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Semjénháza,
56-os emlékmű

Semjénháza,
56-os emlékmű

A október 23-i ün-letenyei

nepség koszorúzással vette kez-
detét, majd Horváth Bendegúz

szavalatát követően Farkas

Szilárd polgármester szólt a je-
lenlévőkhöz. Mint többek kö-
zött mondta, 1956 forradalmi
időszaka alatt az önkényuralom
helyett szabadságjogokat, ön-
rendelkezést, szabad választá-
sokat akart mindenki. Az 56-os
forradalmárok valójában Ma-
gyarország jövőjéért harcoltak,
a maguk jövőjét, közben pedig
a mi jelenünket építették. Ezért
válhattak a forradalmárok nem-
csak a magyarok, de az egész

„Halljuk meg a hősök szavait!”
világ szemében is hősökké. Így
a magyarság történelme során
mindig elérkezik az a pillanat,
amikor új, mélyebb összefüg-
gésben jelennek meg a múlt
eseményei. A hősök útján, a
magyar nép tehetségéből és
hitéből fakadóan mindig elju-
tottunk oda, ahonnét a múlt
minden lépése értelmet nyert,
és ahonnét a folytatást is
megláthattuk. Halljuk hát meg
a hősök, hőseink szavait! Tisz-
teljük meg őket azzal, hogy
megfogadjuk üzenetüket: egy-
ségesség, testvériesség, sze-
retet!

Nagyon bízom benne, hogy
itt Letenyén, szűkebb környe-
zetünkben is egyszer mindenki
meghallja ezeket a szép szava-
kat. Rádöbbenünk, hogy Lete-
nye attól erős, és attól áll stabil
lábakon, hogy a jövő építéséért
nap, mint nap közösen dolgo-
zunk egységben, szeretetben.
De mindig lesznek olyanok,
akik önös céljaik érdekében
megpróbálnak árnyékot vetíteni
sok helyi ember munkájára,
mindennapos áldozatvállalásá-
ra. Szavaikat azonban mind-
addig elfújja a szél, amíg mi

magunk 56 hőseihez méltóan
egységben, szeretetben, közös
jövőt építünk! – mondta
Letenye újraválasztott polgár-
mestere.

Az ünnepi beszéd után a
Nagykanizsai Honvéd Kaszinó

fiataljainak Piros szív, fehér hó,
zöld remény című műsorát
láthatta a publikum.

A Fáklya Művelődési Ház

és Könyvtár által szervezett 56-
os megemlékezés végén Lete-

nye Város Fúvószenekara ját-
szotta el a Szózatot.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az ünnepségen Aigner Géza plébános és Farkas Szilárd pol-
gármester közösen koszorúzott.
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A fővárosba látogathattak el
Semjénháza Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzata jóvoltából a
település lakói. Ebben az évben
a történelméről és szépségéről
is méltán híres uta-Budapestre
zott az a 70 fős társaság, akik
jelentkeztek a nemzetiségi önkor-
mányzat által szervezett egyna-
pos útra. Elsőként a Budai Vá-
rat kereste fel a csoport, ahol a
Budavári Palota szépségében és
a meseszép panorámában gyö-
nyörködhettek. Innen a társaság
átsétált a várnegyeden a Má-
tyás templomig, ahol Preksen
László polgármester vezetésé-
vel megtekinthették a patinás
épületet.

A kirándulók ezt követően
autóbusszal utaztak a Kossuth
térig, ahol a nap legjobban várt
eseményére került sor, hiszen be-
sétálhattak a Parlamentbe. A he-
lyi idegenvezető kíséretével be-
pillantást nyerhettünk törvény-
hozóink mindennapjaiba, gyö-
nyörködhettek a díszes helyisé-
gekben, szobrokban, illetve a
Szent Koronát és a koronázási
ékszereket is megtekinthették.

Semjénháziak Budapesten

A Parlamenttől néhány utcá-
ra elhelyezkedő Szent István
Bazilika volt a következő látni-
való, ahová gyalogosan jutott el
a csoport. Útközben megcsodál-
hatták a felújított Kossuth teret,
illetve a történelmi belvárost. A
Szent István Bazilikához érve a
kirándulókat ámulatba ejtette a
hely és az épület szépsége, a bel-
ső terek igényes kidolgozott-
sága láttán csodálkoztak rá erre
az építészeti műremekre.

A Bazilika megtekintése után
buszos városnézés következett,

majd az Andrássy úton keresz-
tül jutottak el a Hősök teréig. A
szabadprogram során a társaság
tagjai közül néhányan a Szép-
művészeti Múzeumba látogat-
tak el, mások a Városligetet fe-
dezték fel, a gyerekek többsége
pedig a Városligeti tó partján el-
helyezkedő játszótéren, a szü-
lők pedig a padokon, pokróco-
kon pihenték ki az egész napos
sétálást.

A városnézés és a helyi lát-
nivalók, érdekességek megte-
kintése után hazafelé indultak a

kirándulók. Útközben egy han-
gulatos Duna-parti étterem-
ben háromfogásos, ízletes va-
csora elfogyasztásával csillapít-
hatták éhségüket. Az asztalok-
ra a ház specialitásait tálal-
tak fel, azokat kóstolhattak meg
a résztvevők. A vacsorát kö-
vetően a hazafelé vezető út
nagyon jó hangulatban telt. Az
izgalmakban és látványosság-
okban bővelkedő kirándulásra
mindenki biztosan sokáig emlé-
kezni fog.

Preksen-Ifka Ágnes

Október 28-án (hétfőn) a dél-
előtti órákban a városházán ünne-
pélyes keretek között megalakult
a .Letenye Képviselő-testülete

Az ülésen , aMolnár Enikő
Helyi Választási Bizottság elnö-
ke ismertette az október 13-i he-
lyi önkormányzati választások

eredményeit, majd az önkormány-
zati képviselői, valamint a pol-
gármesteri eskütételre került sor.

Az alakuló képviselő-testü-
leti ülésen megválasztották Le-
tenye város alpolgármesterét,
Mikóné Farkas Ildikó képviselő
személyében.

Farkas Szilárd újraválasz-
tott városvezető polgármesteri
programjának ismertetését követő-
en a képviselő-testületi ülésen
módosították a szervezeti és mű-
ködési szabályzatot, létrehozták
az önkormányzat bizottságait, va-
lamint megválasztották a bizott-
ságok önkormányzati képviselő
és nem önkormányzati képvise-
lő tagjait.

A Humán és Ügyrendi Bi-
zottságot elnök ve-Bíró László
zeti, önkormányzati képviselő
tagok: Gerák Zoltánné, Dömők
József, Somogyi Tibor, nem ön-
kormányzati képviselő tagok:
Horváth Zsuzsanna, Martonné
Várhidi Erika Kámán Sza-és
bolcs.

A Városfejlesztési és Gazdasá-
gi Bizottságot Gyergyák Tibor
elnök vezeti, önkormányzati kép-
viselő tagok: Gerák Zoltánné, Mi-
kóné Farkas Ildikó, Bíró László
és Gyergyák Tibor, nem önkor-
mányzati képviselő tagok: Lu-
kács Vilmosné, Kovács Tibor és
Tamás Tamás.

A képviselő-testület további
felhatalmazást adott a szerve-
zeti és működési szabályzat tel-
jes felülvizsgálatára, valamint
meghozta döntéseit a társulások-
ba történő delegálások kapcsán is.

Az alakuló ülés egyebek na-
pirendi pontjában többek között
a város képviselő-testülete egy-
hangú tulajdonosi hozzájárulá-
sát adta a Letenye Sportegyesü-
let TAO-pályázati kérelme kap-
csán, melynek köszönhetően a
jövőben a sportpálya déli és ke-
leti kerítésének, valamint a be-
járati kapuk cseréje valósulnak
meg, mintegy 8 millió Ft ösz-
szegben.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Megalakult a letenyei képviselő-testület

Az új letenyei képviselő-testület. B-j Gerák Zoltánné képviselő,
Farkas Szilárd újraválasztott polgármester, Mikóné Farkas Il-
dikó képviselő-alpolgármester. Hátsó sor b-j Bíró László kép-
viselő, Gyergyák Tibor képviselő, Somogyi Tibor képviselő,
Dömők József képviselő.

Izgalmakban és látványosságokban bővelkedő kirándulás volt.

2019. november
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Október 3-án délelőtt az
aradi vértanúk emlékének adóz-
tak a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában.

Letenye Város Önkormány-
zatát polgár-Farkas Szilárd
mester, képvi-Dömők József
selő, valamint dr. Hámori Nóra
aljegyző, Kistolmácsot Birkás
Zoltán polgármester képviselte,
akik koszorút helyeztek el,
majd fejet hajtottak az iskola
udvarán felállított Batthyány
Lajos szobornál. Az iskola ré-
széről koszorúzott Simon Már-

Az aradi vértanúkra emlékeztek

ta intézményvezető és két he-
lyettese, Horváthné Vlasics
Zsuzsanna, Martonnévalamint
Várhidi Erika.

A nívós ünnepi műsort az
oktatási intézmény 7/A és 7/B
osztálya adta elő, akiket Cse-
resnyésné Tóth Ibolya Hal-és
miné Mikó Erzsébet tanárnők
készítettek fel. A műsor során
közreműködött a Cselényiné
Erős Enikő tanárnő vezette is-
kolai kórus és Cselényi József
Attila.

(Mirkó)

Farkas Szilárd letenyei polgármester, dr. Hámori Nóra és Birkás
Zoltán kistolmácsi polgármester is koszorúzott.

Az ünnepi műsort a 7/A és 7/B osztály adta elő.

A Nagykanizsai Katasztró-
favédelmi Kirendeltség szerve-
zésében két járási önkéntes
mentőcsoport újraminősítő gya-
korlatára került sor október 5-én
(szombaton) .Letenyén

A és aThury Mentőcsoport
Mura Mentőcsoport azért vég-
zett gyakorlatot a kisvárosban,
mert minősítésüket 5 évente
meg kell újítani.

A nap során közreműködött
a megyei ,Zala Mentőcsoport
éves ismétlő gyakorlata kere-
tében, ugyanis nekik olyan
szakmai feladatuk is van, hogy
a kárhelyeken más szervezetek-
kel is együtt kell működniük.

A 2013-ban alakult Mura
Mentőcsoport vezetője, Simo-
nyai Imre lapunknak elmondta,
a letenyei gyakorlat négy hely-
színen zajlott. Egy veszélyes fa
kivágása történt meg a város
legsűrűbben lakott területén, a
Béke utcában, az óvoda és a

Mentőcsoportok gyakorlata Letenyén

Béci patak között lévő látvány-
tónál szivattyúzást és újra víz-
feltöltést végeztek, a József At-
tila utca végén gépi árkolás
történt meg, ugyanis a területre
nagyobb esőzésekkor a maga-
sabban elhelyezkedő területek-
ről víz és sár vonul le.

A legnagyobb feladat egy
ipari és lakóterület „bevédése”
volt, ahová egy-egy zivatarkor
a volt gyümölcsös, mintegy 100
hektáros területéről nagy mennyi-
ségű víz ömlik le, amelynek el-
vezetésére az árkok képtelenek.

Itt korábban homokzsákok-
ból ideiglenes gátat emeltek,
amelyet a szombati gyakorlat
során mintegy 150 méter
hosszban, 8-10 ezer homokzsák
kihelyezésével nyúlgáttal erősí-
tettek meg az önkéntesek. Min-
den, a gyakorlat során megva-
lósított mentesítés a település
javát szolgálja – hangsúlyozta
Simonyai Imre.

A gyakorlatot három tagú
minősítő bizottság értékelte és
megállapították, hogy mindkét
járási mentőcsoport megfelelt a
követelményeknek, majd Far-
kas Szilárd letenyei polgármes-

ter mondott köszönetet a vég-
zett munkáért. A minősítő okle-
veleket a mentőcsoportok az
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságtól kapják meg.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Nyúlgáttal erősítették meg a letenyei Hork Acél Kft. feletti terü-
letet az önkéntesek.

Veszélyes fa kivágása a letenyei Béke utca garázssorán.
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.

Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a
2019. október 13-án tartott me-
gyei önkormányzati választás

Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila az elnök

eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandá-
tumból 45 002 szavazattal a
Fidesz-KDNP Job-11-et, a
bik Magyarországért Mozga-
lom 7 747 szavazattal 2-t, a
Demokratikus Koalíció 7 521
szavazattal 1-t, a Momentum

Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t
szerzett a Zala Megyei Köz-
gyűlésben.

A megválasztott közgyűlési
képviselők:

Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,
dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zol-
tán, Végh László, Vincze Tibor.

Jobbik Magyarországért Moz-
galom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.

Demokratikus Koalíció: Nagy
Zoltán.

Momentum Mozgalom: Dal-
noki Szilárd.

Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették
megbízó levelüket a TVB el-
nökétől.

A következőkben a közgyű-
lés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének,
valamint megválasztotta három
alelnökét, akik közül ketten –
Pácsonyi Imre és Ruzsics Fe-
renc – főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatás-
ban látják el feladatukat.

A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.

Módosított SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott
képviselők közül megbízatásá-
nak időtartamára európai uniós
és hazai pályázatokból megva-
lósuló fejlesztésekért felelős
tanácsnoknak választotta a tes-
tület . (Forrás:Pálinkás Róbertet
Zala Megyei Önkormányzat)

Kósa Istvánné (Haszon Ro-
zália) a közelmúltban töltötte
be 90. életévét. Ebből az alka-
lomból köszöntötte otthonában
Semjénháza Község Önkor-
mányzata Preksennevében
László Kárpátipolgármester és
István alpolgármester.

Rozi néni Semjénházán
született 1929. október 12-én.
A szépkorú hölgynek gyermeke
nem született. Már több éve
unokahúgával és annak család-

Szépkorú köszöntése Semjénházán
jával él a településen. Napjait
próbálja aktívan tölteni, sokat
sétálgat az udvarban.

Preksen László polgármes-
ter továbbra is jó erőt, egész-
séget kívánt neki, majd egy
virágcsokor és egy ajándékcso-
mag kíséretében nyújtotta át
Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt jubileumi emlék-
lapot, s tette még emlékeze-
tesebbé ezt a szép ünnepet.

Preksen-Ifka Ágnes

A falu vezetői köszöntötték az ünnepeltet.

Kistolmács Község Önkor-
mányzata a Belügyminisz-
tériumtól 34 m tűzifára ka-

3

pott támogatást, melyet 26

Tűzifát osztottak Kistolmácson

személynek osztottak ki. Az
önkormányzat önerőből szál-
lította ki a rászorulóknak a
fát.

Vas István és Adorján Géza a szállításra váró fát rakják a pót-
kocsira.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

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

Érdeklődni a -es,30/235-4814

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

Minden év őszén szüreti fel-
vonulást rendeznek Semjénhá-
zán, s ez idén sem volt más-
képp. Semjénháza Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzata, illetve
a szomszédos település Mol-
nári Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzatának közös szervezé-
sében immár hagyományőrző
módon vidám felvonulással ele-
venítik fel a szüreti hagyomá-
nyokat.

Semjénházán 2009-ben szer-
vezték meg először a rendez-
vényt, így ebben az évben ez
már a tizenegyedik alkalom,
hogy ily módon tisztelegnek a
szüreti munkák előtt. Október
első szombatján a készülődés
már reggel elkezdődött, a fel-
vonuló traktorokat többek kö-
zött virágból, kukoricaszárból
készült „öltözékkel” látták el,
ezen felül pedig a település
központjában egy őszi hangu-
latú díszítést is elkészítettek a
Semjénháza Gyöngyszemei Asz-
szonykórus tagjai. A délután fo-
lyamán még nagyobb lett a sür-
gés-forgás a településen, min-
denki izgatottan várta a prog-
ram kezdetét.

A gyönyörűen feldíszített
traktorok vontatta pótkocsikon
a Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus, a helyi óvodá-
sok és a település fiataljaiból
álló társaság foglalt helyet, aki-
ket a molnári felvonulókat szál-
lító járművek sora követte. A
talpalávaló muzsika sem hiány-
zott, az asszonyok lelkesen ta-
nították a fiatalabb generációt a
régi magyar és horvát nótákra.

A járművek sora először
Molnári utcáin vonult végig. A
felvonulás végén a helyi kultúr-
ház előtt kulturális műsor kö-

Szüreti felvonulás Semjénházán
vetkezett, majd a kultúrházban
egy kis délutáni csemege
elfogyasztására volt lehetőség.
A felvonulók sora ezután Sem-
jénháza felé vette az irányt,
ahol lelkesen fogadták a társa-
ságot. A traktorok először az
Ady Endre, majd a Rákóczi ut-
cán vonultak fel, s szinte min-
den ház előtt várták a trakto-
rokat, lelkesen integettek a részt-
vevőknek. A felvonulás után kul-
turális műsort tartottak a sem-
jénházi Kemenceudvarnál, ahol
már a falu apraja-nagyja
összegyűlt. A programok sorát
az óvodások kezdték el, a Mol-
nári Horvát Nemzetiségi Óvoda
semjénházi és molnári kisóvo-
dásai adták elő szüreti dalaikat,
illetve táncukat. Produkciójuk
sok mosolyt csalt a jelenlévők
arcára, műsoruk végén pedig vas-
tapssal köszönte meg nekik a kö-
zönség a színvonalas előadást.
Az ovisokat a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
előadása követte. A semjénházi
asszonyoktól már megszokhat-
tuk, hogy mindig színvonalas
és szórakoztató produkcióval káp-
ráztatják el a közönséget, s nem
volt ez másként ez alkalommal
sem. Gyöngyszemeink vidám da-
lokkal és tánccal szórakoztatták
a közönséget. A semjénházi asz-
szonyok után a molnári tánc-
csoport táncos előadása követ-
kezett.

A fellépések után a Kemen-
ceudvarnál a semjénháziak íz-
letes vacsorával, süteménnyel,
pogácsával és finom nedűkkel
várták a felvonulás résztvevőit,
illetve a település lakosságát,
majd hajnalig tartó mulatozás
következett.

Preksen-Ifka Ágnes

Csörnyeföldön új polgármestert választottak október 13-án, mi-
után több jelölt közül szavaztakHóbor-Sztrahia Krisztinának
bizalmat. Az új képviselő-testület tagjai: Fehér Gábor, Fordán
Zoltán, Horváth Milán, Kovácsné Horváth Szabina (alpolgár-
mester).

Bázakerettyén is váltásra került sor, s itt is hölgyet válasz-
tottak polgármesternek személyében. A kép-Csatlós Csilla
viselő-testület tagjai: Horváth Zoltán, Kele Attiláné, Salamon
Gábor, Szabó Gyula.

Muraszemenyén Stefanec Máriaaz eddigi polgármester,
nem jelöltette újra magát, viszont képviselőként bekerült a tes-
tületbe. Az új faluvezető vendéglátóipari vál-Stropka Józsefné
lalkozó lett, aki főállásban látja el feladatát.

A képviselő-testület tagjai: , StefanecBoáné Varga Katalin
Mária Katalin, Stropka Zoltánné, Végh Lajosné.

Molnáriban is váltásra került sor, hiszen az eddigi pol-
gármester, nem indult újra. Az új faluvezetőVuk István Kósa
János lett, aki szociális területen tevékenykedik. Molnáriban
született, s egy ideig Angliában is dolgozott.

A képviselő-testület tagjai: Kőrösi István, Kotnyek Mátyás,
Kotnyek Lilla és Szalai Katalin (alpolgármester).

A faluban horvát nemzetiségi önkormányzatot is válasz-
tottak, amelynek tagjai: ésKotnyek Gáborné, Kotnyek Borbála
Geröly Krisztina.

Változások a települések élén
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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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Platán Őszi Fesztivál
– ÖKO Napok Letenyén

„Gondold újra! – Hulladékból kreatívan”, a Borsfai Fekete
István Általános Iskola diákjainak kiállítása újrahasznosított
anyagokból.

Pódium Meseszínház: Dr. Bubó rendel – tanmese.

Zöld Fórum: Szőlő- és bortermelés, gyümölcstermesztés, dísz-
cserjék.

Mura Túra – Lelkes András a Mura-menti Tájvédelmi Körzet
természetvédelmi őre szakmai vezetésével.

Őszi randevú a platánnál.

Felt Design – Varga Turi Katalin kézműves munkái, megnyitó.

Fotók: FMHKFotók: FMHK

2019. november
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Felavatták a dán új –Nilfisk
és egyben legnagyobb – gyárát
Nagykanizsán. A korábban a
Csengery úton működő termelő-
üzem az ipari parkba költözött,
ahol megháromszorozott munka-
erővel és immár 32 ezer négy-
zetméteren folytatja az ipari pro-
fesszionális tisztítógépek gyártá-
sát és raktározását.

Az alkatrészeket csomagol-
ják és szerelik össze a dolgozók
a Nilfisk új termelőüzemében.
A kanizsai cég a közelmúltban
megháromszorozta kapacitását:
a korábbi 145 helyett ma már
több mint 450 embert foglal-
koztatnak itt, ezzel pedig a dél-
zalai város három legjelentő-
sebb munkaadójának egyike lett
az ipari professzionális tisztí-
tógépeket készítő gyár.

A gyáravatón elhangzott, a
Nilfisk jelenléte nem csak helyi
szinten meghatározó. A 32 ezer
négyzetméteren elterülő csarnok
egyike azon gyártóegységek-

nek, amely által a magyaror-
szági termelőközpont – a nagy-
kanizsai és a szigetszentmiklósi
gyárakkal – a dán cégcsoport
nemzetközi szinten is legna-
gyobb gyártóegysége lett.

– Mindig is az volt az ál-
munk, hogy egy kicsi helyi gyár-
ból olyan gyárrá nőjünk a Nil-
fisken belül, amely igazán érté-
ket képvisel, és akkora méretű,
amire már odafigyelnek. Azért
láttuk ennek a jelentőségét, mert
nagyszerű emberek vannak a kör-
nyéken, remek adottsággal ren-
delkezik Nagykanizsa, és re-
mek szakértelemmel rendelkez-
nek az itt élő emberek, és ezt
mindenképpen szerettük volna
egy magasabb szintre emelni –
fogalmazott ,Kalocsai Norbert
a Nilfisk Production Kft. ügy-
vezető igazgatója.

A Nilfisk vezetősége az el-
múlt két évben azon dolgozott,
hogy a termelés még koncent-
ráltabb legyen. A cég globális

gyártásáért felelős alelnöke, So-
eren Pap Tolstrup azt mondta,
bizonyos termelési területeket
megszüntettek például Olaszor-
szágban és Szingapúrban, ugyan-
akkor a magyarországi egysé-
gek jelenlétét megerősítették.
Ennek okairól Hans Henrik
Lund vezérigazgató, ügyvezető
elnök beszélt.

– Nagyon elégedettek vol-
tunk a magyarországi munka-
erővel, mind Szigetszentmik-
lóson, mind Nagykanizsán. A
konszolidáció folyamán azt vet-
tük észre, itt sokkal jobb mun-
kaerőt lehet találni, ezért is nö-
veltük a nagykanizsai munka-
vállalóink számát 450-re. Úgy
gondoljunk, ezzel nagyobb vissz-
hangot válthatunk ki a helyi kö-
zösségben, és még vonzóbbak
lehetünk az itteni munkavál-

lalók számára – mondta el kér-
désünkre Hans Henrik Lund, a
Nilfisk vezérigazgatója, ügyve-
zető elnöke.

A cégcsoport több mint száz
évre visszanyúló történetét Kirs-
ten Geelan, Dánia magyaror-
szági nagykövete elevenítette fel,
s mint mondta: a Nilfisk neve
ma már világszerte egyet jelent
a minőséggel.

A Nilfisk 2003-ban kezdte
meg a munkát a dél-zalai város-
ban. A magyarországi termelési
központ nemcsak a gazdasági
eredményeire büszke, hanem erős
kollektívájára, valamint a cé-
gen belül és kívül megvalósuló
közösségépítő tevékenységére.
A társadalmi felelősségvállalás
jegyében a dolgozók rendszere-
sen segítik például a helyi óvo-
dákat és az állatmenhelyeket is.

Több mint 450 embert foglalkoztatnak
Felavatták a dán Nilfisk új - és egyben legnagyobb - gyárát Nagykanizsán

A kanizsai gyártóegység a régió egyik meghatározó gazdasági
szereplője lett. Középen Hans Henrik Lund vezérigazgató,
ügyvezető-elnök és Kalocsai Norbert ügyvezető igazgató.

A cégcsoport nemcsak a gazdasági eredményeire, hanem a
magyarországi, így a nagykanizsai munkavállalóira is büszke.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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.

(Fotók: )MTI/Varga György(Fotók: )MTI/Varga György
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret főzni, új re-
cepteket kipróbálni. Ezt nem
csak a saját örömére teszi. A
családnak is örömet szerez
ezzel, mert egy finom étel
mindig el tudja feledtetni a
napi gondokat, és mosolyt
tud csalni a fáradt arcokra.
Ami bizony néha Annára is
ráférne, mert ez a konyha
olyan, mint egy öreg fűnyí-
ró. Teszi a dolgát, ha elindul,
de ha megmakacsolja magát,
tovább tart a szerelés, mint a
fűnyírás. Ezzel viszont az
ember idegeire megy.

Így van már ezzel a
konyhával is. Annának egyre
gyakrabban kell erőt vennie
magán, hogy egy bonyolul-
tabb receptnek álljon neki. A
főzés közbeni bosszúságokat
már egyre kevésbé feledteti
a család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is ve-
tette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott főzni,
kivéve, amikor vajas kenye-
ret csinál a gyerekeknek.
Ezért nem érti, miért kellene
a konyhát kicserélni. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.

Ezért megkérdezte tőle:
– Te mire emlékszel a

gyerekkorodból?
– Hát… a mama rétesé-

nek az ízére, amit még most
is érzek a számban – hang-
zott a válasz.

– –Na, látod! csattant fel
Anna. A mi gyerekeink–
szerinted mire fognak emlé-
kezni, ha ez a konyha ma-
rad? Segítek: a vajas kenyér
íze biztos nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mire fognak emlékezni?...

Letenye Város Önkormány-
zata újabb pályázati forrást
nyert, mégpedig a Magyar Falu
Program „Óvoda udvar” fej-
lesztése című alprogramban.

A korábbi képviselő-testület
még augusztus 29-i rendkívüli
ülésén döntött a pályázat be-
nyújtásáról.

A közel 5.000.000 Ft meg-
ítélt támogatásból a jövőben
lehetőségünk nyílik a Letenyei
Hóvirág Óvoda Eötvös utcai
telephelyének udvarfejlesztésé-
re, valamint komplex kültéri
játék beszerzésére – tájékoz-
tatta lapunkat Farkas Szilárd
polgármester.

M.I.

5 milliós pályázati siker Letenyén

Az Eötvös utcai - egyedutai - óvoda Letenyén.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal pályaválasztási kiállí-
tással és szakmabemutatóval
várta a továbbtanulás előtt álló
általános iskolásokat két napon
keresztül a Zsig-Nagykanizsán
mondy csarnokban.

Az ünnepélyes megnyitón a
szervező megyei kormányhiva-
tal főigazgatója, Héder Miklós
az érdeklődő fiataloknak a be-
szédében elmondta: több me-
gyei szervezettel együttműkö-
désben Kanizsán kívül Keszt-
helyen Zalaegerszegenés gon-
doskodnak arról, hogy a megye
oktatási, szakképzési rendsze-
rének teljes palettájával talál-

Minden pályaválasztási út járható

kozhassanak a pályaválasztás, s
a szakmák iránt érdeklődők.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Nagyka-
nizsai Szakképzési Centrum
kancellárja örömtelinek nevez-
te, hogy a kormányhivatal
munkatársai szívükön viselik a
pályaválasztás ügyét, s még két
városban megszólítják az is-
kolásokat és a szüleiket. A
gyorsan változó világ meg-
annyi lehetőséget kínál, a fia-
talok pedig abban a szerencsés
helyzetben vannak, hogy bár-
milyen út mellett döntenek,
kizárólag jót választhatnak. (A
felvételek a nagykanizsai ren-
dezvényen készültek.)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2019. november
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A kertekben, hétvégi házak,
családi házak udvarában az
őszi időszak során nagy gondot
jelent a tulajdonosoknak a fel-
halmozódott levelek felszámo-
lása. Környezetbarát megoldás
és a legkevesebb veszéllyel
járó tevékenység, amit ilyenkor
alkalmazni lehet, az a kerti
hulladékok komposztálása. Saj-
nos hazánkban ez az eljárási
forma kevésbé elterjedt még.

Régi szokásnak megfelelő-
en a felhalmozódott hulladékot
elégetik a tulajdonosok. Azon-
ban nem szabad megfeledkez-
ni, hogy már több, mint három
éve, 2015. március 5-től meg-
változtak az irányított égetés
szabályai. A legfontosabb vál-
tozás, hogy főszabály szerint
belterületen TILOS égetni. Csak
és kizárólag abban az esetben
lehet a hulladék ilyen jellegű
megsemmisítését végrehajtani,
ha azt egyéb más jogszabály,
mint például önkormányzati ren-
delet engedélyezi. Zala megyé-
ben számos település alkotott
az égetés pontos meghatározá-
sával kapcsolatos rendeleteket.

Jobb lenne komposztálni

Ha valaki a meghatározott jogszabálynak nem tesz eleget az
tűzvédelmi szabálysértést követ el.

Így tehát a kerti hulladékok
égetését csak az önkormányzati
rendeletben foglaltaknak meg-
felelő időpontban lehet végre-
hajtani. Ezen rendeleteket az ön-
kormányzatok internetes olda-
lán tekinthetik meg. Ha valaki
a meghatározott jogszabálynak
nem tesz eleget az tűzvédelmi
szabálysértést követ el.

Az égetés során figyeljünk
arra, hogy könnyen éghető anyag
ne legyen a tűz közelében, mint
például fa, bokor, száraz fű,
ugyanis ezek könnyen lángba bo-
rulhatnak. Fontos továbbá, hogy
szeles időben ne gyújtsunk tü-
zet, hiszen ha a szél az égő
leveleket felkapja, a tűzrakás kör-
nyezete, vagy akár a szomszéd
udvara is hamar lángba borul-
hat. Megfelelő mennyiségű oltó-
víz meglétéről, kéziszerszámok-
ról mindig gondoskodjuk a hely-
színen és sose hagyjuk őrizet-
lenül a tüzet

Kalamár Norbert

szóvivő
Zala Megyei

Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Letenye - Fáklya Művelődési Központ
2019. november 23. (szombat) 18 óra
Hay János: „A Herner Ferike faterja”

a Lendvai Színházszerető Társulat előadásában.
Belépő: elővételben 1200 Ft, előadás napján: 1500 Ft

„A Herner Ferike faterja”

„A türelem művészei”

A letenyei kiállításon Kodela Lajos „Kalámi” és Virovecz Fe-
renc „Virgil” közel 40 puzzle képe került bemutatásra.

Puzzle kiállítás Letenyén

2019. november
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

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

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

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

Zalai Innovatív foglalkozta-
tási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikrovál-
lalkozási konferenciát szer-
vezett aNagykanizsán Zala
Megyei Önkormányzat a Zsig-
mondy Szakképző Iskola kis
tornatermében.

„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”
Az eseményen a paktum

jelenlegi helyzetéről és a jö-
vőben lehetőségekről Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke beszélt. Mint elmond-
ta: az előző években pályázat
keretében foglalkoztatási együtt-
működések jöttek létre a me-

gyében. Az egyik ilyen a Zalai
Innovatív paktum, ami például
egyfajta együttműködésbe szer-
vezi a foglalkoztatókat, a mun-
kaügyi szervezeteket és minden
olyan intézményt, ami abban
érdekelt, hogy szakképzett

munkaerőhöz jussanak a vál-
lalkozások. Eközben a munka-
vállalók megfelelő képzettség-
hez juthatnak, majd bekapcso-
lódhatnak a munka világába.

– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető
új pályázati lehetőségekről,
ezen kívül bemutatkozott a me-
gye gazdasági életének egyik
legkiemelkedőbb projektje, a
zalaegerszegi tesztpálya is –
tette hozzá.

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

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

A neves zalai borászra em-
lékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a he-csörnyeföldi
gyen, a Bussay-birtokon októ-
ber 23-án.

Az ünnepség keretében ke-
resztet és nemzeti színű zászlót
avattak a 2014-ben elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász tisz-
teletére, melyekkel a magyar-
ság megmaradásának is emlé-
ket állítottak. A kezdeményezés
kivitelezői Bussay László bará-
tai, baráti társasága.

A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből merí-
tette a példát a borász, illetve

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen

barátai. , a hunok ural-Attilának
kodójának a magaslatokon fi-
gyelő látó emberek jelentették
az ellenség hadmozgásait. Ezek
a látók 20-30 méterre egy-
mástól jeleztek és vitték a hírt.
E láncot szimbolizálhatják majd
a keresztek és zászlók, melye-
ket a társaság elképzelése sze-
rint az ország határaitól egé-
szen Budapestig hálózatot al-
kotva állítanának fel a hegy-
hátakon.

A társaság minden évben
megemlékezik a borászról halá-
lának évfordulóján. Részükről
Horváth Tihamér a rendezvé-

nyen elmondta, hogy Bussay
Lászlótól barátságot, hit és tu-
datbeli tápot is kaptak. Tavaly
határozták el, hogy megvalósít-
ják a borász ötletét és a hegyre
keresztet állítanak, mely a hitet,
a zászló pedig a nemzetközös-
séget jelenti és üzeni. Emellett
helyszíne lehet ünnepi rendez-
vényeknek, megemlékezések-
nek is.

Az ünnepségen beszédet mon-
dott , korábbidr. Surján László
miniszter, aki az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hő-
seinek is emléket állított szava-
ival, majd a keresztet és a zász-
lót plébános ál-Tüske József
dotta meg. Az eseményen részt
vett , a Zala Me-dr. Pál Attila
gyei Közgyűlés részéről.

z.t.

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és Sur-
ján László.
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