke-
rülne kialakításra. Hasonlóan
partnerként Letenye is belép-
ne, ugyancsak pihenõhelyek,
pihenõházak kialakításával, el-
sõdlegesen a letenyei kemping
területén.

Egy csáktornyai projekten
belül a Redea Fejlesztési Ügy-
nökség égisze alatt a letenyei
kastély (mûvelõdési ház) épü-
letén a nyílászárók cseréjét,
elektromos rendszer felújítá-
sát, fûtõ-szellõztetõ rendszer
felújítását, továbbá a volt
szolgáltató lakást felújításával
egy 2 irodás turisztikai in-
formációs irodát kívánnak
kialakítani – vázolta a közös
terveket Letenye polgármes-
tere.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármester.

A húsvét az egyik legfonto-
sabb és legnagyobb ünne-
pünk, ugyanakkor a tavasz el-
jövetelének köszöntése is. Egy-
házi és családi ünnep egyaránt,
amelyhez számos hagyomány
kötõdik.

Hazánkban a festett, díszí-
tett tojás ajándékozása elsõsor-
ban a húsvéti locsolkodáshoz
kapcsolódik. A díszített tojá-
sok festésének formái, a min-
ták elrendezése viszont tájegy-
ségenként változik. A leggyak-
rabban használt minták geo-
metrikusak. A tojást hosszanti
vonalakkal két, majd négy me-
zõre osztották. Az így kiala-
kított mezõk alkotják például a
virágdíszítés kereteit, de elõ-
fordul, hogy az osztóvonala-
kon is díszítenek. A díszítmé-
nyek lehetnek: tulipános, fe-
nyõágas, rózsás, almás, stb. A
díszített tojás neve hímes tojás,
s magát az eljárást tojáshím-
zésnek nevezik.

, követve a ré-
gi szokásokat, nagypéntek dél-
utánján közösen készítették el
a hímes tojásokat. A falu apraja
és nagyja összegyûlt, hogy a
helyi IKSZT-ben, hogy megis-
merkedjenek a hagyományos
horvát húsvéti tojás motívu-

Semjénházán

Ünnepre hangolódás Semjénházán
maival, s a tojásfestés rejtel-
meibe is betekintést kaphat-
tak. Elsõsorban a viaszolás
technikáját alkalmazták a
résztvevõk, melynek lényege,
hogy megolvasztjuk a viaszt.
Ezt követõen vesszük az írókát
és belemártjuk a még folyé-
kony viaszba, majd felvisszük a
mintát a tojásra. Ezután meg-
várjuk, míg a viasz megszárad,
a beviaszozott tojásokat pedig
belehelyezzük a tojásfestékbe.
Ha a festék már megfogta a
tojásokat kivesszük õket és
hagyjuk megszáradni! Amint a
festék teljesen megszáradt,
gyertyaláng felett leolvasztjuk
a viaszt a festett tojásról. Ott
ahol a viasz fedte a tojást, nem
fogta meg a festék és elõtûnik
a tojás eredeti szép fehér
színe, kiadva számunkra a
mintát.

A rendezvényen a jelen-
lévõk egymástól is tanulhattak,
s még a tapasztaltabb tojás-
festõk is kaptak néhány ötle-
tet, melyet mindenképpen ki
szerettek volna próbálni. A to-
jáshímzéssel eltöltött néhány
óra alatt rengeteg motívum-
mal díszített tojást készítettek
az ügyes kezû helybéliek.

K.E.

Kaptak néhány új ötletet.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A temetõkrõl és a temet-
kezésrõl szóló 1999.évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Kormányren-
delet 19. (3) bekezdése alap-
ján

(8863 Molnári, He-
vesi u. 4.) közhírré teszi,
hogy a fenntartásában lévõ
Molnári 100. helyrajzi számú
köztemetõ területére vonat-
kozóan a 25 éves sírhelyhasz-
nálattal meg nem váltott sír-
helyek 2016. július 15. nap-
jától megszûntetésre kerülnek.

§
Molnári Községi Önkor-

mányzat

A meg nem váltott sírhe-
lyek megszûntetésével kap-
csolatban 2016. június 30.
napjáig adategyeztetés kezde-
ményezhetõ Molnári Községi
Önkormányzat Hivatalában,
ügyfélfogadási idõben:
8863 Molnári, Hevesi u. 4.,
Telefon: 93-383-203,
e-mail:
onkormanyzat@molnari.hu,
web: www.molnari.hu

Molnári község
polgármestere

Vuk István

Hirdetmény

Április 9-én került sor a ha-
gyományos borverseny idei se-
regszemléjére .

A 34 mintát
(Da Bibere Zalai Borlovagrend
tagja), (kerkaszent-
királyi szõlõtermelõ),

(a helyi termelõk képvisele-
tében) alkotta zsûri bírálta el.

Mint azt Vlasics Lajos kifej-
tette, határozottan érezhetõ a
minõségi javulás a boroknál.
Ez nem csak az idõjárásnak, ha-
nem a borosgazdák hozzáértõ
munkájának is köszönhetõ.

A bírált borok túlnyomó ré-
sze fehér volt (22), ennek fele
(11) a vörös és egy rozé is a
zsûri asztalára került.

Bázakerettyén
Vlasics Lajos

Pál Zoltán
Aradi Já-

nos

Érezhetõ minõségi javulás
Borverseny Bázakerettyén

Arany minõsítésû borok:

Ezüst minõsítésû borok:

Födõ Zsolt (Vegyes fehér),
Fülöp Csaba (Szürkebarát),
Horváth Róbert (Vegyes fe-
hér), Iványi László (Vegyes fe-
hér), Iványi László (Szürkeba-
rát), Bécsi János (Oportó-Zwe-
igelt Cuve), Kele István (Zwe-
igelt).

Czupi József (Vegyes fehér),
Czupi József (Szürkebarát), Fö-
dõ Imre (Vegyes fehér), Födõ
Imre (Rizlingszilváni), Holl Jó-
zsefné (Vegyes fehér), Kele And-
rás (Vegyes fehér), Szekeres Ká-
roly (Borostyán Cuve), Szeke-
res Károly (Ezerfürtû), Födõ
Imre (Zweigelt), Fülöpné Ben-

de Henrietta (Néró), Horváth
Róbert (Vegyes vörös), Fülöp
Csaba (Blandet Rozé).

Bécsi János (Vegyes fehér), Hor-
váth Róbert (Elvira), Kele Atti-
la (Királylányka), Lukács Attila
(Vegyes fehér), Szekeres Károly
(Rizling), Czupi József (Opor-
tó), Holl Józsefné (Vegyes vörös),
Iványiné Nagy Erzsébet (Zwei-
gelt), Salamon István (Vegyes vö-

Bronz minõsítésû borok:

rös), Szekeres Károly (Vegyes
vörös).

Ba-
logh Ferenc (Vegyes fehér), Ba-
logh Ferenc (Tramini), Holl József-
né (Szürkebarát), Tóth István (Ze-
nit), Tóth István (Kékfrankos).

Különdíjak: ,
Falu Bora (Szürkebarát),

Legjobb vörösbor (Zwe-
igelt), , Közönség-
díj (Vegyes fehér).

Oklevél minõsítésû borok:

Iványi László
Kele

István,
Kele András

Iványi László polgármester köszönti a borosgazdákat.

34 mintát vizsgált a zsûri.

Húsvét elõtt immáron ha-
gyomány az ün-
nepváró kézmûves foglalkozás,
amelyen a gyerekek sok szép
húsvéti dekorációt készíthet-
tek. Ablakdíszeket, hungaro-

Csörnyeföldén

Kézmûves foglalkozás Csörnyeföldén
cell tojásból nyuszikat és csi-
béket, de a gyerekek kedvence
az „újkáló” nyuszi volt.

A foglalkozásra egy héttel
húsvét elõtt, 2016.03.19-én, szom-
bat délután került sor.

Hagyomány már az ünnepek elõtt a kézmûves foglalkozás.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Április 9-én a nagy
örömmel tettek eleget a
meghívásának.

tulajdonos,
klubigazgató,

sportigazgató és
marketing vezetõ jóvoltá-

ból Letenyérõl több, mint 50
fõ vett részt a (3-0)
meccsen. A letenyei küldött-
séget különbusz szállította Za-

letenyeiek
ZTE FC

Végh Gábor Ko-
csárdi Gergely

Tóth Kriszti-
án

ZTE-Siófok

Letenyeiek a ZTE-nél
laegerszegre. A futballmeccsen
a letenyei gyermekek labdasze-
dõként segítették a játékot.

óriási góllal „kö-
szönt” földijeinek, akik nagyon
jól érezték magukat a mérkõ-
zésen.

A gyermekek és a felnõttek
számára felejthetetlen élménye-
ket nyújtott a ZTE-beli látogatás.

Bedi Bence

M.I.

Örömmel tettek eleget a ZTE meghívásának.

Április 1-én haltelepítéssel
egybekötött sajtótájékoztatót ren-
deztek a letenyei városházán, a
program a halgazdálkodásra visz-
szakapott

zárult.
Valamikor a helyi horgá-

szok kedvelt helye volt a város
határában lévõ Fényesi kavics-
bánya, amelynek bányászati jo-
gát egy kft. kapta meg, amely
cég fõképpen az autópálya
építéshez termelte ki a kavi-
csot – mondta
polgármester. Hosszú idõ után
a Fényesi újra horgászkezelés-
be került és hivatalosan is meg-
nyitja kapuit a horgászok és
kirándulók elõtt, ugyanis a tó
halgazdálkodási jogát 2030-ig
a

kap-
ta meg. A város turisztikai vonz-
erejét növelheti a bányatavak
megnyitása és feltárása, majd
azok átadása a nagyközönség-
nek – fogalmazott többek kö-
zött a polgármester.

Fényesi kavicsbányá-
nál

Farkas Szilárd

Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége (HZMSZ)

Újra a horgászoké a letenyei Fényesi
Megyer Csaba,

Mura

Komáromy Zsolt

a Balaton-
Felvidéki Nemzeti Park (BFNP)
természetmegõrzési osztályve-
zetõje elmondta, a Fényesi tó
állami természetvédelmi szem-
pontból védett területen talál-
ható, vagyonkezelõje a nemze-
ti park. Fõ cél a holtága-
inak, vizes élõhelyeinek rend-
be tétele, hogy azok az õsho-
nos halfajok halbölcsõje le-
gyen. Megyer Csaba rendkívül
fontosnak nevezte, hogy a bá-
nya rekultivációját a kft. végez-
ze el, amely elméletileg 2 éven
belül megtörténhet.

, a zalai
horgászszövetség intézõ bizott-
ságának tagja mérföldkõnek
nevezte, hogy újra a horgászok
vehetik birtokba az egykor
szép napokat látott Fényesit.
Mint mondta, a területen elég
sok rabsic mûködik, a fokozott
ellenõrzéseket 3 éve kezdték
el, amellyel alaposan felboly-
gatták az állóvizet, hiszen na-
gyon sok tilosban járót büntet-

tek meg, értek tetten. A zalai
horgászszövetség irodájában te-
kintélyes helyet foglalnak el a
lefoglalt horgászeszközök. A
horgászati, halászati ellenõrzé-
sek egyre gyakoribbak lesz-
nek, melyeknek fõ célja, hogy
az orvhalászok, orvhorgászok
lépjenek be az egyesületbe és
az elõírt mértékben és szabá-
lyok szerint pecázzanak, ha-
lásszanak. A szövetség jelenle-
gi kétfõs halõri állományát az

idén négyfõsre emelik – említet-
te Komáromy Zsolt. A sajtótá-
jékoztató végén megérkezett

a halas autó,
amelybõl 40 mázsa háromnya-
ras méretes ponty került a Fénye-
si kavicsbányába. Ahhoz, hogy
valaki horgászhasson a most te-
lepített víznél, állami horgász-
jeggyel, egyesületi tagsággal és te-
rületi engedéllyel kell rendel-
keznie – hangzott el Letenyén.

Kép és szöveg:

Zalaszentgrótról

Mirkó Imre

Cserfõ György halõr, mögötte Komáromy Zsolt, Simonyai Imre
hivatali osztályvezetõ, Farkas Szilárd polgármester, id. Simo-
nyai Imre, Megyer Csaba, Bedõ Ferenc horgász.

A
a

közösen április 22-én hal-
telepítést végzett a megyei szer-
vezethez tartozó .

– Korábban a magas murai
vízállás miatt maradt el a halte-
lepítés, amit most tudtunk pó-
tolni. A kedvelt horgászvízbe
10 mázsa háromnyaras ponty
érkezett a Kaposvár-Dombóvár
között található Tógazda Halá-
szati Zrt.-tõl – mondta lapunk-
nak , a LSHE el-
nöke. A civil szervezet vezetõ-

Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége Letenyei
Sporthorgászok Egyesülettel
(LSHE)

Hosszúvízen

Helber István

Haltelepítés Letenyén

je elmondta, a megyei horgász
szövetség 2030-ig halgazdálko-
dási jogot szerzett a letenyei
horgászvizekre is, a tevékeny-
séget a letenyei szervezettel
megállapodásban rögzítettek sze-
rint közösen végzik. Több vál-
tozás is történt, így a korábbi
évtizedek gyakorlata után meg-
szûnt a foglalt hely a letenyei
horgászvizeken, többször jár-
nak erre a megyei szövetség
hivatásos halõrei és szigorúb-
ban ellenõriznek a letenyeiek
is – hallottuk az elnöktõl.

– m –

Radics János, a Tógazda munkatársa engedi a vízbe a pon-
tyokat.
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Emlékfolyosó-avatással, el-
ismerések átadásával és koszo-
rúzással ünnepelték Debre-
cenben a közelmúltban az MH
5. Bocskai István Lövészdandár
39. Lövészzászlóalj állománya
az alakulat március 17-i napját.

Az alegység jogelõdje, a
császári és királyi 39. gyalog-
ezred révén a zászlóalj immá-
ron 260 éves múltra tekint
vissza – mondta lapunknak

pol-
gármestere.
Farkas Szilárd, Letenye

A lövészdandár és Letenye

A lövészzászlóalj és a jog-
elõd gyalogezred történetét
bemutató emlékfolyosó átadá-
sával megnyílt hiánypótló tár-
lat bizonyítja az alegység di-
csõséges múltját egészen an-
nak 1756-os megalapításától
kezdve.

A lövészzászlóalj emléknap-
ja alkalmából a dandárparancs-
nok elismeréseket adott át ka-
tonák részére, majd a mo-
narchiás gyalogezred emlékét

zászlós, az alakulatKiss Róbert

történetének egyik fõ kutatója
elevenítette fel a hõsök tisz-
telgõ emlékmûnél, a debrece-
ni Medgyessy téren.

Farkas Szilárd Letenye Vá-
ros Önkormányzata nevében
koszorút helyezett el az I. Vi-
lágháborús emlékmûnél.

és tele-
pülések fontos bázisnak szá-
mítottak a múlt évben, míg a
lövészzászlóalj – és természete-
sen más alegységek – katonái
építették az ideiglenes bizton-
sági határzár szakaszait.

– A helyi lakosság szeretet-
tel és tisztelettel fogadta a ka-
tonákat, azóta is hálával gon-
dolunk munkájukra. A koszo-
rúzást követõen – ahol okleve-
let, serleget és érmeket adtam
át a II. helyezett csapatnak –
sportfoglalkozásokkal, majd

Letenye Becsehely

Farkas Szilárd polgármester, Sári Csaba õrnagy, a 39. lövész-
zászlóalj megbízott parancsnoka.

Ajándék Letenye város részére.

Letenyén

Dömõk József,

(Beznicz
Margit, Bokrosné Kamarás

a Költészet napja
alkalmából április 1-én a városi
könyvtárban szerveztek nívós
programot. Városunkban este
6 órakor kezdõdött a Letenyei
antológia címû irodalmi est,
amelyet a mû-
velõdési ház és könyvtár igaz-
gatója ajánlott a közönség fi-
gyelmébe.

A program során a Lete-
nyén élõ alkotók

Költészet napja Letenyén
Klára, dr. Keresztesi Tímea,
Rada Gyula, Rózsás Sándorné

Szalai Román

Letenyei Versmondó
Kör Timár József, Hal-
mi Nándor, Halász Erika, Bõ-
dör Krisztina, Bogdán Gábor

M.I.
Városi Könyvtár

Letenye

és ) verseibõl
hallhatott összeállítást az ér-
deklõdõ közönség. A költemé-
nyeket a

tagjai (

,
Dömõk József) tolmácsolták.

Fotó:

Nívós programot szerveztek.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

este a Szent Anna Székesegy-
házban tartott püspöki szent-
misével zárult a lövészek ün-
nepnapja – mondta lapunknak
Letenye polgármestere.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Izabell együtt él szülei-
vel, korábban nem érdekel-
te a fõzés, de az utóbbi hó-
napokban a konyhát imádja
a legjobban. Valószínûleg en-
nek az is az oka, hogy édes-
anyja, Andrea nap, mint nap
fõz. Izabell ilyenkor mindig
berohan a konyhába és ár-
gus szemekkel figyeli a fõ-
zés minden pillanatát. Most
már tudja, mikor kell sózni
és mikor kell megkeverni az
ételt. Az ehhez szükséges esz-
közöket már nyújtja is. Iza-
bell a profi séfek útmuta-
tása alapján a fõzéshez hasz-
nált eszközök használatának
megtanulását tartja fontos-
nak. Nap, mint nap gyako-
rol. Az ehhez szükséges edé-
nyeket könnyedén elõveszi
az új generációs nagy te-
herbírású, extra méretû fió-
kokból. Ha valamit elsõre
nem talál, megnézi a követ-
kezõ fiókban. Mivel ezek a
fiókok teljes kihúzásúak, bár-
mit megtalál, amire szüksé-
ge lehet. Azért nem min-
denki örül Izabell konyha-
használatának. Ez akkor de-
rült ki, amikor apa elõször
nézte végig árgus szemek-
kel, hogy bizony az õ lánya
könnyedén kihúzza a közel
40 kilós fiókot, kiveszi belõ-
le a kedvenc fazekát, majd
visszatolja.

Eközben apa majd szív-
rohamot kapott, mert észre-
vette, hogy a 18 hónapos
Izabell kezét most bizony
keményen be fogja csípni a
fiók.

Mert apa elfejtette, hogy
ez a fiók az utolsó 5 cm-en
megáll, és szépen lassan
hangtalanul bezárja magát.

Így Izabellnek bõven ma-
radt ideje, hogy elvegye a ke-
zét, és még egy mosolyt is
dobjon döbbent apja felé.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Azok az évek…

Április 7-én a sport-
pályán került megrendezésre a
járási katasztrófavédelmi ver-
seny. A megmérettetésen négy
általános iskolás csapat vett
részt. A program elején a je-
lenlévõk megemlékeztek a kö-
zelmúltban elhunyt

tanárnõrõl, aki évti-
zedeken át készítette fel a lete-
nyei iskola katasztrófavédelmi
csapatát.

száza-
dostól, a Letenyei Katasztrófa-
védelmi Õrs parancsokától meg-
tudtuk, a felmenõ rendszerû
ifjúsági verseny során a me-
gyei forduló állomáshelyeit
építették ki a kisvárosban is. A
megoldandó feladatok között
szerepelt kerékpárügyességi,
közlekedésbiztonsági, árvízvé-
delmi, veszélyes anyagok azo-
nosítása, tûzoltási, térképésze-
ti, tájolóhasználati, szelektív
hulladékgyûjtési, lakosságvé-
delmi versenyszámok.

A közel négyórás katasztró-
favédelmi versenyt a

iskola csapata nyerte meg,
második a letenyei, harmadik a

és negyedik a
tanintézmény

gárdája lett. A gyõztes becse-
helyieknek a díjat

, a Letenyei Tankerület igaz-
gatója, a második helyezett le-
tenyeieknek
polgármester adta át. A becse-
helyi csapat az április 19-i za-
laegerszegi megyei versenyen
képviselte a letenyei járást. Si-
kerrel, ugyanis a elsõ helyezést
ért el, így továbbjutott az
országos versenyre.

letenyei

Csordás
Istvánné

Cselényi József Attila

becsehe-
lyi

muraszemenyei
bázakerettyei

Simon Már-
ta

Farkas Szilárd

(Mirkó)

Becsehely lett a járás legjobbja

A gyõztes becsehelyi csapat (b-j): Rádi Márk, Horváth Péter,
Balassa Istvánné felkészítõ pedagógus, Tóth Réka, Kanizsai
Szilárd Erik.

A letenyei csapat képviselõjének, Néber Florinának Farkas
Szilárd polgármester adta át az ajándékokat.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



8 2016. áprilisDél-Zala Murahíd

A
április 28.-iki ülésén

megyei rendõrfõkapi-
tány számolt be a megye köz-
biztonsági helyzetérõl, a lakos-
ság szubjektív biztonságérzeté-
nek javítása érdekében tett in-
tézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Za-
lában a regisztrált bûncselek-
mények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt fel-
adatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a

jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közle-
kedési útvonalak kiemelt el-
lenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõ-
sen nõtt a közterületen szol-
gálatot teljesítõ rendõrök szá-
ma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a be-
számolót.

A
tevékenységé-

rõl, kiemelve a zalai feladat-
ellátást, me-

Zala Megyei Közgyûlés
dr. Sipos

Gyula

hor-
vát-magyar határszakaszon

Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK)

Lendvay Miklós

Javult a rendõri munka megítélése
gyei igazgató adott tájékozta-
tást. Kiemelte az elmúlt év ele-
jén esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialaku-
lását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült termés-
kiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõ-
vített létszámmal mûködõ fa-
lugazdász hálózat lehetõvé te-
szi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, mely-
nek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.

, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Programo-
kért felelõs helyettes államtit-
kára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen be-
mutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,
élõhely-védelmi projektek ta-
lálhatók egyebek mellett.

Dr. Nemcsók Dénes

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.

Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségé-
nek igazgatója tájékoztatást
adott a megye területén mû-
ködõ ellátórendszerrõl.

Jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve a közgyûlés tá-
jékoztatást kapott a 2015-ben
elvégzett területfejlesztést és
területrendezést érintõ munká-

ról, valamint rendeletet alko-
tott a Zala Megyei Önkormány-
zat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról, s módosítot-
ta 2016. évi költségvetését.

A Zala Megyei Közgyûlés
az ülésen döntött a kötele-
zõ betelepítési kvóta eluta-
sításáról.

Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

A
szervezésében április 16-án
immár nyolcadik alkalommal
került sor a helyi és a környezõ
intézmények óvodásainak kul-
turális bemutatójára. A rendez-
vénynek a helyi mûvelõdési
ház adott otthont, melynek
színháztermét idén is megtöl-
tötték az érdeklõdõ szülõk,
hozzátartozók, gyerekek –
mondta lapunknak

fõszervezõ, letenyei
óvodapedagógus. A találkozót

letenyei Hóvirág Óvoda

Csököly
Józsefné

Csiribiri ovis találkozó Letenyén

Farkas Szilárd
Friman Jánosné

polgármester
és óvodave-
zetõ nyitotta meg.

Évrõl évre egyre színvona-
lasabb tartalommal telítõdik
ez a délelõtt és igazán élményt
nyújtó mind a gyerekek, mind
a felnõttek számára. Ez az alka-
lom nem a versenyrõl, nem a
minõsítésrõl szól, nincs szakmai
zsûri. Az a cél, hogy jól érez-
zük magunkat, miközben örül-
hetünk a sok mesének, vidám
gyermekdaloknak, táncoknak.

Idén betegség miatt több cso-
portnak is le kellett mondania
a részvételrõl, pedig lelkesen,
örömmel készültek a bemutatóra.

Ez alkalommal a

táncosai nyitották meg a talál-
kozót. A továbbiakban a lete-
nyei,

óvo-
dások mutatták be azt, amik-
ben örömüket lelik. Hallhat-

Letenyei
Alapfokú Mûvészeti Iskola

becsehelyi, bánokszent-
györgyi, muraszemenyei

tunk, láthattunk sok-sok me-
sét, népi hagyományokat ápo-
ló gyermekdalokat, körjátéko-
kat, vásáros játékot.

A rendezvény végén nagy
tapssal jutalmazták a színpadra
felsorakozott szereplõket a né-
zõk, majd a helyi óvoda ven-
dégül látta a kis óvodásokat és
az óvodapedagógusokat –
mondta végezetül a letenyei
óvodapedagógus.

A letenyei Hóvirág Óvoda (Bajcsy utca) Katica csoportja a
Csiribirin.

A találkozó közönsége.
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Május 2-án az aznap 90 esz-
tendõs köszön-
tötték .

A falu szülöttét
polgármester és a Letenyei

Közös Önkormányzati Hivatal
nevében al-
jegyzõ ajándékozta meg a ne-
ves napon.

Németh Istvánt
Kistolmácson

Birkás Zol-
tán

Gál Zsuzsanna

Köszöntõ Kistolmácson

Mint megtudtuk, Pista bá-
csi jó egészségnek örvend és
ha jó idõ van, a mai napig min-
dennap felmegy a hegyen lévõ
pincéjéhez. Pista bácsinak Bir-
kás Zoltán ajándékcsomagot, a
letenyei aljegyzõ a miniszterel-
nök által aláírt köszöntõ do-
kumentumot és virágot adott át.

Németh István, fia és Birkás Zoltán polgármester.

Alapos elõkészítõ munka
után, március végén született
meg az elõzetes tulajdonosi
döntés a -, a

, valamint a

fúziójáról.
A három gazdaságilag aktív,

földrajzilag határos takarék egye-
sülésnek tervezett idõpontja
2016. szeptember 30. napjában
került meghatározásra. A takarék-
szövetkezeti integráció szilárd
pénzügyi háttere és a modern

Dél-Zalai Egyesült
Kéthely és Vidéke
Somogy Takarék Szövetkezet

Új név, új távlatok, megszokott közelség
termékportfolió együttesen se-
gíteti elõ a tõkeegyesítést.

A központ mel-
lett 6 régióközpont biztosítja
majd az ügyfelek teljeskörû
kiszolgálását:

Nagyatád. A 30 mil-
liárd forint feletti mérlegfõösz-
szeg és 42 fiók révén Somogy
és Zala megye meghatározó
pénzügyi szolgáltatója jön lét-
re, közel 40 ezer aktív ügy-
féllel.

nagyatádi

Lenti, Nagykani-
zsa, Balatonboglár, Marcali,
Kaposvár,

A korábban megszokott kö-
zelség, együttgondolkodás a
névhasználatban is megjelent.
Névadó pályázat került meg-
hirdetésre az egyesüléssel lét-
rejövõ takarék elnevezésére
vonatkozóan. A pályázaton bár-
ki indulhatott, aki elfogadta a
kiírók által szabott feltételeket,
életkori, foglalkozásbeli meg-
kötés nélkül. Egy pályázó ma-
ximum 3 névjavaslattal élhe-
tett. A pályázatok beküldésé-
nek határideje: 2016. március
15. volt. A pályázati kedvnek
köszönhetõen 76 pályázótól
201 javaslat érkezett. A bekül-
dött pályázati anyagokat az
ügyvezetõi testületbõl álló zsû-
ri bírálta el.

A zsûri döntése alapján az
elnevezés végzettM7 Takarék

az elsõ helyen. Ezen név ese-
tén teljesültek leginkább a pá-
lyázati útmutatóban megfogal-
mazott szempontok: a közért-
hetõség, az újszerûség és a
földrajzi jellemzõ. A nyertes pá-
lyázó nagylelkûségének kö-
szönhetõen a 100.000 Ft-os fõ-
díj a

javára került fel-
ajánlásra. A nyeremény átadá-
sára Zalaegerszegen április 26-
án került sor, a döntést hozó
ügyvezetõ testület adta át a
nyertes pályázó felajánlását az
alapítványt képviselõ

fõorvos részére.
Bizton állítható, hogy a le-

hetõ legjobb helyre került a
nyeremény, valamint az is, hogy
az M7 Takarékkal célba ér.

zalaegerszegi Koraszü-
löttmentõ és Gyermekintenzív
Alapítvány

dr. Gár-
dos László

Az ügyvezetõ testület díjátadása az alapítvány részére.

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

facebook

Zalatáj naponta!

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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„Ne a rendkívüli lehetõ-
ségre várj! Ragadd meg a leg-
egyszerûbb, leghétköznapibb
lehetõséget, s tedd õket rend-
kívülivé!”

Az idei év programjait egy
közösségépítõ rendezvénnyel
indította a

. 2016. áp-
rilis 09-én tartották az immár
hagyománnyá vált alapítványi
batyus báljukat. A helyszínt
idén is a

vezetõje biztosította.
A kuratórium tagjai min-

den évben idõt és energiát nem
sajnálva dolgoznak a színvona-
las esemény megszervezésén.
Az alapítványi bál mindig je-
lentõs esemény. Kikapcsoló-
dási alkalom, melynek egyik
célja, hogy mindenki megáll-
jon egy kicsit és jól érezze
magát.

A rendezvényen az alapít-
vány elnöke,
fogadta a vendégeket. Az ese-
mény neve egy régi szólásból
ered: „Ha jöttök lesztek, ha hoz-
tok esztek.”, azaz enni- és inni-
valóról mindenkinek magának
kellett gondoskodnia. Fino-
mabbnál finomabb ételek, ita-

Orison Swett Marden

Muraszemenye Köz-
ségért Közalapítvány

kerkaszentkirályi Te-
leház

Stropka Józsefné

Muraszemenye Községért Közalapítvány batyus bálja
lok és desszertek kerültek az
asztalokra.

Nagyon sokan jelentek meg,
fiatalok és idõsebbek egyaránt,
ami azt mutatja, hogy az itt
élõknek fontosak a közös
programok.

A zenérõl ismét „Misike”
gondoskodott, s fergeteges
hangulatot teremtett a hajnalig
tartó vigassághoz.

A bálteremmé varázsolt
helyiségben hölgyek és urak
mutatták meg, hogy miképpen
lehet kitûnõ estét teremteni,
hiszen a tánccé volt a fõszerep.

A változatos és sokszínû fel-
ajánlásnak köszönhetõen re-
mekül zajlott az elmaradhatat-
lan éjféli tombolahúzás.

Az est további részében is-
mét a tánc és a beszélgetés ke-
rült elõtérbe, és reggelig mu-
lattak a jelenlévõk.

Az alapítvány köszönetét
szeretné kifejezni mindazok-
nak, akik a bálon való rész-
vételükkel, támogatásukkal se-
gítették munkájukat, jövõbeni
céljaikat.

A bál bevételét a júliusi Fesz-
tivál megrendezésére fordítják.

Bánfalfi Edina

Jól sikerült az alapítvány bálja.

Szemüvegkészítés rövid határidõvel

Computeres szemvizsgálat

Védõszemüveg, 3D szemüveg

•

•

•

Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

www.optilent.hu/Facebookwww.optilent.hu/Facebook
Egészségpénztári kártya elfogadó helyEgészségpénztári kártya elfogadó hely

OPTI-LENT OPTIKAOPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

Napszemüvegek nagy választékban,

divatos fazonokban

kaphatók üzletünkben!

100% UV szûrõs ,

Polarizált lencsével, UV szûrõvel .

2.500 Ft

8.200 Ft Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon 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…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Az akció a készlet erejéig tart!

Az adventi idõszakhoz ha-
sonlóan húsvét elõtt ismét ün-
nepi dekoráció készítését szor-
galmazták a településen mûkö-
dõ üzleteknél a

és
part-

nerségével. Az önkormányzat
és az egyesület törekvése is
azonos, azt szeretnék, ha a
városkép nem csak a közterek
szépítése, virágosítása révén
lenne szebb, hangulatosabb,
hanem az üzletek is vevõ-
csalogatóbbak lennének.

Letenye Város Önkormány-
zata és a Letenyéért Közéleti
Egyesület 3 fõbõl álló zsûrije
az ünnepeket követõen érté-
kelte a letenyei üzletek húsvéti
dekorációit, kirakatait.

A kirakatok fényképezése
során az volt a tapasztalat,
hogy akik igényesek az üzletük
megjelenésére, azok mindig
idõszerû dekorációval várják a
nézelõdõket és a betérõket. A
felhívások hatására több új,
figyelemfelkeltõ alkotás is szü-
letett, de volt néhány üzlet,
amely talán az üzletpolitikája
miatt nem készített ünnepi
dekorációt. Jó lenne, ha min-
den kereskedelmi egység úgy
érezné, hogy megéri ez a kis
plusz munka, hiszen biztosan
van hozadéka egy figyelemfel-
keltõ, szép kirakatnak. Jobb
betérni egy olyan üzletbe, ahol
már kirakatban látható, hogy
aktuális kínálattal, figyelmessé-

Letenyéért
Közéleti Egyesület Letenye
Város Önkormányzata

Kirakatverseny Letenyén

gekkel várják a vevõket, nem is
beszélve a városkép, a hangu-
lat javításáról.

A zsûri úgy döntött, hogy
ez alkalommal azokat az egysé-
geket jutalmazza, amelyek már
korábban is megérdemelték
volna, illetve valami újszerû,
szemet odavonzó dekorációt
valósítottak meg. Nagyon bíz-
nak azok megértésében, akik
szintén szépet alkottak, de
most lehetõség híján kimarad-
tak az elismerésbõl.

Mindhárom helyezett az
oklevél mellé
grafikus akvarelljét és egy ta-
vaszi virágcsokrot, a külön-
díjas csoport pedig édesség-
csomagot kapott. A jutalma-
kat a zsûri az érintett üzle-
tekben adta át 2016. április
26- án.

I. helyezés:
használtruha üzlete, II. helye-
zés: Bio Natura üzlet, III.
helyezés: Állatpatika, állat-
gyógyszertár. Különdíj: Flórián
téri lakóközösség egy új köz-
téri húsvéti dekoráció meg-
valósításáért.

A felhívást meghirdetõk
szívbõl gratulálnak a helyezet-
teknek és a dekorálásban részt-
vevõ üzletek tulajdonosainak!
Külön köszönet azoknak az
üzleteknek, amelyek minden
esetben az alkalomnak meg-
felelõ kirakatokkal várják a ve-
võket, a nézelõdõket.

Kép és szöveg:

Szabó Katalin

Göncz Tiborné

Mirkó Imre

A húsvéti kirakatverseny díjazottai a letenyei Flórián téren.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Cégünk magyarországi területi képviselõt keres.

Rugalmas munkaidõ, szakmai képzés, céges autó,

kimagaslóan magas fizetés.

Amit elvárunk: kitartó, szorgalmas,

hatékony kapcsolattartás az

építõanyag kereskedésekkel.

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!

www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Felnõtt belépõ:
Gyermek belépõ:

Gyermek belépõ:

Extra belépõ

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

1 900 Ft
INGYENES

1 000 Ft

2 500 Ft

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


