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Letenyét 1989. március 11-én
avatta várossá azGrósz Károly
MSZMP akkori főtitkára. A
település március 2-án (szom-
baton) az Andrássy Gyula Álta-
lános Iskolában ünnepelte a
várossá válás 30. évfordulóját.

A jubileumi esemény a Him-
nusz hangjaival vette kezdetét,
amely során közreműködött a
Mákvirág Citerazenekar és a
Vox Varietas Kamarakórus. Ezt
követően Bokrosné Kamarás
Klára, Letenyei Fák című ver-
sét , a Nem-Horváth Bendegúz
zet Fiatal Tehetségeiért ösztön-
díjas versmondója előadásában
hallhatta a népes közönség.
2014-ben, a 25 éves városi ju-

Várossá avatásának 30 éves jubileumát ünnepelte Letenye
bileum alkalmából íródott Le-
tenye Himnusza következett,
szerzője Németh Nyiba Sándor
birkózó olimpikon, költő, zene-
szerző. Letenye rock himnu-
szát felvételről láthatták az
ünneplők.

Az ünnepi beszédet Farkas
Szilárd polgármester mondta:

– A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsa 16/1989. számú
határozatával az akkor 5.300 fő
lakosságszámmal rendelkező
Letenyét, 1989. március 1-jei
hatállyal várossá nyilvánította.
E kitüntetett eseménynek pon-
tosan 30 éve, akár egy ember
életében az ifjú kor egyik szü-
letésnapja. Az ünnepélyes ava-

tásra 1989. március 11-én ke-
rült sor, egy akkor épülő helyi,
új üzemben, amely ma OWI
Zala Bt. név alatt ismert és az
egyik legnagyobb helyi foglal-
koztatók között tartjuk nyilván.

Az idők folyamán eleink
megtapasztalták és tudták, hogy
a várossá válást hosszú, bonyo-
lult előkészítő munka, érdekér-
vényesítés, valamint 1988-ban,
a városi címre benyújtott pá-
lyázat előzték meg. Rostonics
László városavató ünnepi be-
szédében akkor így fogalma-
zott: „A várossá nyilvánítás dá-
tuma, a mai ünnepi aktus, egy
igen fontos állomás – történel-
mi fordulópont, de része annak
a hosszú folyamatnak, amit
elődeink már megálmodtak, s
amiért mindannyiunknak még
sok éven át kell dolgoznunk. A
tennivaló és a feladatok elvég-
zéséhez azonban az is szüksé-
ges, hogy a város egyre formá-
lódó szellemiségével is alkal-
mas legyen a megújulásra, le-
gyen fogadókészsége minden
újra és korszerűre, hogy ezzel
is rászolgáljon közigazgatási
rangjára.” Úgy vélem és hi-
szem, ezen gondolatok ma is
aktuálisak és megszívlelendők
mindannyiunk számára.

Mindezekkel együtt Lete-
nye, Zala megye hatodik váro-

saként, a korábbi járás terüle-
tén, a Mura-menti települések
természetes központjaként mű-
ködött közre a vonzáskörzet
irányításában, amely akkor 6
községi közös tanácsra, 26 tele-
pülésre terjedt ki. Letenye –
sok munka és lobbi tevékeny-
ség árán – ma ismét járási szék-
hely, a térség központja, Ma-
gyarország délnyugati kapuja,
1923 óta fontos határátkelő-
hely, mely döntő hatással volt a
későbbi fejlődésre, s ma is
meghatározza létét…

…A település infrastruktúra
ellátottság szintjén jónak mond-
ható, az elérhető szolgáltatások
tekintetében is jó minősítést
kap a jelenben. Letenye pol-
gárai számára járási hivatal,
felújított kormányablak, föld-
hivatali osztály, gyámhivatali
osztály áll rendelkezésre. Ügyei-
ket a hét minden munkanap-
ján, helyben intézhetik. Ezért
kiemelten fontos és mind-
annyiunk közös érdeke, hogy a
2013. január 1-jével, immár
ötödik alkalommal létrehozott
járási székhely továbbra is
megmaradhasson Letenyén és
szolgálhassa a járás mintegy
17.000 állampolgárát. Ebben
kérjük a magyar kormány hat-
hatós segítségét!

A jubileumi program közönsége.
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Az ütemterv szerint zajlik a Zalai

Innovatív foglalkoztatási paktum

megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– a ésZalaegerszegen kis közepes

(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – aNagykanizsán mikrovállal-

kozások vezetői, képviselői hallgat-
hattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előreha-
ladtáról, a 2019. évi támogatási le-
hetőségekről, a magyar-horvát ha-
táron átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.

A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnökét kérdeztük, aki egy-
ben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.

– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tar-
tunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a ter-
vezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgál-
tatás területén is jobban állunk idő-
arányosan a tervezettnél.

– A célcsoportokat tekintve

miként alakulnak a bevonási

arányok?

– Az 50 év felettieknél kimagasló
a bevontak aránya, ami azért is ör-
vendetes, mert ennél a korcsoport-
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
ügyfél került bevonásra a program-
ba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértá-
mogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 száza-
lékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.

Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Február 14-én (csütörtökön)
Letenye Város Képviselő-tes-
tülete ülésezett a városházán. A
napirendi pontok elfogadását
követően az ülés fő témája Le-
tenye város 2019. évi költség-
vetésének beterjesztése, meg-
tárgyalása és elfogadása volt,
melyben jelentős szerepet ka-
pott a fel-letenyei strandfürdő
újítása. Sajnos kormányzati for-
rást ez idáig nem kapott a
város, így a kiadás mértéke
25.000.000 Ft-ot jelent a saját
bevételek terhére.

Elfogadták Letenye költségvetését

A költségvetés megalkotá-
sát megelőzte egy részletes kon-
cepció, így az önkormányzati
bizottságok elnökeinek, a kép-
viselő-testület tagjainak és a
polgármester javaslatait foglal-
ta egyben e dokumentum, mely
alapja a 2019. évi költségvetési
rendelet elkészítésének.

Az önkormányzat egyik leg-
nagyobb saját bevételi forrása
továbbra is a helyi adókból szár-
mazik, melynek mértéke jócs-
kán meghaladja a 200.000.000 Ft-
ot a 2019-es évben, melynek

mértéke köszönhető a letenyei
vállalkozások és a városban
ideiglenes, de hosszabb ideig
munkát végző vállalkozások
befizetett adóforintjainak.

Az önkormányzati gazdál-
kodás pénzügyi kereteit tovább-
ra is döntően a finanszírozási
rendszer és a saját bevételeink,
a helyi adóbevételek nagysága
határozzák meg. Az iparűzési
adóalapunk, adóerőképességünk
csökkent az előző évhez képest,
emiatt az úgynevezett beszá-
mítás (elvonás) mértéke nem
volt olyan jelentős mértékű,
mint 2018-ban. Fontos tény,
hogy a helyi általános iskola
fenntartáshoz külön szolidaritá-
si hozzájárulást továbbra sem
kell fizetnünk, mert az elvárt
bevételünk a (támogatáscsök-
kentés) nem haladja meg a be-
számítás alapját – mondta la-
punknak lete-Farkas Szilárd
nyei polgármester.

A kiadások területén válto-
zatlanul meghatározó előirány-
zat a személyi juttatások az
azokhoz kapcsolódó munka-
adókat terhelő járulékok, vala-
mint a dologi kiadások összege.

2019 évben is a legjelentősebb
kiadásokat a projektekkel kap-
csolatos felhalmozási kiadások
(beruházás, felújítás) jelentik. A
költségvetési előirányzatok ter-
vezésekor a kötelező önkor-
mányzati feladatok prioritását
igyekeztünk biztosítani. A do-
logi kiadásokon belül csak
olyan munkálatokat terveztünk,
melyek az önkormányzati va-
gyonelemek állagmegóvását,
karbantartását, szolgálják.

Önként vállalt feladat a
2019. évi önkormányzati költ-
ségvetésben a strandfürdő fel-
újítása, melyre jelentős mérté-
kű forrást biztosítottunk a gyer-
mekmedence állapotának javí-
tása és egyéb elmaradt kar-
bantartások megvalósítására ér-
dekében, azonban fontos ki-
hangsúlyozni, hogy önként vál-
lalt feladat csak akkor tervez-
hető, ha annak pénzügyi fede-
zete az önkormányzat saját be-
vételéből megteremthető. Meg
kell jegyezni, hogy az önként
vállalt feladatok kiadásainak
finanszírozása a kötelező ön-
kormányzati feladat ellátását
nem veszélyeztetheti.

A testület elfogadta a város költségvetését.
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Letenye Város Önkormány-
zat 2019. évben is folyamatosan
biztosítani kívánja a működő-
képességet, a gazdálkodás likvi-
ditását. Megfontolt és költség-
takarékos intézkedésekkel kell
megvalósítani a tervezett kiadá-
sokat, továbbá biztosítani kell
Letenye Város Önkormányzata
által elnyert, támogatásban része-
sített projektek szakszerű meg-
valósítását, egyes projektek ese-
tében pedig az önrész mértékét.

A 2019. évi költségvetés be-
vételi és kiadási főösszegei meg-
haladják a 2.000.000.000 forin-
tot, pontosan 2.236.673.953 Ft-
ban számolható a tervezettek
alapján.

A létszámgazdálkodási ada-
tok tekintetében a 2019-ben a
képviselő-testület egy év hatá-
rozott időre ismét megszavazta
az 1 fő munkafelügyelő és 1 fő
traktoros álláshelyeket, vala-
mint arról is döntött, hogy a II.
számú háziorvosi körzetben a
praxisjog visszaadásának kö-
vetkezményeként 2 fő asszisz-
tenssel, legfeljebb augusztus
31-ig határozott időre munka-
szerződést köt, így a létszámok
bővítéséra is szükség volt. Az
egészségház letenyei közösés a
önkormányzati hivatal takarító
személyzete átkerült az önkor-
mányzat állományába, így vál-
tozott a munkáltatói jogkör
gyakorlója is. A képviselő-
testület az intézményvezetőktől
érkezett létszámbővítési kérel-
meket is elbírálta, így a Lete-
nyei Család és Gyermekjóléti
Központban 2019-ben 1 fő szo-
ciális diagnózis felvételt végző

esetmenedzseri státuszt hozott
létre a testület, melyet maga-
sabb szintű jogszabály írt elő. A
Letenyei Hóvirág Óvoda részé-
ről érkezett létszámbővítési ké-
relmet a kérelmet a képviselő-
testület nem támogatta, arra a
későbbiekben tér vissza. A be-
nyújtott létszámbővítési kérel-
mek hatással vannak a költség-
vetésben tervezett kiadásokra.

A városban működő bölcső-
dei feladatokat továbbra is ki-
szervezéssel kívánják megol-
dani, jelenleg bölcsőde építésé-
re nem kíván pályázatot be-
nyújtani a testület.

A költségvetés elfogadása
előtt tájékoztatást adtam a je-
lenleg zajló terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív progra-
mokról. A város 2019. évi költ-
ségvetését jelentős mértékben
terheli a vidékfejlesztési prog-
ramok, valamint a határon át-
nyúló magyar-horvát Interreg
pályázatok önrészei, melyek
több tízmillió forint nagyság-
rendet képviselnek – hallottuk
a városvezetőtől.

Letenye Város Önkormány-
zata a központi költségvetési
támogatásból működésre mint-
egy 130.000.000 Ft-ot kap,
mely összeget a településüze-
meltetési feladatokra és a hiva-
tal működésére fordíthatunk. A
lehívható összeg közel 12 mil-
lió forinttal magasabb a tavalyi
évhez képest. A köznevelési
feladatokra önkormányzatunk
közel 85 millió Ft forrás lehí-
vására jogosult, melyet első-
sorban az óvodapedagógusi lét-
számból adódó költségek finan-

szírozására fordíthatunk 2019-
ben. A szociális és gyermek-
jóléti feladatok támogatására,
az intézményi gyermekétkez-
tetésre, a rászoruló gyermekek
szünidei étkeztetésére mintegy
65.600.360 Ft támogatást ka-
punk. A város kulturális felada-
tainak ellátására 2019-ben kö-
zel 5 millió Ft hívható le a köz-
ponti költségvetésből. Összes-
ségében a 2019. általános mű-
ködéshez és az ágazati felada-
tokhoz kapcsolódó támogatá-
sok mértéke 283.640.996 Ft,
mely közel 20 millió Ft-tal
haladja meg a 2018. évi támo-
gatások mértékét.

A 2019. évi költségvetési
rendeletben elfogadott mellék-
letek szerint a Letenyei Kö-
zös Önkormányzati Hivatal be-
vételi és kiadási főösszege
153.197.896 Ft, a Letenyei Hó-
virág Óvodáé 174.106.208 Ft, a
Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtáré 71.795.514 Ft, a Le-
tenyei Család és Gyermekjóléti
Központé pedig 46.792.346 Ft.

A város képviselő-testülete
továbbra is részt kíván venni a
Bursa Hungarica ösztöndíj-
rendszerben, melynek előirány-
zatára 750.000 Ft került terve-
zésre, a lakásvásárlási támo-
gatások mértékére 3.000.000
Ft-ot, a civil szervezetek és ala-
pítványok támogatására pedig
3.200.000 Ft-ot hagyott jóvá a
testület. Az alapítványi támoga-
tásokról a képviselő-testület,
míg az egyesületek, magánsze-
mélyek támogatásáról pedig a
polgármester saját hatáskörben
dönt 2019-ben.

A költségvetés elfogadását
a jelenlévő képviselő-testületi
tagok 5 igen szavazattal elfo-
gadták.

A képviselő-testület az ülés
további részében módosította a
2018. évi költségvetést, így an-
nak főösszege meghaladta a 2,5
milliárd Ft nagyságrendet.

A testület a továbbiakban
módosította az önkormányzat
szervezeti és működési szabály-
zatát, döntött az aljegyzői stá-
tusz visszaállításáról, majd az
aljegyzői pályázat kiírásának
tartalmi elemeit is elfogadta,
azt meghirdetésre alkalmasnak
találta. A testület megtárgyalta
a város 2019. évi összetett köz-
beszerzési tervét is, mely vár-
hatóan több alkalommal is mó-
dosul 2019-ben.

Öt igen szavazattal döntött
a testület arról is, hogy pályá-
zatot kíván benyújtani a Vízi-
közművek Állami Rekonstruk-
ciós Alapjából nyújtható támo-
gatásra, melyből a Fenyő utca
ivóvízhálózat rekonstrukciójá-
nak további ütemeit, valamint a
Béci-patak (volt tsz iroda) fe-
letti csővezeték kiváltását is
meg kívánja valósítani nyertes
pályázat esetén. Az önrész mér-
téke 30%.

A testület zárt ülésen – ké-
relmek alapján – lakásbérleti
jogviszony meghosszabbítá-
sokról is döntött. Egyebek
napirendi pontban vagyonka-
taszteri pontosítás tárgyában,
valamint a beiskolázási körze-
tek vonatkozásában is határo-
zatot hozott.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Semjénházán immár egy
évtizedes múltra tekint vissza a
farsangi mulatság hagyománya.
Ebben az évben új köntösbe
bújva, február 23-án Kemencés
farsangot tartottak a település
kemencés udvarában. A prog-
ram a község Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzata szerve-
zésében valósult meg. A ren-
dezvény, mely nagy népszerű-
ségnek örvend, ismét számos
embert mozgatott meg. A szí-
nes forgatagban felfedezhet-
tünk többek között keménysep-
rőket, boszorkányokat, katoná-
kat, rendőröket és még Mary
Poppins is tiszteletét tette.

Az egybegyűlteket Preksen
László polgármester köszöntöt-
te, majd ezt követően a sem-
jénházai vidám, ka-óvodások
cagtató műsorát tekinthették meg
az egybegyűltek. A legkisebbek
után a Semjénháza Gyöngysze-
mei Asszonykórus hozta el ne-
künk Mary Poppins legendáját

Kemencés farsang Semjénházán
egy zenés-táncos előadás kere-
tében. A nemzetiségi önkormány-
zat a jelmezben érkező vendé-
geket meglepetés ajándékkal
várta, melynek átadására a fellé-
pések után került sor. A legjobb
jelmeznek járó díjat – egy ízletes
farsangi tortát – a Bróz Rebeka,
Novák Léna, Kollár Ádám hármas
vihette haza, akik közösen kato-
na- és rendőrjelmezben vigyázták,
őrizték a program nyugalmát.

A látványkemencében eköz-
ben ínycsiklandó étkek készül-
tek, helyben sült pecsenyével,
tört burgonyával és a legízle-
tesebb káposztasalátával várták
a vendégeket. Természetesen az
elengedhetetlen forralt bor és
meleg tea sem hiányozhatott.
Mindkettőre szükség is volt,
hiszen a nagy hidegben jól esett
mindenkinek a meleg ital.

A farsangi időszak nem len-
ne ugyanaz fánk nélkül, így a
helyi asszonyok gyúrtak, nyúj-
tottak, szaggattak, sütöttek,

hogy mindenki megkóstolhassa
a finom desszertet.

A hagyományos farsangi
fánk pedig nem az igazi szalag
nélkül. Nos, az elkészült fán-
kokról nem hiányzott a szalag,
s az ízükben sem találtak hibát
a kóstolók, ugyanis jócskán
fogytak a finomságok az asz-
talról. Volt, aki lekvárral, más

mogyorókrémmel ízesítette, de
akadtak olyanok is, akik min-
den ízesítés nélkül ették a fino-
mabbnál finomabb desszertet.

A vacsora után a forralt bor
mellett tánccal melegítették fel
magukat a résztvevők, a mulat-
ság pedig a csípős hideg elle-
nére a késői órákig folytatódott.

Preksen-Ifka Ágnes

A győztes csapat.
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Első alkalommal tartottak
hagyományőrző disznóvágást Bá-
zakerettyén február 23-án, szom-
baton. A disznótoros rendez-
vény Bázakerettye önkormány-
zata és a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület szer-
vezésében jött létre.

Reggel 8 órától kezdték
meg a 134 kg súlyú állat fel-

Hagyományőrző disznótor Bázakerettyén
Pálinkamustrát is tartottak

dolgozását. A disznóvágás és a
disznótoros ételek elkészítése a
Hajdár Farmon történt. A sü-
tés-főzés folyamatáról filmfel-
vételt készítettek az úgyne-
vezett „konyha show” program
keretében. A filmkészítés során
a zalai térség hagyományos
ételeinek elkészítését veszik fel,
amelyben egy-egy ételcsoport el-

készítéséről, érdeklődők jelen-
létében készültek a felvételek.
A pályázat a közösséghez való
tartozás erősítésére irányuló tö-
rekvést veszi célba. Az így ké-
szített 5 filmet a bázakerettyei
önkormányzat honlapján és a
közösségi oldalakon lehet majd
fellelni.

Délután a Közösségi Ház-
ban pálinkamustrát tartottak,
helyi pálinkakészítők termékeit
kóstolták. A legjobb pálinkák ké-
szítőit tiszteletdíjjal – Pál Zol-
tán, Kerkaszentkirály polgár-
mesterének felajánlásából – ju-
talmazták; a díjakat Iványi Lász-
ló polgármester nyújtotta át tisz-
telettel. Kiemelték Balázs Már-
ton, Szabó Gyula, Németh Gá-
bor Kele Attilanedűjét, meggy-

pálinkája volt ízvilágában a leg-
karakteresebb.

A díjak átadása után követ-
kezett a vacsora. Sokféle ételt
készítettek el; háromféle levest
tálaltak az asztalokon, tárko-
nyos ragulevest, savanyú tüdő-
levest, disznótoros paradicso-
mos káposztát. Készült még tö-
pörtyű, kövesztett szalonna, hur-
ka, kolbász, sült oldalas, pe-
csenyehús, resztelt máj és vese-
velő.

A Közösségi Házban el-
költött vacsorával zárult az
összejövetel. Az érdeklődést fel-
mérő, próbaképpen megszerve-
zett egész napos rendezvényen
nagy érdeklődéssel vettek részt
a helyi lakosok.

Trojkó Tímea

Iványi László polgármester köszönti a megjelenteket.

Roskadásig megrakott asztalok.

2019. március
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A városok stratégiáiról is
szó esett február 22-én Lete-
nyén, a DESCO nevű projekt
zárórendezvényén, melyen a
határmenti város horvátországi
testvértelepülései, egyben pro-
jektpartnerei is képviseltették
magukat. A 263.657 eurós
összköltségvetésű, Magyaror-
szág-Horvátország Határon Át-
nyúló Együttműködési Prog-
ram keretében 224.109 eurós
támogatást elnyert projekt ve-
zető kedvezményezettje Ludb-
reg Prelogvolt, partnere és
Letenye. A program végrehaj-
tása során mindhárom városban
stratégiákat dolgoztak ki a
smart city, azaz „okos város”,
illetve információ- és kommu-
nikáció technológia, városi táj-
építészet és gazdaságfejlesztés
témakörökben.

A projektzárón – melyre a
letenyei városháza házasságkö-
tő termében került sor – a
házigazda település önkor-
mányzata képviseletében Far-
kas Szilárd polgármester kö-

Projektet zártak Letenyén
szöntötte a megjelenteket, töb-
bek közt az Interreg V-A Ma-
gyarország-Horvátország Együtt-
működési Program Közös Tit-
kárság vezetőjét, dr. Szűcs
Mártont, Prelog polgármeste-
rét, ,dr. Ljubomir Kolareket
illetve Ludbreg képviseletében
Petra Medimurec projektme-
nedzsert. Farkas Szilárd vá-
rosvezető kiemelte: az elmúlt
időszakban a horvát partnerek-
kel 6 közös projektet nyújtottak
be, ebből 3 sikeres lett, mely
jónak mondható.

Letenye esetében tanulmá-
nyokat készítettek külső szak-
értők mélyinterjú technikával.
Farkas Szilárd elmondta, hogy a
tanulmányok kritikusak, őszinték
és a valóságot írják le. Kiemel-
te, hogy az okos város minősí-
tés eléréséhez még van feladat
bőven, hiszen nem elég egy-egy
pontszerű fejlesztés a városban,
hanem a fejlesztések összekap-
csolásán van a hangsúly. A 16 hó-
napig tartó projekt szoft-jellegű
volt, beruházás nem valósult meg.

Május 3-ig pedig újabbak
benyújtására kerül sor. Dr. Lju-
bomir Kolarek azt a fajta szo-
ros együttműködést és tudás-
transzfert emelte ki, ami a pro-
jekt során kialakult a három
önkormányzat és a kapcsolódó
szervezetek között. Dr. Szűcs
Márton pedig egyebek közt
arról beszélt: a horvát-magyar
együttműködési program kere-

tében elkülönítették, így ren-
delkezésre áll a Murakeresztúr
és Kotoriba között régóta áhí-
tott közúti határátkelő terveinek
elkészítéséhez szükséges pénz-
ügyi forrás. Ám a legnagyobb
nehézséget a projekt esetében a
schengeni övezet jelenti – erről
majd a „nagyoknak” kell meg-
állapodni.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei projektzáró (b-j): dr. Szűcs Márton, dr. Ljubomir Ko-
larek, Petra Medimurec és Farkas Szilárd.

Az egyéni városprofilok
kidolgozása, megerősítése és
továbbfejlesztése is célja annak
a határon átnyúló projektnek,
amelynek február 20-án tar-
tották a nyitókonferenciáját
Zalalövőn.

A „24 város együttműködé-
se” projekt a magyar-osztrák-
szlovén határtérségben valósul
meg annak érdekében, hogy

Startolt a City Cooperation II.

erős, egységes városszövetségi
hálózat alakuljon ki. Zalai rész-
ről és azZalalövő, Letenye
együttműködést koordináló
Lenti érintett a projektben. A
megnyitón ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri
biztos arról beszélt, hogy jó
irányba halad a magyar gazda-
ság, de szükséges a települé-
seket fejleszteni, vonzóbbá ten-

ni, illetve kihasználni és bőví-
teni a helyi lehetőségeket.

Horváth László, Lenti pol-
gármestere elmondta: a Kerka-
parti település célja a gyógy- és
a zöldturizmus továbbfejlesz-
tése, az egészséges város ki-
alakítása. Emellett elvárás a
gazdasági fejlődés is.

Pintér Antal, Zalalövő pol-
gármestere úgy fogalmazott:
településükön gyermekélmény-
város kialakítását fogalmazták
meg. A természeti környezet, a
Szent Márton-zarándokút és a
Borostyán-tó adta lehetősége-
ket igyekeznek kihasználni.

Farkas Szilárd, Letenye ve-
zetője úgy tájékoztatta lapun-
kat, hogy a természeti kincsek-
re, a Mura folyóra építve az
aktív – bakancsos, kerékpáros –
turizmust kívánják erősíteni,
valamint a helyi rendezvények
megszervezésére fókuszálnak.
Hozzátette: a városban több ha-
sonló célú projekt valósul meg
komplex egészet alkotva, me-
lyek egymásra épülnek.

A konferencia résztvevői a
továbbiakban szakmai előadá-
sokat hallhattak a sikeres vá-
rosmárka-építésről.

M.I.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
Balról Pintér Antal, Farkas Szilárd, Vigh László és Horváth
László.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Várossá avatásának 30 éves jubileumát ünnepelte Letenye

Cseresnyés Péter miniszterhelyettes emléktárgyat vehetett át
Farkas Szilárdtól.

A város intézményeinek
működése és a szakember ellá-
tottság ma még kielégítőnek
mondható, intézményeink ve-
zetői és munkatársai hivatásuk-
nak tekintik mindennapi fel-
adataikat, hivatástudatuk ko-
moly értéket jelent számunkra.

Bölcsőde, óvoda, általános
iskola, alapfokú művészeti is-
kola, család és gyermekjóléti
központ, alapszolgáltatási köz-
pont, pedagógiai szakszolgálat
segíti a tanulóifjúság tudás-
gyarapítását, a mindennapi
sportolási lehetőségeket, a he-
lyi szociális jellegű problémák
megoldását és a kompetenciák
fejlesztését.

2018-ban bővítettük a helyi
szociális alapszolgáltatásokat
Letenyén. A család és gyermek-
jóléti központ informatikai esz-
közökkel és gépjárművel gya-
rapodott, ezzel támogatva az
intézményben dolgozó szakem-
berek munkáját.

Nagy várakozással tölt el
mindannyiunkat a hamarosan
megépülő tanuszoda, mely gyer-
mekeink, unokáink egészséges
életmódra nevelésében is nagy-
fokú szerepet fog betölteni. A
tervek elkészültek, a helyszín
már kijelölésre került.

A lakosság biztonság-, va-
lamint közérzetének javítását a
helyben működő rendőrőrs és a
helyben elérhető alapszintű és
járóbeteg szakellátások bizto-
sítják. A háziorvosi és fogor-
vosi körzetek tekintetében min-
den lehetőséget megragadott a
képviselő-testület annak érde-
kében, hogy a praxisok betöl-
tésre kerüljenek. Így is történt ez.

A városban mentőállomást
hoztak létre, majd újítottak fel,
mely létesítmény jövőbeni fej-
lesztésében a helyi önkormány-
zat is szervesen részt vesz. Ha-
marosan új mentőgarázs és
kiszolgáló egységek épülnek.

2018 őszén átadásra került
az új katasztrófavédelmi őrs
épülete, melyben a hivatásos és
az önkéntes tűzoltók kaptak
egy-egy szerállást, folyamatos
jelenlétükkel és felkészültsé-
gükkel növelve a letenyei és
térségi polgárok biztonság- és
komfortérzetét.

Önkormányzatunk jó kap-
csolatot ápol a helyi gazdasági
szereplőkkel, vállalkozókkal,
akik befizetett adóforintjaikkal
nagymértékben hozzájárulnak a
település mindennapi működ-

tetéséhez, üzemeltetéséhez és
megalapozzák jövőbeni fejlesz-
téseinket…

…A város kulturális, nem-
zetiségi és civil élete gazdag.
Meghatározzák ezt, az éven-
ként megrendezett nemzetközi
képzőművészeti találkozók, az
1960-tól hagyománnyá és hatá-
ron átnyúlóvá vált Mura Menti
Napok rendezvénysorozat, a
közelmúltban elindított Hóvi-
rág Tavaszi Fesztivál program-
sorozat vagy a tavalyi évben
útjára indított Platán Őszi Na-
pok is.

Testvértelepüléseinkkel, test-
vérvárosainkkal a kulturális
együttműködést átívelve, a hu-
mán tőkén túllépve, a jövőben
a gazdasági kooperációt is meg
kívánjuk valósítani. A Magyar-
ország-Horvátország Határon
Átnyúló Együttműködési Prog-
ramban sikerrel veszünk részt…

…A terület- és településfej-
lesztési programoknak köszön-
hetően kisvárosunk központjá-
ban található Szapáry-Andrássy
kastély parkjának és környeze-
tének felújítása megkezdődött,
gyalogösvényeket, játszóteret,
hidat, látványtavat építettünk,
új növényeket telepítettünk, re-
vitalizációt hajtottunk végre.

Régóta várt pillanat érkezett
el mindannyiunk örömére ta-
valy, amikor lehetőséget kap-
tunk a Szapáry-Andrássy kas-
tély részleges belső felújítására
és egy turisztikai információs
iroda kialakítására, majd annak
működtetésére. A munkálatokat
már 2018 év végén megkezd-
tük, mely beruházás jelenleg is
nagyfokú intenzitással bír.

A helyi gazdaságfejlesztési
és agrárlogisztikai projektnek
köszönhetően napokon belül
megkezdődik a hűtőházakkal
ellátott termelői piac épületé-
nek és környezetének megépí-
tése a város központjában…

…A képviselő-testület pozi-
tív döntése hozzásegítette ön-
kormányzatunkat ahhoz, hogy
egy volt ipari terület tulajdon-
jogát megszerezzük, s egy pá-
lyázatnak köszönhetően a meg-
vásárolt ingatlanon – közösségi
tér kialakításával – barnamezős
területet rehabilitálhassunk, mint-
egy 470 millió Ft értékben. A
2015 és 2019 közötti időszak-
ban több, mint 1,5 milliárd fo-
rint uniós és hazai forrásle-
hívással éltünk. Köszönjük a
kormány segítő szándékát és
támogatását!...

…Kiemelt feladatunk 2019-
ben, hogy mielőbb megkezdjük
a helyi strandfürdő felújítását,
mely 2018-ban műszaki prob-
lémák miatt nem tudott a helyi,
térségi és horvátországi, vala-
mint az átutazó, egy éjszakát
eltölteni szándékozó vendégek
rendelkezésére állni. Felada-
tunk továbbá a belterületi és
zártkerti ingatlanokra vezető
úthálózat legmagasabb fokú re-
konstrukciója, az ivóvízhálózat
revitalizációja, amely csak a
kormány együttműködésével,
támogatásával valósulhat meg a
jövőben.

Tudjuk és tisztában va-
gyunk azzal, hogy sok küzde-
lem, siker és kudarc, öröm és
bánat van mögöttünk, de szá-
mos feladat is áll még előttünk
a jövőben. Dinamikusan, len-
dülettel haladni, csak a helyi
közösség aktív összefogásával,
az érdekeltek és gazdasági sze-
replők bevonásával, a kor-
mányzati döntéshozók segítsé-
gével, támogatásával tudunk –
mondta többek között a pol-
gármester.

Ünnepi köszöntőjében Cse-
resnyés Péter miniszterhelyet-
tes, országgyűlési képviselő
többek között elmondta, az el-
múlt 30 esztendő, de különö-
sebben az utóbbi néhány év
valódi, kiemelkedő története a
városnak. Letenye élt és él le-
hetőségeivel a kormányzati tá-
mogatásnak és a közösség ere-
jének köszönhetően szinte az
élet minden területén fejlődik.
Infrastrukturális, szociális kul-
turális és gazdasági beruházá-
sok követik egymást, amik egy-
re komfortosabbá, otthono-
sabbá, minőségi életet biztosító
településsé teszik a várost. Ez

is közös siker, közös eredmény,
amelyben előnyeit a minden-
napi életben érzik és tapasz-
talják az itt élők. Ha vissza-
tekintünk a múltra, bátran ki-
jelenthetjük, Letenye kiállta az
idő próbáját – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter.

Az ünnepi műsorfolytatása-
ként , a LetenyeiHalász Erika
Versmondó Kör tagja mondta
el Rózsás Sándorné Ékszerdo-
bozom című versét.

A jubileum alkalmából Far-
kas Szilárd polgármester em-
léktárgyat adott át Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő-
nek, , akiRostonics Lászlónak
1990-től 2006-ig volt Letenye
polgármestere. Egészségügyi
okok miatt a programon Halmi
Béla – aki 2006-tól 2014-ig
volt Letenye polgármestere –
nem tudott résztvenni, neki az
emléktárgyat egy későbbi idő-
pontban adják át. Emlékérmet
vehetett át a polgármestertől
Vadas János is, aki tevékenyen
részt vett a várossá válás elő-
készítésében. A rendezényen a
horvátországi Rudolf Matoko-
vic – Letenye díszpolgára –
emléktárgyakat adott a varazsdi
kulturális egyesület és Varazsd
város nevében Farkas Szilárd
polgármesternek.

Ezt követően ünnepi kultu-
rális műsort láthatott a népes
publikum, melyben közremű-
ködtek a Letenyei Hóvirág
Óvoda Muraapróságai, a
Gyöngye Mazsorett Csoport
tagjai, a Letenyei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei és
táncosai, a Vox Varietas Kama-
rakórus, a Mákvirág Citeraze-
nekar és az Andrássy Gyula
Általános Iskola énekkara.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Február 07. napján a plébániához tartozó telepü-tótszerdahelyi
léseket látogatta meg megyéspüspök. VizitációjaSzékely János
során először plébánossal folytatott négyszemköztiMarton István
beszélgetést, majd püspöki szentmisét mutatott be (képünkön)
Semjénházán, a Szent Anna templomban.

A szentmise a plébániához tartozó négy falu hívei részére
horvát és magyar nyelven lett bemutatva, melynek végén Balázs-
áldásban részesültek. Székely Jánost a település részéről Kárpáti
István alpolgármester köszöntötte. A püspök a szentmisét köve-
tően kötetlen beszélgetést folytatott a hívekkel, illetve megte-
kintette a település templomát és a tavaly felavatott templomkertet
és stációkat is. A püspököt a semjénházi polgármesteri hivatalban
fogadta alpolgármester, településiKárpáti István Mátés Ferenc
képviselő, illetve , Tótszentmárton polgármestere.Czapári Márton

A beszélgetésen Székely János püspök a települések helyzeté-
ről érdeklődött. A települések vezetői tájékoztatták a falvak törté-
netéről, horvát nemzetiségi mivoltukról, fejlődésükről.

A látogatás a semjénházi önkormányzat jóvoltából egy kelle-
mesen eltöltött vacsorával zárult.

Preksen-Ifka Ágnes

Püspöki látogatás Semjénházán

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő pályázatot hirdetett
a tavalyi évben a Konyhakerti
és kisállattartási szociális
földprogram megvalósításá-
nak támogatására.

2019. januárban a város
képviselő-testülete úgy dön-
tött és határozott, hogy ismét,
immár ötödik alkalommal pá-
lyázatot nyújt be Konyhakerti
és kisállattartási szociális
földprogram felhívásra – fo-
galmazott pol-Farkas Szilárd
gármester.

A célcsoport a munkanél-
küliek, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben ré-
szesülők, az aktív korúak el-
látásában részesülők, a meg-
változott munkaképességűek
és az alacsony nyugdíjjal ren-
delkezők. A szociális rászo-
rultság mellett a kisállattartás-
hoz/növénytermesztéshez szük-
séges feltételek megléte is
rendeleti előírás. A program-
ra jelentkező családoknál kör-
nyezettanulmány lefolytatásá-
ra kerül sor, amely keretében
ellenőrzésre kerül, hogy ren-

Szociális földprogram pályázat
delkezésre állnak-e az állat-
tartáshoz/növénytermesztéshez
szükséges feltételek, a család
szociális rászorultsága fenn-
áll-e. A rendeleti előírásoknak
való megfelelés és a környe-
zettanulmány tapasztalatai alap-
ján kerülnek kiválasztásra a
programban résztvevő sze-
mélyek.

Pozitív bírálat esetén a tá-
mogatásból 30 szociálisan rá-
szoruló letenyei családot kí-
vánnak támogatásban részesí-
teni. A pályázatban meghatá-
rozottak szerint a programban
összesen 900 előnevelt csirkét
és 1.800 kg tápot kívánnak
vásárolni. Folyamatosan töre-
kednek új rászoruló családok
bevonására a programba.

A projekt végrehajtásakor
szakképzett agrár-, vagy me-
zőgazdasági végzettségű szak-
embert is biztosítani szüksé-
ges, aki a kedvezményezettek
programra történő felkészülé-
sét segíti, folyamatos szakta-
nácsadást nyújt, és a program
időszakában, mint folyamat-
segítő mentor biztosítja a
program sikeres megvalósu-
lását.

Mintegy 217 millió forint-
ból épülhet meg a helyi terme-
lői piac, ahol hűtőházat is ki-
alakítanak a mezőgazdasági
termékek tárolására.

Mint azt Farkas Szilárd
polgármester elmondta: a beru-
házás biztosítja a helyi mező-
gazdasági szezonális termékek
üzleti infrastrukturális hátteré-
nek támogatását, így megfelel-
ve a Vidékfejlesztési Program
(VP) prioritásainak is.

– A hűtőház kialakításával
megvalósul a kis léptékű ter-
mék-előállításhoz, rövid ellátá-
si láncokhoz kötődő logisztikai
fejlesztés, melyek eredménye-
ként létrejön a helyi mezőgaz-
dasági termékek helyi piacokra

Termelői piac és hűtőház lesz Letenyén
való hatékony eljuttatása –
mondta a polgármester.

Várhatóan a piac, valamint
a hűtőház megvalósítása által
javul a helyi mezőgazdasági
vállalkozások működési kör-
nyezete, amely középtávon
munkahelymegőrzést, illetve
munkahelyteremtést is eredmé-
nyezhet, és hozzájárul a város-
vidék együttműködés erősítésé-
hez. Farkas Szilárd városvezető
elmondta: jelenleg egy 22 KV-
os magas feszültségű vezeték-
szakasz kiváltását kell mielőbb
megtenni, azt követően kezdőd-
het meg a beruházás, terepren-
dezés és magasépítési munka.

Jelenleg Letenyén heti egy
alkalommal, szerdai napokon

működik kispiac, mely a posta
előtti részen kapott helyet. Ez a
terület nem alkalmas nagyobb
volumenű vásárok lebonyolítá-
sára, ám az új helyszínen, a
buszpályaudvar és a Béci-patak
közötti önkormányzati terüle-
ten ez nem lesz gond. A mun-
katerületet hamarosan átadják.

Sajnos az is elmondható, hogy
az eredetileg 250 millió forin-
tos támogatási igényhez képest
kevesebb forrást kapott az ön-
kormányzat, így a műszaki tar-
talom is némileg módosult –
mondta lapunknak a letenyei
városvezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Tájékoztató tábla a letenyei Béci patak partján a leendő lete-
nyei piacról és hűtőházról.
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Február 16-án évindító köz-
gyűlését tartotta a Kistolmács
Jövőjéért Közhasznú Egyesület
tagsága.

Az egyesület elnökeként a
2018. évi szakmai és gazdálko-
dási beszámoló kapcsán Farkas
Szilárd elnök tájékoztatta a köz-
gyűlést, hogy a szervezet tagjai
főként a helyi önkormányzat ál-
tal szervezett programokon, ren-
dezvényeken vettek részt nagy
létszámmal. A gazdálkodást il-
letően a tavalyi évben több, mint
100.000 Ft SZJA bevételre tet-
tek szert. Az egyesület műkö-
dése stabil, gazdálkodása ki-
egyensúlyozott, közhasznúsága
biztosított. A civil szervezet tu-
lajdonában lévő eszközök és a
8 személyes gépjármű üze-
meltetése is zökkenőmentesen zaj-
lott a tavalyi évben, közösségi
célokat szolgált a térségben.

Egyesületi közgyűlés Kistolmácson
A tagság a továbbiakban

megtárgyalta és egyhangúlag el-
fogadta a 2019. évi tagdíj mér-
tékét, melynek összege 2.500
Ft/fő.

A közgyűlés az ülés további
részében megvitatta és elfogad-
ta a 2019. évi költségvetés fő
számait, így a tervezett bevétel
meghaladja a 2,5 millió Ft nagy-
ságrendet, míg a kiadás pedig
megközelíti a 2,5 millió Ft
összeget.

Ugyancsak egyhangúlag fo-
gadták el a 2019. évi rendez-
vénytervet is, így az egyesület
tagsága az alábbi kistolmácsi
rendezvényeken vesz részt:

– 2019. március 9. – Nő-
napi rendezvény

– 2019. április 13. – Tojásfa
díszítés

– 2019. május 18. – Ivó nap-
ja, Férfi-nap

– 2019. július 20. – IX. Kis-
tolmácsi Falunap

– 2019. december 7. – Mi-
kulás napi rendezvény

Birkás Zoltán polgármester,
egyesületi tag az egyebek na-
pirendi pontban ismertette a
tagság részére az önkormányzat
2019. évi fejlesztési elképzelé-

seit, a jövőben megvalósulandó
elképzeléseket. Kiemelte, hogy
a ravatalozó felújítása minden-
képpen megoldandó feladat és
szó esett arról is, hogy hama-
rosan egy Leader pályázat is be-
nyújtásra kerül, melyben 5 tele-
pülésnek kell együttműködnie.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Évindító közgyűlést tartottak.

Megkezdődik a letenyei
099/5, 0150, 0152/2 helyrajzi
számú mezőgazdasági külterü-
leti utak felújítása

A Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága,
mint Támogató által 2016.11.
23. napján meghirdetett, Kül-
területi helyi közutak fejlesz-
tése, önkormányzati utak kezelésé-

hez, állapotjavításához, karbantar-
tásához szükséges erő- és munka-
gépek beszerzése című, VP6-7.
2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás
alapján, Letenye Város Önkor-
mányzata, mint támogatást igény-
lő, támogatási kérelmet nyújtott
be 2017. január 31-én „Letenye
Város 099/5, 0150, 0152/2
helyrajzi számú külterületi föld-
útjainak felújítása” címmel.

A Támogató a benyújtott tá-
mogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minő-
sítette bruttó 106.978.814 Ft
összegben. A támogatás inten-
zitása a pályázat benyújtását
követően 85% helyett 90 %-ra
változott, így az önkormányzat-
ra háruló önrész mértéke csök-
kent, mintegy 10%-ot tesz ki –
tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd polgármester.

A közbeszerzési eljárás a
közelmúltban sikerrel zárult, a
helyi közbeszerzési bizottság
meghozta döntését és javasla-
tát, így a kivitelezővel a vál-
lalkozási szerződés aláírására fel-
hatalmazást kapott a polgár-
mester. Hamarosan megkez-

dődhet az érintett útszakaszok
felújítása, mely az útfelületek
gréderezésével, vízelvezető árkok
létrehozásával, a meglévők mé-
lyítésével és az utak felső fe-
lületének rendbetételével folyta-
tódik.

A projekt keretében megvaló-
suló beruházás különösen fon-
tos a külterületi utak mentén
tevékenykedő mezőgazdasági
gazdálkodóknak, méhésznek, hor-
gászoknak, továbbá a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parknak is.
Erről az útról lehet megköze-
líteni egyrészt a Mura-folyó gá-
ton belüli Natura 2000 védelem
alatt álló területeket, valamint a
Fényesi kavicsbányát is.

M.I.

Külterületi utak felújítása Letenyén

Az intenzív haltelepítésű Fényesi kavicsbánya Letenyénél.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Időközben kedvezően változott a támogatás mértéke

2019. március
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Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Ekler Elemérkiadó-főszerkesztő:

szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-000X
Készült: , Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.

Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Ha elolvasta,
adja tovább!

Dél-Zala
Murahíd
Dél-Zala
Murahíd

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

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Ti-
bor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sej-
tette, hogy Erika másnap az-
zal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javí-
tani. Elkezdte sorolni az ap-
ró változtatásokat:

A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal prakti-
kusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edé-
nyeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hoz-
záférni. Jó lenne, ha a kony-
ha közepére kerülne egy szi-
get, fiókos tárolókkal, pult-
tal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibor-
nak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a vil-
lanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a fes-
tő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Lát-
ványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…

Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Tibor szerencséje...

Január 31-én rendkívüli ülé-
sen a II. számú háziorvosi kör-
zet további működésével kap-
csolatban hozta meg döntéseit a
képviselő-testület . ALetenyén
körzetben dolgozó háziorvos
még tavaly felmondta az önkor-
mányzattal megkötött feladat-
ellátási szerződést, lemondott a
praxis értékesítési jogáról,
melynek értelmében a praxis, a
szükséges működési engedé-
lyek módosításával február 28-i
dátummal visszakerül az ön-
kormányzathoz.

A testület az előterjesz-
téseket részletesen megtárgyal-
ta és meghozta a szükséges
döntéseket. Határozott időre, a
II. számú háziorvosi körzetben
dolgozó asszisztensek átkerül-
tek március 1-től augusztus 31-
ig az önkormányzat állomá-
nyába. Az új háziorvossal, dr.

Változtak a rendelési idők

Horváth Tiborral a szükséges
helyettesítési szerződést hatá-
rozott időre, azaz augusztus 31-
ig megkötötték. Legkésőbb
augusztus 31-ét követően az
önkormányzattól a praxisjog
átkerül az új háziorvoshoz.

Dr. Végh József orvos a
szerdai napokon a megszokott
rendelési időben, reggel 8:00
órától 10:30 óráig lát el házi-
orvosi feladatokat és 9:30 órá-
tól pedig a II. számú ren-
delőben.

A helyettesítés idejére a há-
ziorvosi rendelési idők is meg-
változtak 2019. március 1-től a
II. számú háziorvosi körzet-
ben az alábbiak szerint, a
jogszabályok és a helyettesí-
tési rend figyelembevételével:
hétfő: 13:00-14:30, rendel: dr.
Horváth Tibor, kedd: 13:00-
14:30 (Murarátka, körnap),

szerda: 8:00-10:30, rendel: dr.
Végh József, csütörtök: 13:00-
14:30, rendel: dr. Horváth Ti-
bor, péntek: 13:00-14:30, ren-
del: dr. Horváth Tibor

A rendelések előtt két órá-
val történik a receptek meg-
írása. További információk a
háziorvosi körzetben kérhetők.

M.I.

A letenyei egészségház.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



12 Dél-Zala Murahíd

H
u
n
g
ariku

m

H
u
n
g
ariku

m

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

2019. március


