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(Folytatás a 2. oldalon)

A Müller Drogéria Magyaroszág Bt.

letenyei munkavégzésre keres

Egyszerûsített foglalkoztatás keretében, alkalmi

munkára

munkatársakat az alábbi feladatkörökkel:

Raktáros

Feladatok:

Elvárások:

Amit nyújtunk:

- Árucímkézés,
- Áruátvétel,
- Árukiadás,
- Egyéb raktári munkák

- Pontos, precíz munkavégzés
- Jó munkabíró képesség
- Önálló munkavégzés
- Rugalmasság

- Fiatalos csapatban való részvétel
- Modern munkakörnyezet
- Ingyenes céges buszjárat a lakóhely és a munkahely között

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük, önéletrajzát a
palyazat@mueller.co.hu e-mail címre küldje
Atárgy mezõben kérjük feltüntetni a betölteni kívánt pozíció nevét.

Verõfényes napsütésben kez-
dõdõtt július 30-án a

falunap.
Délután 14 órakor gyüle-

keztek a fõzõcsapatok, indult
az ugrálóvár, készült az arc-
festõ, megszólalt a zene.

A fõzés az önkormányzat
által biztosított alapanyagok-
ból történt, de a csapatok kö-
zött nem volt verseny, az el-
készített ételeket a rendez-
vényre látogatók részére sütöt-
ték-fõzték.

A fõzõsátrakban az elsõ
csapat, az goff-
rit sütött, a

amerikai palacsintát készí-
tett nutellával és áfonyalekvár-
ral, a csapata prószás
húst sütött, a
chilis babot kínált, az

becsehe-
lyi

egyházközség
Harmatcsepp Óvo-

da

hivatal
tûzoltóegyesület

iskolai

Falunap Becsehelyen
szülõi munkaközösség

Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat

Becsehely és környé-
ke Kft
Vagány szomszédok

Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat

Éder
Gabee

Zalai Kutyabarátok Egyesüle-

brassói
aprópecsenyével várta a láto-
gatókat.

A
csevapot és ajvárt

kínált, a
. csülkös pacalt fõzött, a

szintén
pacalt készített, a

sült kol-
bászt és sült krumplit sütött.

A falunapi szentmisével
kezdõdött a délutáni program-
sorozat. A mise után a becse-
helyi Harmatcsepp Óvodába
járó gyerekek adtak mûsort, az
óvodások meséket mondtak el.
A gyermekek után az egyik
ismert mulatós-énekes,

foglalta el a színpadot.
A következõ programot a

te szolgáltatta, akik Zalaeger-
szegrõl és Nagykanizsáról ér-
keztek. Az egyesület vezetõje
bemutatójában elmondta, hogy

a kutyatartás felelõsséget je-
lent, állandó gondoskodást,
odafigyelést a kedvencünkre.

A „Becsehely Község Közéletéért” kitüntetés átadása.
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Horvát nemzetiségi, hagyo-
mányõrzõ tábort szervezett a
helyi iskoláskorú gyermekek
számára

.
Az Emberi Erõforrás Támoga-
táskezelõ révén megvalósuló 1
hetes táborba 7 és 14 év kö-
zötti gyermekek jelentkezését
várták.

, a település
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzatának elnöke elmond-
ta: a tábor idején megtartott
programok, foglalkozások al-
kalmával a gyerekek betekin-
tést nyerhettek a Mura régió-
ban élõ horvátság anyanyelvi,
tárgyi, kulturális, történelmi,
gasztronómiai hagyományaiba.
A tábor megtartásának kiemelt
célja a horvát anyanyelv, a hor-
vát identitás megõrzése, to-
vábbadása a fiatalabb korosz-
tály számára.

A táborozókat programok
színes kavalkádja várta a hét
során, biciklitúra, kirándulá-
sok és kézmûves foglalkozá-
sok. A tábornyitás napján a ki-
csiket és nagyokat is úgymond
„beledobták a mély vízbe”, hi-
szen egy bakancsos kalandtú-
rán kellett bizonyítaniuk ki-
tartásukat és rátermettségüket.
Az IKSZT épületétõl indulva a
település határán fekvõ Sán-
dor-hegyen keresztül, gyalog
kellett megtenniük az utat
egészen a Muráig. A túra során,
5 állomáson különbözõ fel-
adatok várták õket, többek kö-
zött rókavadászat, fejtörõ, kira-

Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata

Preksen Csaba

Horvát hagyományõrzõ tábor Semjénházán
kós és a Murához érve kincs-
vadászat. A Mura folyó partján
egy kis pihenõ után a kísérõk-
tõl sok érdekességet hallhattak
a folyóról, a halászatról és az
aranymosásról. A visszaút so-
rán a Sándor-hegyen egy helyi
szõlõsgazda pincéjénél várta a
megfáradt társaságot a gõzölgõ
ebéd. A nap folyamán volt
lehetõség focizásra, gyöngyfû-
zésre is. Másnap biciklitúrára
indult a gyereksereg, az idõjá-
rás viszont nem kedvezett a
társaságnak, így három csapa-
tot alakítottak, s az IKSZT-ben
jó hangulatú kvízversenyt ren-
deztek a szervezõk, melynek
kérdései szorosan kötõdtek
nemzetiségi mivoltukhoz. Ebéd
után közösen meglátogatták a
Szent Anna templom kertjé-
ben elhelyezett stációkat is, s
megtudhatták azt is, miért
olyan fontos a vallás a helyi
horvátság életében.

A hét során a gasztronó-
miai hagyományokat is bemu-
tatták a táborozóknak, a ha-
gyományos horvát ételek mel-
lett a mai kor finomságai is
elkészültek a látványkonyhá-
ban. A sütés-fõzésbe a gyere-
kek is nagy szerepet vállaltak,
gyúrtak, nyújtottak, szaggat-
tak, a sok munka végeredmé-
nye pedig hamar elfogyott. A
csoport megnézte az IKSZT
emeletén kialakított agroturisz-
tikai kiállítóteret is, mely során
betekintést kaphattak a horvát-
ság tárgyi, kulturális, gasztro-
nómiai hagyományaiba is.

Helyi asszonyok a cimerá-
zás, vagyis a hagyományos hor-
vát krepp papírvirág készítés
rejtelmeibe is beleavatták a
gyerekeket.

és
elmesélték, miért

is készítették a cimerákat, ho-
gyan készültek régen a lako-
dalomra, milyen szokások vol-
tak akkoriban. A délelõtt során
szebbnél szebb szegfûk, gyöngy-
virágok, rózsák készültek, a
csoport pedig nagy érdeklõ-
déssel hallgatta a hölgyek elõ-
adását. Az elkészült díszekkel
az IKSZT nagytermét is beren-
dezték, mintha csak egy la-
kodalom helyszíne lett volna.
A délután a sportolás és a

Kósa Józsefné, Ké-
ri Lajosné, Preksen Józsefné
Ifka Antalné

mozgás jegyében zajlott. A
helyi sportpályán foci, asztali-
tenisz, tollaslabda, aszfaltrajz,
gyöngyfûzés és a tavaly felál-
lított új játszótér adta lehetõ-
ségek közül választhattak el-
foglaltságot.

A gyerekek az egy hét folya-
mán sok érdekességet tapasz-
talhattak, tanulhattak a horvát-
ság életérõl, múltjáról, hagyo-
mányairól, de nem maradha-
tott el természetesen a mozgás
sem, hiszen a mai kor fontos
eleme a sport, a település éle-
tében pedig a foci mindig is
fontos szerepet játszott, a
gyerekek pedig láthatóan köve-
tik ezt a hagyományt is.

Preksen-Ifka Ágnes

Tartalmas és tanulságos volt a tábor.

Ajánlatos még a kutyavásárlás
elõtt megismerni a fajta jel-
lemzõit, a viselkedésüket.

Az egyesület a kutyaképzés
(kutyaóvoda, alap-és közép en-
gedelmességi vizsga) mellett
agilityvel, személyõrzéssel és
terápiás kutyákkal dolgoznak.
A terápiás kutyákkal óvodák-
ban, iskolákban, fogyatékos
otthonokba, táborokba láto-
gatnak el. Becsehelyre több
kutyával érkeztek, uszkárral,
labradorral, spániellel, beauce-
i juhászkutyával, mudival.

A fiatalok a pénteki napon
átadott mûfüves pályát birtok-
ba vették, lezajlott az elsõ fo-
cimeccs.

A pónikkal való lovaglás
egy percre sem szünetelt, fo-
lyamatos volt a jelentkezõk
sora. A büfé és a hûs, jófajta
becsehelyi borokat kínáló bor-
ház forgalmára nem lehetett
panasz, a konyhások által fo-

Falunap Becsehelyen
lyamatosan sütött lángos ke-
lendõ volt.

Az esti órákban a Csillag
születik tehetségkutatóból is-
mert zalaegerszegi

mûsora szórakoztatta a
közönséget. A színvonalas mû-
sor után polgár-
mester és önkor-
mányzati képviselõ kérdezte
meg, hogy van-e valaki, akinek
születésnapja van? Az egyetlen
jelentkezõ,

kapta a virág-
csokrot.

A szülinapos meglepetése
fokozódott, amikor a polgár-
mester ismertette az életútját,
kiemelve, hogy Andrea elsõ és
egyetlen munkahelye a becse-
helyi óvoda volt, ahonnan
óvónõként az év végén megy
nyugdíjba. A közösségért és
Becsehely településért önkor-
mányzati képviselõként, bizott-
sági elnökként végzett mun-
kája, segíteni és tenni akarása

Kutyaköly-
kök

Németh Géza
Vörös János

Fazekasné Gyar-
mati Andrea

példaként szolgálhat minden-
ki számára. Ezért Becsehely
Község Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete határozata alap-
ján a

kitüntetésben ré-
szesült.

A falunapi program a
fergeteges hangulatú mû-

sorával folytatódott, majd szín-
pompás tûzijátékkal zárult.

„Becsehely Község Köz-
életéért”

Sógo-
rok

A Falunap legfõbb „prog-
ramját” maguk a rendezvényre
látogatók töltötték meg tarta-
lommal, hiszen ezúttal is a sze-
mélyes találkozásoké, a beszél-
getéseké volt a fõszerep. A
színpadi produkciók után es-
tére is sokan maradtak. Élvez-
ték a kellemes nyárestét és
egymás társaságát.

Horváthné Szirmai Szilvia

A fiatalok birtokukba vették a mûfüves pályát.
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A

több mint húsz éve indította
útjára a belváros szívében a

programsoro-
zatot. A szombatonként este nyolc
órakor kezdõdõ esték elsõ ven-
dége a zalaegerszegi

volt, akik
, az FMHK igazgatójának kö-

szöntõjét követõen különféle stí-
lusból összeválogatott egyveleg-
gel szórakoztatták a nagyérdemût.

A sorozatnak még további öt
állomása volt. Július 9-én a hor-

letenyei Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár (FMHK)

Séta
Téri Zenés Esték

Magyaruc-
ca Együttes Dömõk Jó-
zsef

Zenés esték…
vátországi

tambura zenekar, 16-án a
„helyi erõkbõl” álló

és a
lépett fel, de õk

a rossz idõ miatt egy szóra-
kozóhelyen, a Zsiráf Pizzéria és
Étteremben adták elõ mûso-
rukat.

Július 23-án
harmonikamûvész, 30-án a

koncertje volt
látható és hallható Letenyén.

„Podravka” Kopriv-
nica

Igényes
Tánczenekar Szívbemarkoló
Dallamokkal Mákvirág
Citerazenekar

Bellák Tibor
Fan-

dango Kvartett

M.I.

Az Igényes Tánczenekar Szívbemarkoló Dallamokkal és a Mákvi-
rág Citerazenekar a Zsiráf Pizzéria és Étteremben.

A ért villámárvizek
miatti elöntések megakadályo-
zása ügyében történtek konkrét
intézkedések a kisvárosban –
mondta lapunknak

polgármester. A ut-
cai vízelvezetéssel kapcsolatban
(benzinkút és környéke) felvet-
ték a kapcsolatot a közútkeze-
lõvel. Az érintett területen talál-
ható, a 7-es fõút alatt húzódó
áteresz megnagyobbítása kilá-
tásban van. A felmerülõ költ-
ségekre most kérnek árajánla-

Letenyét

Farkas Szi-
lárd Bajcsy

Megvédik Letenyét

tot, szakértõként egy vízmér-
nök tanácsait használják fel.

A és a
utcai elöntések kapcsán a me-
zõgazdasági vállalkozók õsszel
fognak beavatkozni az érintett
területeken. Ez esetben is az
önkormányzat vállalja a zászlós-
hajó szerepét, ugyanis a megol-
dást közösen kell megtalálni,
mert a probléma komplex és
összetett – hallottuk a város-
vezetõtõl.

József Attila Tátra

-m-

A májusi letenyei felhõszakadás után vízben álltak a Bajcsy utcai
házak kertjei, udvarai.
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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

A
már közel 8 éve lát

vendégül erdélyi gyerekeket.
Elõször árvái
jöttek Magyarországra, aztán 4
éve a gyimesbükki iskolásokra
esett a választás, akik talán
még rosszabb helyzetben van-
nak, mint a közösségi házakba
befogadott árvák – mondta la-
punknak ,az ala-
pítvány mindenese július 20-án
a kistolmácsi tó partján. A
táborra pályáztak, de nem
jártak sikerrel, így a

támogatásán
túl barátok, ismerõsök, vállal-
kozók állják a 10 napos tábo-
rozást, melynek „bázisa” az ala-
pítvány melletti tu-
ristaházában van.

, a gyimesbük-
ki Dani Gergely Általános Is-
kola tanára, a tábor vezetõje
úgy fogalmazott, a mintegy
5300 fõs faluban több román
mellett egyetlen magyar iskola
van és közülük a hátrányos
helyzetûeket választották ki,
bár többségében nagyon nehe-

zalacsébi Erdei-faluért
Alapítvány

Böjte Csaba

Mikó György

zalacsébi
önkormányzat

Salomvár

Sárosi Mária

Zalai motorosok, erdélyi gyerekek
zen boldogulnak Erdély azon
táján a családok, de állattartás-
ból, mezõgazdasági munkák-
ból becsületes módon megél-
nek. A 23 gyerek és tanáraik a
10 nap alatt többek között
eljuthatnak Zalaegerszegre, a
Balatonra, Szombathelyre is –
újságolta a tanárnõ.

kistolmácsi
polgármester a falu támogatá-
sán túl vállalkozóktól (Horváth
Hús,Tutika ABC, Zami Cukrá-
szat, saját cégük, a Fortuna
Vendéglõ és Vendégház) kala-
polta össze a vendéglátás költ-
ségeit és a finom ebéden túl
még gyümölcsre is futotta.

Eljöttek a gyerekekhez a 7
éve alapított

tagjai is, akik
örömmel az arcukon lovagol-
tatták meg vasparipáikon az
erdélyi gyerekeket.

Miért csinálja? – kérdeztük
Mikó Györgytõl.

– Így vagyok kódolva, segí-
teni jó dolog – mondta végül a
fáradhatatlan fõszervezõ.

Kép és szöveg:

Birkás Zoltán

Zalai 76-os Moto-
ros Egyesület

Mirkó Imre

Erdélyi gyerekek fürödnek a kistolmácsi tóban.

A július 13-i rend-
kívüli testületi ülésen 12 napi-
rendi pontot tárgyaltak meg.
Döntöttek arról, hogy a
2016/2017-es nevelési évben a

összesen
mennyi csoport indulhat. Úgy
határoztak, a Bajcsy utcaiban
négy, míg az egyedutai város-
részben lévõ óvodai épületben
két csoport kezdheti meg az
óvodát.

„Leromlott városi területek
rehabilitációja” kiírásra pályá-
zatot adtak be, a szakmai meg-
alapozó tanulmány elõkészíté-
sére és a tervezési feladatokra
megtörtént az ajánlattevõ ki-
választása.

letenyei

Hóvirág Óvodában

Sportpark, napelempark lehet Letenyén

Letenye pályázni kíván
jog-

címen is, ez esetben szintén
választottak nyertes ajánlatte-
võt. A testület döntött

megvalósításához pályá-
zat benyújtásáról és arról is
szavaztak, hogy

is pályázik a város.
A továbbiakban zárt ülésen

döntöttek egy ingatlanvásárlási
kérelemrõl és a helyi kitüntetõ
címek adományozásáról. A ki-
tüntetéseket az augusztus 20-i
ünnepségen kapják meg az azt
kiérdemeltek – tudtuk meg

polgármes-
tertõl.

„Zöld város kialakítása”

sport-
park

napelempark-
ra

Farkas Szilárd

M.I.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

A tervezett fejlesztésekrõl is szólt a polgármester.
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Hatodik alkalommal került
megrendezésre a

, melyet a

Kerka-Alpok-
Adria nemzetközi horgász csa-
patverseny Kerkaszent-

Kerka-Alpok-Adria nemzetközi horgász csapatverseny

királyi Horgász Egyesület tag-
jai szerveztek.

A verseny célja elsõsorban
a Kerka és a környezõ hor-

gászvizek népszerûsítése, vala-
mint a nemzetközi horgászba-
rátság erõsítése. A megméret-
tetésen
és pecások vettek részt,
amely a nemzetközi verseny-
szabályok szerint zajlott le. Az
idei évben a négy fõbõl álló
csapatokból 15 nevezés jött
össze, így a korábbi helyszínek
kicsinek bizonyultak, ezért új
területet kellett bevonni,

magánta-
ván került megrendezésre a
horgászat.

Azok a horgászok, akik a
versenyt megelõzõ napon ér-
keztek – a Kantinban elfogyasz-
tott vacsora elõtt – kiegészítõ
programban is részt vehettek.

bemutatta a
található légvédelmi

óvóhelyet. Az 1 km hosszú föld-
alatti rendszer nagyon tetszett
déli szomszédainknak.

olasz, horvát, szlovén
magyar

így
Nován, Szalay Ivó

Paragi Attila Lo-
vásziban

A verseny július 17-én, va-
sárnap reggel a korábban kiala-
kított program szerint zajlott
le, amely közös reggelivel in-
dult, a szektorhelyek kisorso-
lása után kezdõdött a három
órás verseny, majd eredmény-
hirdetés és közös ebéd elfo-
gyasztásával zárult a nap. Az
idõjárás kedvezett a horgászok-
nak, átlagosan 5 kg halat fog-
tak, amik zömében kárászok
voltak. A versenyt
csapata nyerte meg közel 34
kg összsúllyal, második he-
lyezett csapata lett,
míg a harmadik helyet

horgászai szerezték meg.
Egyéniben a legtöbb halat,
több mint 12 kg-ot,

fogta ki a dornavai csa-
pat tagjaként, akinek a tó tu-
lajdonosa különdíjat is ado-
mányozott.

Dornava

Maribor
Ma-

rovci

Satler
Darko

Káliné Kománovics Éva

A gyõztes csapat a kupával és Gróf János elnök.

Végre itt van a nyári szü-
net! Mint minden iskolás, a

gyerekek is várva várták a
vakációt. Ilyenkor sokan tábor-
ba, a szüleikkel nyaralni men-
nek, vagy a rokonoknál tölte-
nek el pár hetet. Ha éppen
nincs programjuk, a

-ben tölthetik el haszno-
san az idejüket, ahol lehetõsé-
gük van közösen játszani (tár-
sasjáték, kártyajáték, puzzle,
építõjáték, számítógépes játék,
csocsó), zenét hallgatni, filmet
nézni, kötelezõ olvasmányt ol-
vasni vagy az udvaron kosár-

mol-
nári

molnári
IKSZT

Szünidei programok a Molnári IKSZT-ben

labdázni, focizni, tollasozni.
Amikor az idõjárás nem kegyes
hozzánk, maradnak a benti
programok, mint például a
DVD-nézés.

Legutóbbi közös filmnézé-
sünk is igen jó hangulatban
telt, nagy izgalommal gyüle-
keztek a gyerekek a vetítésre.
A közösen kiválasztott film jó
döntésnek bizonyult, mert min-
den gyereknek elnyerte a tet-
szését. A bájos történet tele
volt humorral, fordulatokkal
és szerencsére happy end-del
végzõdött. A nagy izgalmak kö-

zepette a sós és édes rágcsálni-
valók valamint az üdítõk is el-
fogytak.

Mivel a molnári IKSZT jól
felszerelt konyhával rendelke-
zik, lehetõségünk van sütni,
fõzni. Így egybehangzó dön-
téssel megszavaztunk magunk-
nak egy „Palacsinta sütési” dél-
utánt. A gyerekek sürögtek-fo-
rogtak a konyhában és segéd-
keztek a palacsinta tésztájának
az elkészítésében, majd kivo-
nultak játszani, a felnõttekre
hagyva a sütést. A gyerekek
egyedi palacsintát kaptak, ne-
vük kezdõbetûje lett a tésztába
sütve, aminek nagyon örültek,
tetszett nekik. Az elkészült pa-

lacsintát mindenki ízlése sze-
rint tölthette meg kakaó, fahéj,
dió, lekvár, tejszínhab töltelék-
kel és nem maradt más hátra,
csak a jóízû falatozás.

Ezúton is köszönjük a

, hogy a sütéshez az alap-
anyagokat biztosították számunk-
ra és a

az üdítõ-
vel és ropogtatnivalóval való
hozzájárulásukat.

Mivel a szeptemberi iskola-
kezdés még messze van, bizto-
san „kisütünk” még jó pár dol-
got a szabadidõ, szünidõ vi-
dám és hasznos eltöltésére.

Mol-
nári Községi Önkormányzat-
nak

Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatnak

Farkasné Agócs Judit

Közösen választották ki a filmet, s mint kiderült, jól válasz-
tottak.

A palacsinta tésztáját mindenki ízlése szerint tölthette meg.
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Csörnyeföldén

Némethné Kol-
lár Dóra

júliusban
sem tétlenkedtek a diákok. A
kézmûves tábor keretében elõ-
ször a korongozással ismerked-
tek a gyerekek

segítségével. Minden
résztvevõ nagy örömmel ült a
korong mellé, akár többször is.
Szebbnél szebb dolgokat: ceru-

A korongozással és a textilezéssel ismerkedtek

zatartót, tálakat készítettek. Köz-
ben közremûkö-
désével kavicsból képeket ké-
szíthettek azok, akik éppen nem
fértek oda a kézmûves mellé.

Ennek a napnak a végén is
a gyerekek legnagyobb örö-
mére hazavihették az általuk
készített mûveket.

Bekõ Attiláné

Pár nap múlva újra összeült
a kis csapat. Most textillel dol-
goztunk, kabalafigurákat készí-
tettünk
néni segítségével. Készült kis-
madár tûpárna, baglyos ablak-
dísz, kulcstartó és könyvjelzõ
bõrbõl.

Errõl a foglalkozásról is
szebbnél szebb dolgokat vi-

Hóbor Józsefné, Éva

A korongozás is szerepelt a programban.

Textilbõl kabalafigurákat készítettek.

A
szervezésében egyhetes

táborban vehettek részt a hit-
tant tanuló vasvári gyermekek

. A tábor
fõszervezõje a verbita rendet
képviselõ

azaz volt,
aki Indonéziából érkezett és
missziósként tartózkodik ha-
zánkban. Segítõivel, köztük
egy afrikai, kettõ indonéz és
egy brazil kispappal, valamint
egy missziós nõvérrel nagyon
sajátos légkört teremtettek, ez-
zel emlékezetes élményeket
adtak át a gyerekeknek.

Vasvári Katolikus Plébá-
nia

Kerkaszentkirályon

Loyd Pradeep Fer-
nandes, Loyd atya

Verbita tábor Kerkaszentkirályon

A verbita rendet (másné-
ven „Isteni Ige Társaságot”)

német
származású, római katolikus
paptanár alapította 1875-ben.
A társaság célkitûzése a keresz-
tény hit terjesztése az egész
világon, missziós munkák vé-
gezése távoli vidékeken, az
evangélium hirdetése ott, ahol
az nem, vagy kevésbé ismert.
Magyarországon is fogadnak
külföldrõl érkezõ szerzetese-
ket, akik többek között In-
donéziából, Lengyelországból,
Indiából, Ghánából, a Fülöp-
szigetekrõl, Brazíliából, Kon-

Janssen Szent Arnold

góból érkeznek, ezzel az egy-
ház sokszínûségét kívánják be-
mutatni.

A Kerkaszentkirályon lezaj-
lott egyhetes táborban többfé-
le foglalkozáson vehettek részt
a gyerekek, az evangélium hir-
detése egyik nap sem maradt
ki a programból.

Az elsõ napon
, a magyarországi verbiták

tartományfõnöke látogatta meg
a gyerekeket, aki az irgalmas-
ságról és az elfogadásról tar-
tott elõadást, ezzel megalapoz-
va a tábor mottóját. Következõ
napon az Indonéziából érke-
zett mutatta be
szülõhazáját, majd minden es-
te más-más országot, kultúrát
ismerhettek meg a gyerekek.

Braziliát
mutatta be, aki ma-

gyarországi tartózkodásáról is
beszélt. Emondása szerint na-
gyon jól érzi magát, jelenleg
tanulja a nehéz nyelvet, szereti
a magyar konyhát, zenét és
nagyon tetszik neki a magyar
néptánc.
misszionárius szerzetes Kon-
góból érkezett három és fél
évvel ezelõtt, a magyaron kívül
hat nyelven beszél és jelenleg
teológiát tanul Budapesten.

és szer-
zetesek Indonéziából érkez-
tek, õk szintén több nyelven

Gergely
atya

Francis atya

Miranda Marco
Antonio

Mawasala Fabien

Sudarman Algon Julio

beszélnek és teológiát hallgat-
nak Budapesten, nekik a ma-
gyar vidék és a természeti kör-
nyezet tetszik a legjobban.

Lengyelország-
ból jött, állandó kinevezése
van Magyarországon, aminek
nagyon örül. Szereti az állato-
kat, az állatsimogatós program-
ban nagyon jól érezte magát. A
kispapok elmondták, hogy
nem érte õket még semmilyen
atrocitás a bõrszínük miatt itt-
tartózkodásuk alatt. Eddig min-
denhol gyorsan beilleszked-
tek, és hamar elfogadták õket.
A hét folyamán sokféle prog-
ramban részt vettek a tábo-
rozók: raftingoltak, túráztak,
kézmûveskedtek, táncokat ta-
nultak, fociztak és íjászkodtak
is a gyerekek.

Utolsó este
atya celebrált misét, amelyen
kifejtette, hogy támogatja a
verbita mozgalmat és az ehhez
hasonló kezdeményezéseket.
Loyd Atya ezúton is köszönetét
fejezi ki a tábor segítõinek,
név szerint:

és
egyetemi hallgatóknak,

zongora szakos
tanárnõnek, valamint

,
és

.

Anna nõvér

Tüske József

Forintos Luca,
Horváth Mónika Katona
Kitti
Farkas Ildikó

Véghné
Elmont Gabriellának Végh
Hajnalkának Végh Ta-
másnak

Káliné Kománovics Éva

A tábor résztvevõi.

hettek haza a gyerekek. Bár
aprólékos munkával készül-
tek el a díszek, de mindenki
türelmesen és ügyesen pró-
bált megbirkózni a feladat-
tal, természetesen akinek
szüksége volt egy kis segít-
ségre, az Éva és Kati nénitõl
megkapta.

B.A.
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(A legnagyobb hatalom az
a képesség, hogy megalkossuk,
amire legjobban vágyunk, és
közben értéket teremtsünk má-
sok számára.)

A
jóvoltából

2016. július 16-án már harma-
dik alkalommal élhették át Mu-
raszemenyén az igazi fesztivál-
élményt.

A programokat úgy szer-
vezték, hogy minden korosz-
tály megtalálhassa az ízlésének
megfelelõt. Sajnos az idõjárás
kissé átalakította a napirendet,
de ennek ellenére a szervezõk
lelkesen készültek a rendez-
vény lebonyolítására. Mûvé-
szek és fellépõk bontották
meg a szokásos mindennapo-
kat. A szabadidõudvar színpad-
dá és fõzõverseny helyszínévé
változott.

A napot a fõzõverseny indí-
totta. Már kora reggel sürög-
tek-forogtak a „kukták” és a
„szakácsok” a bográcsok körül,
hogy minél ízletesebb ételek-
kel nevezhessenek be a ver-
senyre. A 15 csapat jobbnál
jobb receptekkel bizonyította
tudományát. Családok, bará-
tok, munkahelyi társaságok
ragadtak fakanalat. A háromta-
gú zsûri pontozással választot-
ta ki a legjobbakat. Az elsõ
három helyezettet ajándékkal,
kupával és oklevéllel, a többi
résztvevõt oklevéllel és egy
üveg borral jutalmazta az
alapítvány, melyeket

város polgár-
mestere adott át.

A kulturális blokkban ki-
emelkedõen színvonalas mû-
sorokkal szerepeltek a résztve-
võk. , az ala-
pítvány elnöke köszöntõjében
elmondta:

– Nagyon boldog vagyok,
hogy ennyien megtiszteltek

Muraszemenye Község-
ért Közalapítvány

Farkas
Szilárd, Letenye

Stropka Józsefné

Fesztivál Muraszemenyén

Jól szórakoztak a fesztiválozók, hiszen igen gazdag volt a
program.

bennünket jelenlétükkel. Bár
az év minden napján megvan a
lehetõségünk, hogy találkoz-
zunk ismerõseinkkel, de a Fesz-
tiválon biztosan tudunk egy jót
mulatni és elfelejteni a min-
dennapi gondjainkat. Alapítvá-
nyunk tagjai és a településünk-
ért tenni akaró emberek hetek
óta azon fáradoznak, hogy e
napon mindenki jól érezze
magát, hiszen az emberek
közötti kapcsolatok nagyban
meghatározzák egy-egy közös-
ség életét.

Ezután ál-
lamtitkár mondott köszöntõt,
melyben méltatta a szervezõk
hozzáállását, lelkiismeretessé-
gét és tenni akarását.

A jó hangulatú, sokszínû
rendezvényt kiváló elõadók
tették teljessé.

Felléptek a
táncos

növendékei.
Az intézményben immáron

4 éve folyik társastánc oktatás
tanár vezetésével.

A táncszak ezalatt számos ver-
senyen és fellépésen vett részt
kiváló eredményekkel. Az isko-
la nem csak a tánc és a zene
fontosságát szeretné átadni a
gyerekeknek, hanem ügyel a
növendékek testi, lelki és szel-
lemi fejlõdésére is. 2015. má-
jusában alakult a

. Lelkes tagjai
egyre népszerûbbek, rengeteg
fellépésnek tesznek eleget. Veze-
tõjük karnagy.

A következõ fellépõk elsõ
koreográfiájának neve a „Ku-
tyakölykök” volt, s ez annyira
megtetszett nekik, hogy végül
az együttes neve is ez maradt.
Rendkívül sikeresen szerepel-
tek a Csillag születik televíziós
tehetségkutató versenyen. A
népszerû formáció több száz

Cseresnyés Péter

Letenyei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola

Muik Dávid

Letenyei Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat Énekcsoportja

Friman Martin

alkalommal lépett már a kö-
zönség elé.

Majd a Letenyei Mûvészeti
Iskola

láthattuk. A csoport tagjai-
nak nagy része már ovis ko-
rában kezdett táncolni. A kör-
nyezõ települések rendezvé-
nyeinek állandó szereplõi.
2012-ben részt vettek a Heliko-
non, 2013-ban és 2014-ben pe-
dig a lenti táncversenyen, ahol
kiemelkedõ helyezést értek el.
Felkészítõ tanáruk a 2012/
2013-as tanévtõl Muik Dávid.

A közkedvelt mulatós
együttes már régóta jelen van
a magyar könnyûzene legnép-
szerûbb elõadói között. Az
együttes „boszorkánykonyhá-
ja” több meglepetéssel is elõ-
rukkolt az elmúlt években, ami
rendszerint osztatlan sikert
aratott. Elsõ nagy dobásuk a
„Suzy és Jolly” formáció duett-
lemeze volt, amelyrõl már
számos mulatós slágert ha-
zánkban és határainkon túl is
ismernek fiatalok és idõseb-
bek egyaránt.

jött a
:

és hastánc
bemutatóval.

Lentibõl érkezett
.

2002. évben alakult, a tánco-
sok 8 és 20 év közöttiek, akik
klasszikus ír versenytánccal
foglalkozó növendékek és ver-
senyzõk. Táncaikban a hagyo-
mányos technikákat kombinál-
ják más táncstílusokkal, melye-
ket a tradicionális ír zene kö-
töttségeibõl kilépve mutatják
be a közönségnek. Munkájuk
és tehetségük elismeréseként
voltak már Kínában és Franci-
aországban, nemzetközi verse-
nyeken Salzburgban, Prágá-
ban, Krakkóban, Bécsben, Bu-

Vándorok Tánccsoport-
ját

Csesztregrõl Magic4-
Dance Tánccsoport Szibilla,
Kinga, Dia Marcsi

a Kelta
Álom Ír Sztepp Tánccsoport

dapesten. Mindenhol kiemel-
kedõ eredményeket értek el. A
csoport koreográfusa

és .
Ezután a fõzõverseny díjki-

osztójára került sor. Farkas Szi-
lárd, Letenye polgármestere, s
egyben a zsûri elnöke ismer-
tette az eredményt. A követke-
zõ fellépõ gyermekkora óta
foglalkozik a zenével. Több ön-
álló albuma jelent meg. Saját
dallal is rendelkezik, legismer-
tebb slágere a Ti Amo. Rend-
szeres szereplõje a Nóta TV
Pertu parti címû mûsorának

. A napot
és mûsora zárta.

A szervezõk szándéka az
volt, hogy a korábbi évek köz-
kedvelt, sikeres elemeit meg-
tartva újulhasson meg és kap-
jon új lendületet Muraszeme-
nye Fesztiválja. A Muraszeme-
nye Községért Közalapítvány
ezúton is szeretné megköszön-
ni a részvételt a fõzõverseny
indulóinak.

Köszönet illeti a süteményt
felajánlókat

Külön köszönet a fesztivál
támogatóinak: Muraszemenye
Község Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete, Dobri Önkor-
mányzat, Letenye Város Kör-
zeti Tûzoltó Egyesülete, Cse-
lényi Attila, Németh Tibor, Var-
ga Tibor, Márton Ferenc, Varga
Gyula, Szabó Zsolt, Czigány
Attila, Varga Szárnyas Kft., ala-
pítványi bál résztvevõi.

Tihanyi
Andrea Deák Fanni

Éder Gábor Kóródi
Józsi Josua

: Varga Gézáné,
Novák Ferencné, Imre Károly-
né, Németh Ildikó, Horváthné
Nagy Tünde, Simon Imréné,
Horváth Istvánné, Fehér Bélá-
né, Szabó Imréné, Tóth József-
né, Barbalics Nándorné, Gyer-
tyánági Ferencné, Varga
Gyuláné, Bocskorné Hosszu
Éva.

Bánfalvi Edina

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Július 23-án (szombaton)
immár hetedik alkalommal
rendezték meg a falunapot

. Az egésznapos
program horgászversennyel
kezdõdött, majd a kispályás
labdarúgást követõen elsõ al-
kalommal rajtolt a Kistolmácsi
tavon a sárkányhajó gyorsulási
verseny. A viadalra nyolc csa-
pat nevezett, amelyet a nagy-
kanizsai egy-
sége nyert meg.

A kísérõ programok között
a falunap látogatói hagyomá-
nyos népi játékokkal ismerked-
hettek és a letenyei könyvtáro-

Kistolmácson

Hullámhárítók

Falunap Kistolmácson
soknak köszönhetõen kézmû-
ves foglalkozásokba kapcso-
lódhattak be.

A szentmise után átadásra
kerültek a versenyek díjai. A
kispályás focit a csa-
pata nyerte, a horgászverseny
legeredményesebb ifjúsági pe-
cása , míg felnõtt
kategóriában (Hor-
vátország) lett, a fõzõversenyt
a csapata nyerte meg.

Sor került a kistolmácsi diá-
kok jutalmazására is, a díjakat
és a jutalomkönyveket

kistolmácsi faluvezetõ,
valamint lete-

Becsehely

Kámán Martin
Jozef Orsos

Bukfenc

Birkás
Zoltán

Farkas Szilárd

nyei polgármester – utóbbi
egyben a

elnöke –
adták át.

A kistolmácsi díjazottak:

Kistolmács Jövõjéért
Közhasznú Egyesület

Bíró Veronika, Orsós Csilla,
Orsós Sándor, Mezriczky An-
namária, Balogh Kitti Hajnal-
ka, Orsós Nóra, Vadász Laura,

A kistolmácsi falunap díjazottai és a polgármesterek. A hátsó
sorban balról a hetedik Farkas Szilárd letenyei, a nyolcadik
Birkás Zoltán polgármester.

Örömteli ünnepre került
sor , ahol a 100.
születésnapját ünneplõ

köszöntötte
polgármester.

Pista bácsi birtokolja évek
óta Becsehely legidõsebb férfi-
je címet, de megilleti õt a te-
lepülés legidõsebb polgára
cím is.

A polgármester átadta Pista
bácsi részére a miniszterelnök
aláírásával ellátott oklevelet,

Becsehelyen
Szõke

Istvánt Németh
Géza

Szõke Pista bácsi 100 éves
Örömteli ünnep Becsehelyen

amelyet az ünnepelt szemüveg
nélkül olvasott fel.

Németh Géza polgármes-
ter köszöntésében kiemelte, a
legutóbbi Idõsek Napján már
szóba került a 100. születésnap
és számára megtiszteltetés,
hogy ezt átadhatja.

A köszöntõ után családi
körben került sor emlékek
felidézésére, amelybõl kiraj-
zolódott Szõke Pista bácsi
életútja.

1916. július 27. napján szü-
letett, az aratási idõszak kellõs
közepén, a család tizenegyedik
gyerekeként. Nevét az I. világ-
háborúban elesett legidõsebb
testvére után kapta. A testvé-
rek közül a felnõtt kort hatan
érték meg, de már csak Pista
bácsi él közülük.

A II. világháborúban tize-
des rangban szolgált, 1939.
február 1-jén vonult be kato-
nának. Huszonöt évesen nõ-
sült meg, felesége szintén be-
csehelyi lány volt, Tóth Erzsé-
bet. Vele 1941. februárjában
kötött házasságot és a szoká-
soknak megfelelõen kétnapos
lagzit tartottak.

A háború egészen Berlinig
sodorta Pista bácsit, 1944. de-
cember 2-án került oda. Látta a
spandaui börtönt, hallotta a
segélykiáltásokat. Parancsra egy
sebesültet kellett hazaszállíta-
nia Szombathelyre, így érke-
zett vissza Magyarországra. Az
útjuk hazafelé küzdelmes volt,
elõfordult, hogy mögöttük fel-
robbantották a hidat, amelyen
átkeltek. Egy bucsutai társá-
val együtt, gyalog indultak
haza. A hazafalé úton érintett
településeken szívesen megkí-

nálták a katonákat, megosz-
tották velük azt a keveset, ami
nekik is volt.

Házasságából egy fia szüle-
tett 1946-ban, aki ma is a szü-
lõi házban él.

A háború után Pista bácsi
és családja elõször 10 holdon
gazdálkodott, majd másodjára
beléptek a tsz-be.

A munkájához megszerezte
a szükséges szakképesítést és
1978. évben történt nyugdíja-
zásáig ott dolgozott.

Nyugdíjasként is folytatta a
munkát, a hegyi birtokon és a
földeken egyaránt helyt állt.
Feleségével 68 évet éltek
együtt, Erzsébet 2009-ben be-
következett haláláig.

Szõke Pista bácsi kedvenc
ételei közül – amely a krumpli-
prósza és a kukoricagánica tej-
jel – az ünnepi asztalra egyik
sem kerül.

A 100. születésnapi vacso-
rát fia István, menye Róza, uno-
kái Gyöngyi és Zoltán, vala-
mint dédunokái, Dániel, Zol-
tán Benedek és Zalán Mátyás
körében fogyasztotta el.

Jó erõt és egészséget kívá-
nunk Pista bácsinak!

Horváthné Szirmai Szilvia

Németh Géza polgármester köszönti a 100 éves Szõke Istvánt.

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…
té r ség i hav i l a p

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

Birkás Gábor, Balogh Boglár-
ka, Vadász Dorina, Birkás
Zoltán

letenyei Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola

lendvai tûzoltók

tanulók.
A

növendékeinek
mûsora és a
haboltási bemutatója után a
falunap Daavid koncerttel és
Zéró bállal zárult.
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A 2013. évben elfogadott
új takarékszövetkezeti törvény
komoly változásokat eredmé-
nyezett a takarékok életében.
A Magyar Állam által biztosí-
tott tõke segítette elõ a szektor
megerõsítését, a Tõkefedezeti
Alap létrejöttét. Szinte egye-
dülálló módon kettõs védõ-
háló került kialakításra, amely
betétet elhelyezõ ügyfelek szá-
mára kivételes betétvédelmet,
míg a takarékok számára még
stabilabb mûködést és biztos
tõkehátteret eredményezett. Az
elhelyezett betéteket ugyanis
az OBA által nem biztosított
betétösszegek – így a 100 ezer
eurós összeghatár feletti össze-
gek, vagy az OBA által nem
biztosított egyéb betétek (ál-
lami, önkormányzati betétek
stb.) – visszafizetésére is
kötelesek.

A professzionális banki
mûködés megteremtése érde-
kében olyan szakterületek ke-
rültek egységesítésre, mint a
szabályozás, kockázati kont-
roll, vagy akár a marketing. A
szabályozói és a mûködési
mechanizmusok közös neve-
zõre hozása, elõsegítette a ré-
gióban mûködõ szövetkezeti
hitelintézetek fúzióját a még
hatékonyabb mûködés érdeké-
ben. Megtartva a két ember-
öltõnyi önálló mûködésbõl fa-

Egyhangú támogatással indul útjára az M7 Takarék

kadó értékeket, megteremtve
a bankpiaci igényekhez gyorsan
és eredményesen gazdálkodó
szervezet alapját.

A megfogalmazott célok
elérése érdekében 2014 õszén
a

egyesülési tárgya-
lásokat kezdeményezett a

,
valamint a

. A ter-
vezett hármas fúzió pénzügyi
és prudenciális motivációja a
tõkemegfelelés stabilizálása, a
mûködési hatékonyság javítása
– hatékonyabb üzemméret,
költségcsökkentés, szinergiák
kihasználása volt.

Két éves elõkészítõ munka
után, ez év márciusában szüle-
tett meg az elõzetes tulajdo-
nosi döntés a három takarék
fúziójáról. Nem elfeledve a
szövetkezetek eddigi legfonto-
sabb céljait – a tagok bizalmá-
nak folyamatos fenntartását,
az ügyfelek mind professzioná-
lisabb kiszolgálását, a jogsza-
bályi elõírásoknak való megfe-
lelést, stabil munkahelyet a
munkavállalóknak.

A korábban megszokott kö-
zelség, együttgondolkodás a
névhasználatban is megjelent.
Névadó pályázat került meg-
hirdetésre az új takarék elne-
vezésére vonatkozóan. A pályá-

Dél-Zalai Egyesült Takarék-
szövetkezet

So-
mogy Takarék Szövetkezettel

Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezettel

zaton bárki indulhatott, aki
elfogadta a kiírók által szabott
feltételeket, életkori, foglalko-
zásbeli megkötés nélkül. Egy
pályázó maximum 3 névjavas-
lattal élhetett. A pályázatok be-
küldésének határideje: 2016.
március 15. volt. A pályázati
kedvnek köszönhetõen 76 pá-
lyázótól 201 javaslat érkezett.
A beküldött pályázati anya-
gokat az Ügyvezetõi Testület-
bõl álló zsûri bírálta el.

A zsûri döntése alapján az
elnevezés végzett

az elsõ helyen. Ezen név ese-
tén teljesültek leginkább a pá-

M7 Takarék

lyázati útmutatóban megfogal-
mazott szempontok: a közért-
hetõség, az újszerûség és a
földrajzi jellemzõ. A nyertes
pályázó nagylelkûségének kö-
szönhetõen a 100.000 Ft-os
fõdíj a zalaegerszegi Gyer-
mekmentõ, és Koraszülött
Alapítvány javára került fel-
ajánlásra.

Az újabb mérföldkövet a
2016. június 24. és 27. napján
tartott küldöttgyûlések, illetve
közgyûlés jelentette, ahol egy-
hangú tulajdonosi döntés szü-

letett az átalakulásról. A jog-
szabályi elõírásokból adódó
jogutódlás és az ebbõl fakadó
racionalitás miatt a Kéthely és
Vidéke- és a Dél-Zalai Egyesült
Takarékszövetkezet 2016. szep-
tember 30. napjával beolvad
Somogy Takarékszövetkezetbe.
Elfogadásra került az új alap-
szabály, a vagyonmérleg-, va-
gyonleltár tervezet és az üzleti
terv is. A legfõbb döntéshozó
szervek által megválasztásra
kerültek az igazgatóság és a
felügyelõ bizottság tagjai és
elnökei.

Az új szervezet vezetésével
került megbí-

zásra elnök-ügyvezetõ minõ-
ségben. A lenti szakember je-
lenleg a Dél-Zalai Egyesült Ta-
karékszövetkezet elnök-ügyve-
zetõje, közgazdász, jogász, mun-
kaügyi szakjogász. Az igazgató-
ság tagjának került megválasz-
tásra

.
A felügyelõ bizottság elnöki po-
zícióját tölti
be az új szövetkezetben, a há-
romfõs bizottságban tagként
került megválasztásra

és Az
elnökhelyettesi tisztséget dr.
Turi Dénes látja el.

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

. 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.

Az egyesült szervezetben
a visszaküldött nyilatkozatok
alapján 1 245 fõ tag kíván
részt venni.

Ismerkedjünk az új arculat-
tal és ne felejtse: M7 Taka-
rékkal célba ér!

dr. Tófeji Edina

dr. Turi Dénes, Huber
Zoltán, Bogdán Kornél, Bíró
Lászlóné, Berkes Györgyné,
Somogyi-Magyar József, Reis-
tetter Jánosné, Lakner Lajos

Thomka Ivánné

Horváth
Béláné Hatos Tibor.

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

(x)

Egyhangú tulajdonosi döntés született az átalakulásról.

Dr. Tófeji Edina elnök-ügyve-
zetõ.

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!

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!

Dél-Zala Murahíd
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Június hó végén jelent meg
egy pályázati felhívás a Család-
segítõ Szolgálatok fenntartói
részére, amely táborozási lehe-
tõséget kínált.

2 hét idõtartamra
nyújtott be pályázatot, ame-
lyekre rövid idõn belül pozitív
bírálat érkezett.

Az elsõ tábori hét a
került megrendezésre,

24 gyermekkel és kísérõikkel.
Az elsõ nap a csapatépítésé
volt, ismerkedõs, ügyességi
játékok formájában.

A következõ nap gyalogtú-
ra volt a becsehelyi kilátóhoz,
közben a természeti értékek
ismertetése, védett növények
beazonosítása is feladat volt.

A táborvezetõk helyben
fõzték meg a pincepörköltet,
majd a gyerekek a friss leve-
gõn játszottak. Szerdai napon
került sor egy interaktív csilla-
gászati elõadásra, ahol a nap-
rendszerrõl, bolygókról hall-
gattak elõadást a gyerekek.

A csütörtöki napon a
gyalogolt át a

csapat, itt ügyességi feladato-
kat oldottak meg, sportoltak.
Pénteken hagyományõrzõ nap-
ra került sor, a

érkezett és egy
kis ízelítõt hallottak a népda-
lokból, dalcsokrokból. Délután
népi ételeket készítettek kö-

Becsehely Község Önkor-
mányzata

falu-
házban

lete-
nyei strandra

Mákvirág
Citerazenekar

Napközis Erzsébet-tábor Becsehelyen
zösen: krumpliprószát, kuko-
ricaprószát sütöttek.

A második tábori hét a

zajlott. Az elsõ
napon környezetvédelmi téma
keretében a környezetszennye-
zésrõl, a Föld védelmérõl be-
szélgettek, majd csapatokban
oldottak meg feladatokat és
néztek filmet a gyerekek.

A második napon kézmû-
ves foglalkozás keretében aján-
déktárgyakat készítettek. Szer-
dán a zene kapott kitüntetõ
figyelmet, hangszereket pró-
bálhattak ki egy rövid ismer-
tetõ után. Ezután a táncról
hallgattak meg egy elõadást és
társastáncot nézhettek meg,
végül közös tánctanulás zárta a
programot.

Csütörtökön ismét a lete-
nyei strandra indult a társaság,
a vízben nagyon jól érezték
magukat a gyerekek.

A pénteki nap egyben a
táborzárás napja is volt, amely
az egészséges életmód jegyé-
ben zajlott. Délelõtt elõadást
hallgattak, délután zöldség- és
gyümölcsszobrászattal foglal-
koztak.

A tábori hetek élménydú-
sak voltak, a programok jó
hangulatban zajlottak, a gyere-
kek sok-sok élménnyel zárták a
hetet.

Szent Család Közösségi és Za-
rándokházban

Horváthné Szirmai Szilvia

Készülnek a gyümölcsszobrok.

Délután korongozást próbálhattak ki, agyagból készítettek kis
tárgyakat.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõk!Kedvezményes családi belépõk!

2 felnõtt + 2 gyermek* :

2 felnõtt + 3 gyermek* :
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,

játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft

7 200 Ft

Hungarikum

Hungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

ROXÍNPAD

Augusztus 27. ( szombat ) 14 óra00

AMATÕR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ

Legyél a magyar zene része!

Igényes Tánczenekar, Intruders,
Kalandárium, Fiktív Alkotók,

RockMemories, Mongoose Limit, Teabag

BEMUTATÓ KONCERTEK

FMHK

Letenye – Kastélypark

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


