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Felismerve az oktatás fontosságát
egy ötezer iskolát, az oktatáshoz kapcsolódó épületet építését rendelte el.
Az 1920-as évek közepén
felépült iskolaépülettel a városnak tervei vannak, az remélhetõleg nem sokáig marad
üresen – mondta Halmi Béla.
Az eseményt versek elmondásával színesítette Kuzma

Sárlott tanuló és Varga Ferencné, a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola pedagógusa.
Az emléktáblát Farkas Károly plébános szentelte fel. A
program délután 17 órakor
ünnepi szentmisével és az I.
világháborús emlékmû megkoszorúzásával zárult.
M.I.

Az idõseket köszöntötték Semjénházán
Az emléktáblát a polgármester koszorúzta meg.
85 esztendeje, 1927. novemberében avatta fel Klebelsberg Kuno egykori vallás - és
közoktatásügyi miniszter a Letenyei Járás 16 új népiskoláját
és a letenyei I. világháborús
emlékmûvet.
Ez alkalomból november
21-én (szerdán) a Letenye és
Környéke Iskolaszövetség emléktábla avatással egybekötött
megemlékezést szervezett a
régi, az 1920-as évek elején
épült, jelenleg üresen álló letenyei Kossuth úti iskolánál.

A program során – ahol a
tanulóifjúság többsége jelen
volt – beszédet mondott Bedõ
Ildikó iskolaigazgató, Balassa
Istvánné, a Letenyei Járás tankerületi igazgatója és Halmi
Béla polgármester.
A városvezetõ többek között szólt arról, hogy Klebelsberg Kuno egy olyan idõszakban tette dolgát, amikor több
sebbõl vérzett Magyarország.
Az egykori miniszter a
trianoni döntés után felismerve az oktatás fontosságát mint-
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Már hagyománnyá vált az ünnep.
Semjénházán is hagyománnyá vált, hogy ünnepélyes
keretek közt mondanak köszönetet a település meglett
korú lakóinak.

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

– Már tradícióvá vált, hogy
évente egy alkalommal összegyûlünk, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket azok iránt, akik
hosszú, munkával eltelt évek
után töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket – kezdte beszédét
a polgármester, Preksen László a faluház nagytermében.
Hozzátette: minden társadalmat az minõsít, hogy miként
bánik idõseivel, hiszen õk
azok, akik elõttünk járnak az
úton, tõlük örököltük meg a települést, tanultuk meg a nyelvet. A fiatalok dolga az idõsek
megfelelõ támogatása, az örökség ápolása és megõrzése az
utókor számára. Megköszönte munkájukat, önfeláldozásukat, hiszen a legnehezebb
(Folytatás a 2. oldalon)
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Reform a polgárokért
A járási hivatalok létrehozása mérföldkõ a közigazgatás reformjában. A 2013. januárjában életbelépõ változásokkal a végsõ szakaszba érkezik az államigazgatás átalakítása – hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Jó állam –
2013' címû, a megyei és a helyi
sajtó számára rendezett konferencián nemrég.
Kizárólag a múlt feltámasztásával nem lehet a polgároknak megfelelõ, a polgárok érdekeit szolgáló közigazgatást,
állami mûködést teremteni –
állapította meg köszöntõjében
Navracsics Tibor. Legalább
annyira korszerûnek kell lenni. Éppen ezért most a tradíciók és az újszerûség „házasítására” teszünk kísérletet, ugyanúgy, ahogy a kormányhivatalok
kialakításakor.
A közigazgatási reform elõkészítésekor egyetlen alapvetõ
célnak rendeltünk alá mindent, ez pedig a polgárok szolgálata. A magyar állam ügy-

intézésében végre azt a megbecsülést jutassa kifejezésre,
amely a magyar állampolgárokat megilleti. A miniszter
szerint a jelenleg mûködõ kormányablakok referenciapontok. A tervek szerint egy év
múlva már közel 300 kormányablak mûködik az országban.
– A területi közigazgatás
megkezdett reformja történelmi léptékû átalakítás- kezdte
elõadását Szabó Erika területi
közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkár. A
diktatúra évtizedeit követõ idõszak még kevés volt arra, hogy
az állam és a polgárok közötti
bizalom helyreálljon. A bizalom kialakításához az államnak
még sokat kell tennie. A kormányablakok országos rendszerének a kialakítása a bizalom helyreállításának az eszköze – vélekedett Szabó Erika.
A kormányablakban minden az állammal kapcsolatos
hatósági ügyünket egy helyen,
egyablakos ügyintézés keretében intézhetjük. „Hogyha a
kormányablak rendszert ki-

Az idõseket köszöntötték Semjénházán
(Folytatás az 1. oldalról)
körülmények között is tették a
dolgukat. Megépítették az ifjabb generáció számára a jelent, melyre alapozhatnak, és
amelyre építve most, a jelenben tevékenykednek. Köszönte, hogy becsülettel felnevelték
a gyermekeiket, tapasztalatokkal
könnyítették az életüket. Azt
kívánta, derûsen, jó egészségben, és a családjuk által nyújtott örömben töltsék el a pihenés éveit. Végül kiemelte,
minden kornak megvan a
maga szépsége és a ráncok

csupán azt jelzik, hol a mosoly helye.
A rendezvényen a település
óvodásai is színpadra léptek
kedélyes mûsorukkal, melyben
horvát népdalok is helyet kaptak, ezzel jelezve a hagyományok ápolását és továbbadását,
õket a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus követte.
Semjénháza legidõsebbjeit,
a 90 esztendõs Dunai Istvánnét és a 91. életévébe lépõ
Mezõdi Istvánt már korábban
otthonaikban felköszöntötték.
V.R.

Rigó Csaba: – Zala élen jár az átalakításban.
építjük, semmit nem kell tud- gionális szekcióbeszélgetésen
ni, egyetlen dolgot kell tudni: kérdezhették a kormánymeghol van a lakóhelyemhez leg- bízottakat.
közelebbi kormányablak.”
Megyénk élen jár az átalaA kormányablakok jelenleg kításban, hiszen már az októa megyeszékhelyeken és a ber 12-i sajtótájékoztatón elmegyei jogú városokban mû- hangzott: a Zala Megyei Korködnek, de a jövõ év vé- mányhivatal mindenben meggén minden olyan helyen, állapodott a megye 258 telepüahol okmányiroda mûködik, lésével a járási feladatok, létvárják majd az állampolgáro- számok, ingatlanok, ingóságok
kat – mondta az államtitkár átvételével kapcsolatban. A teasszony.
lepülésvezetõk a testületi felAz átalakítás költségeire vo- hatalmazásokat követõen a
natkozó kérdésre válaszolva tájékoztató napjáig aláírásukNavracsics Tibor elmondta: az kal is hitelesítették a megálalapelv az volt, hogy ne kerül- lapodásokat – a hivatal inforjön többe, mintha az önkor- máció szerint az országban
mányzati rendszert kistérségi elsõként.
szinten mûködtetnék. KözépRigó Csaba kormánymegtávon megtakarítást jelent a bízott a konferencián elmondhivatalok felállítása, hiszen ta, hogy Zala megyében hat
olyan feladatokat, amelyeket járás kialakítására kerül sor.
most minden településen ellát- 2013 végéig 10 kormányablak
nak, a jövõben járási szinten és 60 ügysegéd áll az államvégeznek.
polgárok rendelkezésére ügyAz egyes megyéket érintõ intézésükhöz.
kérdésekrõl a jelenlévõk resl

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Az óvodások is mûsort adtak.
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Bormustra Letenyén
Jó tanácsok, italok, sütik, mangalica
November 9-én immár 5.
alkalommal szervezte meg a
Letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete (LSZGYE)
a Márton-napi bormustráját.
Az 1976-ban akkor még Kertbarát Kör néven alakult szervezõdés immár 36 éve rendez
borversenyeket. A bormustrákat – ahol a termelõk nedûit
veszik górcsõ alá – fél évtizede
rendezik meg, melyeknek hagyományos helyszíne a Fáklya
Mûvelõdési Ház táncterme.
Elsõként Molnár Ferenc, az
LSZGYE vezetõje köszöntötte a
megjelenteket, aki elmondta,
hogy 37 borról fogja véleményét elmondani a szakemberekbõl (dr. Pálfi Dénes, Horváth Miklós, Simon Zoltán)
álló grémium.
A rendezvényt jelenlétükkel szebbé tette a 15 fõbõl álló

Dr. Pálfi Dénes értékel…
Letenyei Borhölgyek kis csapata, akik pontosan 15 féle péksüteményt készítettek a jeles alkalomra. A borhölgyek süteményei között érdekes színfolt volt

TIP Letenyén is

Bánfalvi Péter (balról) és Dömõk József.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 8án teltházas rendezvényre került sor a letenyei városi
könyvtárban.
A program elején Bánfalvi
Péter, a TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület elnöke a Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(FMHK) több évtizedes magas
szintû ismeretterjesztõ munkáját méltatta. Ez alkalomból –
munkájuk elismeréseképpen –
TIT Ismeretterjesztõ és Információs Pontot hoztak létre a
kisváros integrált kulturális in-

tézményében, elsõk között a
megyében. Az errõl szóló oklevelet és az információs táblát
Dömõk József FMHK-igazgató
vette át, aki megköszönte az elismerést és a megelõlegezett
bizalmat.
Az ünnepélyes pillanatokat
követõen a Letenyén különbözõ témakörökben már sokszor
szerepelt Ferenczy Sándor,
Õsi ösvényeken Ázsiában címmel tartott lebilincselõen érdekes elõadást a 150 éve született Stein Aurél Ázsia-kutató
régészrõl.
Mirkó Imre

Somogyi Andrásné páros Márton-napi kiflije, melyet elosztva két ember fogyaszthatott el.
A letenyei Hajdár Farmnak köszönhetõen finom mangalica termékek is az asztalra
kerültek, nemkülönben volt finom Borovics Eszter hegybíró
borkorcsolyája sem.
Városunk képviseletében
Halmi Béla polgármester, Somogyi András és Dömõk József képviselõk vettek részt a
programon.
A jófajta borokat Farkas
Károly plébános áldotta meg.
Minden borról elmondták véleményüket az ítészek, de dr.
Pálfi Dénes arról is szólt, hogy

valamikor a szõlész legmagasabb pontja a feneke volt, hiszen régen karós és nem kordonos mûvelésûek voltak a
szõlõterületek.
Egykoron – pontosan a sok
szõlõben töltött munkát tisztelve is – nem volt jellemzõ az
alkoholizmus, mert a szõlõtermesztõ annál sokkal jobban
becsülte a szõlõben végzett
munkát, minthogy abból fetrengés vagy éppen családverés
legyen. Ezt a fajta hagyományt
illene újra visszahozni a köztudatba – mondta Letenyén többek között a zalai Da Bibere
Borlovagrend nagymestere.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Pályázatok révén fejlõdik Molnári
Egymásra épülõ fejlesztési tervek viszik elõbbre a települést
A 2012-ben megvalósult fejlesztéseket, valamint a 2013as esztendõre vonatkozó elképzeléseket
tekintettük át Molnári polgármesterével,
Vuk Istvánnal, aki
igazán büszke lehet a
településen bekövetkezett változásokra.
– Az idei esztendõ a falu életében jelentõs mérvû fejlõdést, fejlesztést hozott – kezdte Molnári
polgármestere, hozzátéve: több pályázat
is megvalósult, s vannak, melyek a befejezéshez közelednek. –
A Nyugat-dunántúli
Operatív
Programnak köszönhetõ tu- Vuk István polgármester ki sem látszik a
risztikai projekt kere- munkából: tárgyal, egyeztet, intézkedik,
tében elkészült a Mu- miként azt a pályázati úton történõ fejra élõvilágát bemu- lesztések megkövetelik.
Ehhez a projekthez illesztató Látogatóközpont és a csónakkikötõ, ami azért vált szük- kedik az önkormányzat kerékségessé, hogy a Murán csónak- páros turizmus fellendítését
kal érkezõ turisták meg tud- szolgáló elképzelése is. Ezzel
janak állni Molnári határában. kapcsolatban hallhattuk: az
Így már biztonságos körülmé- Ausztriától induló, Pécsen kenyek között tudnak kikötni, s resztül a balkáni országokhoz
feljönni a faluba, hiszen a vi- vezetõ európai kerékpárút
zesblokkal is rendelkezõ Láto- egyik elágazó pontja Molnári,
gatóközpontnál van fürdési, ráadásul itt van a találkozás a
tisztálkodási lehetõség. Ezt az Balaton irányába tartó kerékidei nyáron már két csapat párúttal.
igénybe is vette, akik minden
– Itt egy 50-60 kerékpárt
bizonnyal jó hírét viszik a te- magába foglaló biciklikölcsönlepülésünknek. A Molnári tör- zõ pontot tervezünk, s már fel
ténetét, kulturális értékeit és is vettük a kapcsolatot több,
hagyományait is a nagyközön- turisztikai attrakcióval foglalség elé táró Látogatóközpont kozó egyesülettel és szervezetteljes kialakítását 2013 tavaszá- tel – vázolta az elképzeléseket
ra szeretnénk elkészíteni, ha Vuk István. – Ez franchise rendtalálunk pályázati lehetõséget, szerben mûködne, hogy akik
akkor azzal, ha nem, akkor például Sopronból, Lentibõl
pedig önerõbõl rendezve be vagy éppen Zalaegerszegrõl
például a kiállító részt.
elindulnak ebbe az irányba,

azok itt tudják hagyni a biciklit, illetve a Budapestrõl vagy
egyéb helyekrõl a murakeresztúri vasúti állomásra érkezõk
nálunk tudnának bringát kölcsönözni a továbbkerekezéshez. Így cserélõdnének a kerékpárok, biztosítva a turistáknak a kétkerekû kölcsönzését.
Ezeket tovább gondolva határozták el egy erdei iskola kialakítását a Látogatóközpont
szomszédságában álló egykori
ÁMK-ban, melynek hasznosítására egyébként már létrehoztak egy kompetencia központot, a település és térsége gazdasági-foglalkoztatási helyzetét
javítandó. A felnõttképzéssel
és projektek koordinálásával is
foglalkozó intézmény idén
több mint egy tucat pályázatot
nyújtott be, melyek közül
többet is sikerre vittek. Például a határon átnyúló magyarhorvát IPA projekt Zöld gondolat és zöld tradíció programját, melyben Marcali, Molnári
és Donja Dubrava óvodája
mûködik együtt. Tizenöt óvónõ szerzett uniós diplomát a
témakört átölelõ képzésen,
akik egy olyan zöld óvodai nevelési programot is kidolgoznak, amit a jövõ nevelési évtõl

vezetnek be az intézményekben. A projekt részeként egymáshoz is ellátogattak az óvodások óvónõik kíséretében, s
az sem mellékes, hogy az Önkormányzati Minisztérium 10
millió forintos pályázati támogatásával kívül-belül megújult
a molnári óvoda, mely a megyében az elsõk között biztosított helyet bölcsõdés korúak
ellátásának.
Ugyancsak a határon átnyúló
IPA program keretében, Marcalival, Zalamerenyével és Donja
Dubravával közösen nyertek „A
múlt ösvényein át a közös útra”
címû pályázaton, mely a közös,
határ menti tradíciók (kultúra,
szókincs, szakmák, ételek, játékok) feltárását és megõrzését,
továbbá óvodai programokba
való beillesztését célozza.
Idén került átadásra Molnáriban a templomkert, s az ottani tér uniós színvonalú, kulturált átalakítását egy sikeres
Leader-pályázat keretében valósították meg. Ugyancsak az
idei esztendõ fontos fejlesztése volt az IKSZT kialakítása,
melyrõl egy külön cikkben
számolunk be.
kép és szöveg:
Kelemen Valéria

Néprajzi kiállítás
– a muraszemenyei IKSZT épületében

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Nagylengyel

Dicséretes a muraszemenyeiek törekvése.
A kiállítás a mai világ legátfogóbb tükre, s igen fontos
szerepet tölt be. A 2012. november 17-én tartott bemutató
gondolati vezérfonala a hagyomány kérdésén alapult. Néprajzi kiállításunkon a helyi népesség történeti emlékeit, eszközeit reprezentáló tárgyakat
állítottuk ki. A szõttesek és
hímzések jellegzetes darabjai

mellett szenes vasalót, különbözõ kópicokat, köcsögöket,
mozsarat és kosarakat láthattak a résztvevõk.
Érdeklõdõ látogatóinknak
lehetõségük volt a kiállításon
elhelyezett tárgyakról további
ismereteket szerezni a gyûjtemény felajánlójától, Léránt
Sándor lakosunktól.
B.E.
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A szépkorúak ünnepe Becsehelyen

Németh Géza köszöntötte az ünnepelteket.
Az aktualitásokról is emlíBecsehelyen megtartották a
már hagyományosnak mondha- tést tett, hiszen a közeljövõben
tó idõsek napi rendezvényt, számos, a települést, és így a
mely tartalmas estére több mint lakosságot is érintõ változás
kétszáz hatvan év feletti lakos várható. Módosítás lesz a hulérkezett. A település legkisebb- ladékszállítás terén, ugyanis eljei vidám mûsorukkal nyitották kerülhetetlen, hogy a lakosok
a színpadra lépõk sorát, majd az közvetlenül fizessék meg enáltalános iskolások elõadását nek díját, mivel az önkormánykövetõen Németh Géza polgár- zat szabadon felhasználható
mester köszöntötte a vendégeket. forrásai beszûkülnek. Közös
– Örömmel tapasztaltam, önkormányzati hivatalok alahogy sokan elfogadták a meg- kulnak ki a körjegyzõségek
hívásunkat és azt, hogy nagyon helyett. Két község, Valkonya
sok fiatal is van köztünk, hi- és Borsfa jelezte Becsehelyhez
szen a nyugdíjkorhatár kitoló- való csatlakozási szándékát, de
dásával sokan még mindig ak- mivel a település kétezer fetívak, munkába járnak. Ezért letti lélekszámú, önállóan is
ezt a napot akár kortárstalál- létrehozhat hivatalt. A közös
kozónak is nevezhetnénk – hivatalban személyi változások
is lesznek.
mondta a polgármester.

A fiatalok mûsora szórakoztatta a szépkorúakat.
A polgármester kiemelte, úgy határoz. Ezt követõen sok
sok tervük van a következõ erõt, egészséget és kitartást
évre, említést tett arról, milyen kívánt.
Nemes Ödönné Ilonka népályázatokat nyújtanak majd
be. Szeretnének játszóteret és ni verse után a hagyományokparkot létrehozni, a sportöltö- nak megfelelõen megajándézõt megújítani és a hivatal kozták és köszöntötték a teleépületét korszerûsíteni. Továb- pülés legidõsebb férfi és hölgy
bá, mivel Újmajorban bezárt a lakosát, Király Istvánné Mari
bolt a forgalom csökkenése nénit és Szõke Istvánt, akik
miatt, és ennek pótlását nem mindketten a 96 éves kort töltudták megoldani, így az alap- tötték be. Horváth Gábor heellátás biztosítása érdekében lyi plébános szavai és a vacsoszeretnék, ha az önkormány- ra után sem maradtak megzati kisbusz naponta egy meg- lepetés nélkül a vendégek,
határozott idõben bevinné a Szentendrei Klára és Fazekas
településre az újmajoriakat, József nótaénekesek léptek a
hogy megvásárolhassák a szük- közönség elé egy vidám dalséges dolgokat. Természetesen csokorral, majd az esti beszélakkor, ha erre igény mutat- getést is zene kísérte és zárta.
kozik és a képviselõ-testület is
V.R.

Márton-napi lámpás járás Letenyén
A letenyei városi óvoda
november 9-én a tavalyi siker
után második alkalommal rendezte meg hagyományteremtõ
Márton-napi lámpás járás elnevezésû programját. A Pinokkió csoportba járó gyermekek
szüleivel készítették el a kis
lámpásokat. Sok résztvevõre
számítottak a tavalyi év meglepõ sikere után, ami kiválóan
sikerült, hiszen közel ötszázan
voltak jelen a letenyei programon.
A rendezvény a sötét beálltával, a Bajcsy utcai óvodában a Pinokkió csoport mûsorával vette kezdetét. A gyerekekkel a hagyományhoz kötõdõ „ludas” dalokat, rigmusokat, mondókákat mutattak be.
A mûsor végeztével rendõri biztosítás mellett indult a

Idén is nagy sikere volt a rendezvénynek.
hosszú menet a kastélyparkban található Platánfa alá. Csodálatos látványt nyújtott a véget nem érõ, kígyózó lámpafények sora.

Hangos muzsikaszó fogadta a Márton-napi rendezvény
résztvevõit a Városi Könyvtár
elõtt, ahol aztán Végh Lászlóné, Maja néni vezetésével

együtt táncolhatott szülõ, nagyszülõ, gyerek és a meghívott
vendégek, sõt Halmi Béla polgármester is csatlakozott a
körtánchoz.
Pillanatok alatt elfogyott a
nagy mennyiségben fõzött tea,
de a zsíros-kenyeres tálcákat is
folyamatosan tölteni kellett,
hiszen mindenkinek nagyon
ízlett. A forralt bort is szívesen
kortyolgatták a felnõttek.
Az óvoda a program sikeréért köszönetet mond elsõsorban a szülõknek, támogatóiknak, valamint a segítõknek, melyek között ott volt a
helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a CBA bolt, az Iskolaszövetség is és külön köszönik a Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár dolgozóinak munkáját.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?
Kezeltesse magát a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiaparkban!

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLAT:

Aki fürdõkúraszerûen (min. 5 napos, megszakítás nélkül, folyamatosan)
bõvített idõkeretben napi 4 különbözõ gyógykezelést vesz igénybe,
egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000)
KEZELÉST biztosítunk
valamint

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt
kap ajándékba!
Az egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉS
már napi 3 fürdõkúraszerûen igénybevett gyógykezelés esetén is
igénybe vehetõ!
Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna
(Az akció 2012. október 1. és 2013. január 31 között érvényes!)
A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
is támogatja!
Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosával!
A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
a fedett fürdõ pénztáránál vagy a
0692/351-320 telefonszámon lehet.

www.lentifurdo.hu

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

2012. november

Hasznos tanácsok
– a télen közlekedõknek
– Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és Magyar
Közút NZrt. ügyeletek).
– Csak a téli közlekedésre felkészített, jó mûszaki állapotú
jármûvel induljon el, javasoljuk téli gumiabroncs felszerelését
még a téli idõszak beállta elõtt.
– A lengéscsillapítók állapotát mûszeres méréssel ellenõriztessük, mert az autó úttartását, stabilitást, fékút hosszát
jelentõsen befolyásolja.
– Télire az ablakmosó tartályt fagyálló ablakmosó folyadékkal töltsük fel. Tartsuk készenlétben a jégoldót, jégkaparót.
– Havas idõszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kismennyiségû érdesítõ anyag.
– Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy
a gépkocsiból nem mindig észlelhetõk a lokálisan lefagyott
területek.
– Télen különösen fontos a látni és látszani elv figyelembe
vétele. Idõnként takarítsuk le – az elinduláskor ellenõrzött –
világítóberendezéseket.
– Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat.
– Ne kockáztasson az elõzésnél.
– A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só
olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan
tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek
megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a sebességet,
nehogy rácsússzon a munkagépekre és gyakori féklámpa
villantásokkal, figyelmeztesse arra az Önt követõ jármûvet is.
– Lemaradva kövesse a munkagépeket, és ne próbálkozzon az elõzéssel, nem tudhatja milyen az út állapota a
munkagépek elõtt.
– Ha szembe találkozik munkagéppel csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén
a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában, és
biztonsággal el tudja kerülni az ekézõ jármû méretén túlnyúló
ekeszárnnyal való találkozást.
– Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg
azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), mert balesetveszély lényegesen megnõ. Itt a fõ szabály az, hogy a
hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi.
– Kerülje az elakadást. Kezdõdõ hófúvás, intenzív havazás
esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható. Az
elakadt jármûvek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.
– Az elakadt gépkocsit lehetõleg ne hagyja egyedül az
úton, vagy ha ott marad, akkor értesítési helyet és módot
jelöljön meg feltûnõen látható helyen.
– Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalékruhát és
ennivalót is becsomagol.
– Útközben idõben gondoskodjon üzemanyagról.
Az országos közutak Zala megyei üzemeltetõje:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1. 92/819-531 (IP telefon, körzetszám megadása minden híváskezdeményezésnél kötelezõ).
E-mail cím: info@zala.kozut.hu. Megyei igazgató: Mórocz
József. Üzemeltetési és Fenntartási osztályvezetõ: Imre Béla.
Központi diszpécser szolgálat (folyamatos 24 órás szolgálat):
Telefon: 92/819-530 (IP telefon, körzetszám megadása
minden híváskezdeményezésnél kötelezõ). E-mail cím:
ugyelet@zala.kozut.hu
Üzemmérnökség:
Nagykanizsa: Magyar u. 158. Üzemmérnökség-vezetõ: Erdélyi László, 93/819-741, Fax: 93/819-740
Utinform:
Telefon: 1/336-2400, 1/819-91-94.
E-mail cím: utinform@kozut.hu.ÚT-vonal (úthiba, baleset, letört ág, stb. bejelentés) 40/18-88-66. Weboldal:
www.kozut.hu (Útinform menü).
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Elérhetõségeink: Hónaptól hónapig…

Fõzni jó!
Ti is örüljetek…
Készülünk a karácsonyra, ami nem csak az ajándékozásról szól. Amíg a Jézuska hozza az ajándékot, minket is jobban megfog a karácsony hangulata. Szívesen
veszünk részt ebben a
varázslatban, és talán
azok is részt vesznek
benne, akikrõl nem is
gondolnánk.
Kisgyermekes családoknál ez még több szervezést
igényel, hiszen nem mindegy, ki hozza az ajándékot.
Így volt ezzel Péter és családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban elkezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsonyra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dolgon bukott le. Mikor hazaértek, Péter meg is állapította:
mi azért ügyesebbek vagyunk, még nem buktunk
le a lányunk elõtt!
Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter megdöbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy õ gondolja. De a feleségének mindig jó megérzései voltak, ezért elkezdett Õ
is gyanakodni. Úgy döntött,
ki kell deríteni, mit tud a lányuk! A döcögõsen zajló beszélgetésbõl lányuk érezte,
a szülei valamit nagyon ki
akarnak deríteni. Csak nem
tudják, hogyan kérdezzék
meg.
Lányuk tíz perc után rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kérdés nélkül mondta: – amikor óvodás lettem, már tudtam, hogy ti adjátok az ajándékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is örüljetek…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Beteg fákat vágtak ki Letenyén

Az iskola udvarán közmunkások dolgozzák fel a fákat.
Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárási körülményei, a
nagyobb viharok miatt egyre
nagyobb veszélyt jelentettek a
letenyei intézmények területén található idõs, tájidegen
(nyír, fenyõ) fák esetleges károkozásai.
A korábbi években az iskola területén lévõ nagy fa borult
a várost átszelõ 7-es fõútra és
nemrégiben egy vihar alkalmával gyökerestõl kifordult nyírfa

dõlt ki a városi óvoda udvarában, amely a kerítésben és a
komposztáló ládában tett kárt.
Friman Jánosné óvodavezetõtõl megtudtuk, hogy az
eset két hete egy vihar alkalmával történt, így az ovisok
nem voltak veszélynek kitéve.
A fát a közmunkások darabolták fel, szállították el.
Egyébként a nagy nyírfa a
intézmény olyan részén dõlt
ki, ahol az apróságok ritkán

játszanak – tette hozzá Friman
Jánosné.
A kisvárosban található veszélyes fák kivágását a napokban egy erre szakosodott vállalkozó kezdte meg.
– A fák kivágatását a lakosság és a képviselõ-testület tagjai is kezdeményezték – mondta lapunknak Halmi Béla polgármester. A vállalkozó két
ütemben, november végéig
végzi el a munkálatokat – hallottuk a városvezetõtõl.
Ezidáig az iskola, az óvoda,
a kastélypark területén valamint a közterületeken vágtak
ki mintegy 30 fát, melyek helyére tájba illõ fák, cserjék,
bokrok kerülnek kiültetésre. A
fák többsége – fõleg az ezsütfenyõk – már eleve fertõzöttek, betegek voltak, így kivágá-

suk nagyon is idõszerûvé vált.
Mivel veszélyes fákról van szó,
ezért a munkálatok ára többszázezer forint, de a félmilliót
nem éri el.
Voltak olyan beteg fák is,
amelyeket a helyi közfoglalkoztatottak vágtak ki, s mivel munkabérüket a Start Mintaprogramból finanszírozzák, így
még sprórolni is tudtak a határmenti kisvárosban.
A fák egy részét fûtésre is
használják például a mûvelõdési ház alagsori helyiségeiben, másik részük nyilvánosan
meghirdetve, kedvezõ áron a
lakosság részére kerül eladásra, melyek többsége épületfának alkalmas fenyõbõl áll –
hallottuk Halmi Béla letenyei
polgármestertõl.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Helyesírási verseny

Díjmentes katalógus
A 2008-ban indult City Cooperation (Városok Szövetsége) projekten
belül többek között célul tûzték
ki, hogy a programban résztvevõ 7 magyar városban (Lenti, Letenye, Körmend,
Õ r i s z e n t p é t e r,
Vasvár, Szentgotthárd, Vasvár) vállalkozóinak bevonásával a cége- Érdeklõdõ vállalkozók a letenyei rendezvényen.
ket is népszerûsítõ kedvezményrendszert ala- túrázók számára létesítendõ
kítsanak ki, kedvezménykár- Kerékpáros Pontot is kialakítatyák készüljenek – hangzott el nának.
Kovács Károly, a Lenti és
november 8-án a témával kapcsolatos letenyei tájékoztatón.
Vidéke Fejlesztési Ügynökség
Mintaként szolgálhat 8 ke- Közhasznú Nonprofit Kft. rélet-stájer település 2003-ban szérõl megemlítette, hogy a
indított hasonló kezdeménye- létrehozandó vállalkozói adatzése, melyekben már 800 vál- bázison kívül a térség vállalkolalkozás váltja be a 10 eurós zói díjmentesen kerülhetnek
utalványokat.
be egy szerkesztés alatt álló
A csütörtöki rendezvény fényképes katalógusba is. A
során Halmi Béla letenyei pol- rendezvény végén egy kérdõgármester arról is szólt, hogy íves felmérést töltöttek ki a téegy nagy projekt keretén belül ma iránt érdeklõdõ vállalmegújulhat a letenyei mûvelõ- kozók.
dési ház épülete, ahol egy a
– mi –

A letenyei verseny legjobbjai és felkészítõik.
November 22-én 18. alkalommal rendezték meg a
letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában a Csizmadia Mária helyesírási versenyt.
Idén nem csak a körzeti iskolákból érkeztek tanulók, hanem
a lovászi iskola legjobb helyesíróit is köszönthették. Összesen 43 diák oldotta meg az adott
évfolyamnak szánt feladatlapot.
A megnyitó után mindhárom évfolyam számára elkezdõdött a verseny, mely a hagyományokhoz híven két részbõl állt. A tanulók elõször tollbamondást írtak, majd mindenki legjobb tudásának megfelelõen oldotta meg az érdekes feladatokat tartalmazó feladatlapot. A kóddal ellátott

munkák javítását a kísérõ pedagógusok végezték.
A versenyen résztvevõk izgalommal várták az eredményhirdetést. A helyezések a következõképpen alakultak: 2.
osztály: 1. Marton Adrián (Letenye), 2. Novák Sámuel (Letenye), 3. Németh Róbert Hunor (Bázakerettye). 3. osztály:
1. helyen osztozott Filó Júlia és
Pókecz-Kovács Bence (Letenye), 2. Dömõk Bálint (Letenye), 3. Horváth Bendegúz (Letenye). 4. osztály: az elsõ helyen
szintén két diák osztozhatott,
Somogyi Viktória és Tóth Hanna
a letenyei iskola tanulói, 2. Simonka Zsófia (Letenye) és
Király Virág (Muraszemenye),
3. Hencz Regina (Bázakerettye).
M.I.
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Sikeres a Start közfoglalkoztatási program Csörnyeföldön
Az idén januárban a munkahelyteremtés és fenntarthatóság szellemében indult Start
munkaprogramhoz számos zalai település csatlakozott, köztük Csörnyeföld is, ahol ezzel
tizenhat család megélhetését
tették könnyebbé egész évben.
– Azonban számos más
pozitív hozadéka is van a projektnek. – Rendkívül hasznos a
program, hiszen a jóvoltából
eszközöket tudtunk vásárolni
és ezek fenntartását, üzemeltetését tudtuk biztosítani. A
mezõgazdasági
programban
megtermelt növényeket értékesítettük a településen élõk
körében, a közétkeztetést végzõ vállalkozó is nálunk szerzi
be az étkeztetéshez szükséges
nyersanyag egy részét, valamint térítésmentesen juttattunk a szociálisan rászorulók
számára. Ezeken kívül az sem
elhanyagolható szempont, hogy
sikerült visszavezetnünk õket a
munka világába, bejelentett
munkahellyel rendelkeznek és
képesek az otthoni kertjeik
megmûvelésére – hangsúlyozta Csörnyeföld polgármestere,
Simon Zoltán, majd hozzátette: nagy jelentõségû, hiszen a

település 460 lakójából 60 fõ
regisztrált munkanélküli.
A munkahellyel nem rendelkezõk közül összetett szempontrendszer szerint választották ki azokat, akik részt vehetnek a programban, így nézték az iskolai végzettséget, a
nevelt gyermekek számát, a kort.
Olyanokat részesítettek elõnyben, akiknek kevés esélyük
van arra, hogy elhelyezkedjenek.
Két területen, a mezõgazdasági termelésben és a bel- és
csapadékvíz elvezetésnél dolgoznak a program résztvevõi.
Elõbbinél tíz fõt alkalmaznak,
akik másfél éves képzésben is
részt vesznek. Õk 7500 darab
fenyõcsemetét telepítettek, fél
hektáron meghatározott zöldségeket termeltek, és ötszáz
gyümölcsfát ültettek. Továbbá
elvégezték az önkormányzat
tulajdonát képezõ öthektárnyi
erdõs területe aljnövényzet
tisztítását.
Ahogy a polgármester elmondta, az elnyert 17,5 millió
forintból közel kétmilliót az
eszközök beszerzésére költöttek, továbbá négymillió forintból finanszírozták a gépek
mûködtetéséhez
szükséges

Karácsony elõtti meglepetés

Négy tonna élelmiszert osztottak ki.
Muraszemenye Község Önkormányzata a 2012-es EU
élelmiszersegélycsomag-pályázat II. fordulóján közel 4 tonna
élelmiszerszállítmányt kapott.
A segélycsomag rendeltetési
helyre szállítását a muraszemenyei önkormányzat vállalta magára, mely – mint minden évben – jelentõs költséggel járt.

Stefanec Mária polgármester elmondta: – A kapott élelmiszert kizárólag a rászoruló
családoknak oszthatjuk ki. A
községben 364 fõ részesült az
adományból, mely lisztet, tejet,
tésztát és kekszet tartalmazott.
A kiosztást településrészenként, 2 nap alatt bonyolítottuk
le. Mindenki nagyon örült a
karácsony elõtti meglepetésnek.

Simon Zoltán már a jövõ évi
feladatokat tervezi.
üzem- és kenõanyagot, damilt
és gépi bérmunkát, valamint
közel tizenkét milliót fordítottak a bérek kifizetésére.
– A programot a jövõ
évben ki szeretnénk bõvíteni.

A mostani tizenhat helyett már
huszonnégy fõt vonnánk be és
lényegesen nagyobb területen,
közel két hektáron tervezzük a
kerti növénytermesztést folytatni, valamint a jelenlegieken
felül a külterületi- és mezõgazdasági úthálózat felújítása
programelemre is pályázunk.
A polgármester említést
tett egy másik pályázatról is,
melynek elnyerése esetén a
hivatal a Kazánprogram pályázat keretében a gázról áttérhet a faapríték tüzelésére. A
biomassza kazán beépítésén
túl felépíthetnek egy aprítéktárolót is, valamint Gutorföldével és Kerkateskánddal
karöltve vásárolhatnak egy aprítógépet, és a program keretében két embert alkalmazhatnak egy éven keresztül.
V.R.

Már a folytatást tervezik
– a kistolmácsi biokertészetben
Szeptemberi számunkban
részletesen beszámoltunk arról, hogy a kedvezõtlen idõjárás ellenére is sikerrel zárta
az elsõ évet Kistolmácson a
kultúrház mögött kialakított
biokertészet.
– A nyereséget vissza kell
forgatni a termelésbe – mondja Birkás Zoltán polgármester.
– Szeretnénk egy ekét és egy
fûkaszát beszerezni. Az elsõ
évi tapasztalatok alapján néhány új növény termesztésével
is megpróbálkozunk, van viszont olyan, amivel nem foglalkozunk jövõre.
A polgármester elmondta,
hogy az ideihez hasonlóan
jövõre is négy fõnek biztosított állami támogatással a foglalkoztatás a biokertészetben.
A dolgozók jelenleg hetente
egy alkalommal tanfolyamon
vesznek részt Borsfán.
Birkás Zoltán hozzátette:

Nem csalódtak a burgonyában…
– Kistolmács is részt vesz a
falumegújítási pályázaton. Ennek keretében szeretnénk
rendbe tenni a mûvelõdési ház
udvarát, parkolót kialakítani, s
kerítést építeni. S ami nagyon
fontos: akadálymentes feljárót
építünk a mozgáskorlátozottaknak a mûvelõdési háznál.

www.zalatajkiado.hu
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Bázakerettyei mérleg - félidõben

A Bázakerettye SE labdarúgó-csapata. Álló sor, balról jobbra: Kodela Flórián, Németh Dávid,
Szabó Bence, Bicsák Norbert, Szekér Gábor, Tóth Attila, Németh Milán, Tóth Viktor, Gyergyák
László játékosedzõ. Guggolnak, balról jobbra: Csesztregi Marcell, Andróczi László, Csesztregi
Bálint, Hencz Máté, Horváth Ákos, Pongrácz Richárd, Krajcsics Valter.
Befejezõdött az õszi sze- mérkõzés elmaradt, ezt majd
zon a teke NB II-ben és a me- tavasszal pótoljuk.
– Milyen szereplés ez az
gyei labdarúgó-bajnokságban.
A bázakerettyei csapatok sze- elõzõ bajnoksághoz képest?
– Feltétlenül elõrelépésnek
replésérõl készítettünk gyorsszámít. A tárgyilagossághoz
értékelést.
Fülöp Csaba , az NB II- tartozik, hogy változtak a szaben szereplõ tekecsapat szak- bályok, ebben a bajnokságban
osztályvezetõje, egyben játé- már nem kötelezõ ifjúsági játékosa örömteli elõrelépésrõl kost szerepeltetni. Ezen a téren sajnos nem voltunk erõsek.
számol be:
– Ezek szerint a rutin je– A 12 csapatos mezõnyben a 6. helyen zártunk – lenti a csapat erejét…
– Ez így van. Ezen kívül pedig
mondja. – A tíz mérkõzésen 7
gyõzelmet arattunk, 1 veresé- az összeszokottság, hiszen valaget szenvedtünk, 1 találkozó mennyi játékos bázakerettyei
Fülöp Csaba
döntetlenül végzõdött. Egy születésû.

– Milyen a háttér?
– Mivel az NB II-ben elég
nagyok az utazási távolságok
(100-150 km), jelentõsek a
költségek. Szerencsére az önkormányzat stabil támogatója
a csapatnak.
– Mi a tavaszi célkitûzés?
– Szeretnénk a mezõny elsõ felében végezni.
A labdarúgó-csapat a megyei bajnokság III. osztályának
Dél-csoportjában az ötödik helyen áll az õszi szezon végén.
– Alapvetõen ez volt a célkitûzés – mondja Hederics Ferenc, a szakosztály elnöke. –
Gyergyák László edzõ jó érzékkel épített be két bázakerettyei
és három kiscsehi fiatalt a kezdõcsapatba.
– Stabil a csapat háttere?
– Kizárólagos támogatónk
szinte az önkormányzat, de a kistolmácsi polgármester is segíti
csapatunkat. A pálya, az öltözõ
megfelelõ, nincs problémánk.
– Mi a tavaszi célkitûzés?
– Szeretnénk a dobogót
megcélozni. Erre reményt ad,
hogy õsszel Zalakaroson nyerni tudtunk.
– Hogy készülnek a folytatásra?
– Levezetésképpen Murakeresztúron, a tornateremben
focizunk, ezzel készülünk a
teremtornákra. Amint az idõjárás engedi, szabadtéren folytatjuk a felkészülést a csodálatos környezetben lévõ bázakerettyei pályán.

Tartalommal töltik meg az impozáns épületet
Molnáriban november 14én, egy akadálymentesített, kék
színûre festett, minden igényt
kielégítõ épületben nyitotta
meg kapuit az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT).
Az egykori Öregek napközije helyén igényesen kialakított, ízlésesen bebútorozott
közmûvelõdési intézményben
könyvtári szolgáltatással, egészségfejlesztési és közösségi programokkal, és e-Magyarország
pontként természetesen ingyenes internet hozzáféréssel várják az érdeklõdõket. Az épület
megújítására, Integrált Közösségi Szolgáltató Térré alakítására mintegy 33 millió forintot
nyert az önkormányzat. A sikeres projekt két fõállású munkatárs foglalkoztatását is lehetõ-

vé tette, s az sem mellékes,
hogy mindketten – Geröly
Krisztina és Szalai Katalin –
ezer szállal kötõdnek a településhez és annak lakóihoz, hiszen a gyermeklétszám csökkenése miatt megszûnt molnári
iskola két jól ismert és közkedvelt pedagógusáról van
szó. Amúgy a településhez kötõdõ programok szervezése is
a tevékenységi körükbe tartozik, akárcsak a pályázatok figyelése és megírása
A molnáriak hétfõn, kedden, csütörtökön és pénteken
9-20 óráig, szerdán 12-22 óráig, szombaton pedig 10-18 óráig vehetik igénybe az IKSZT
szolgáltatásait. A nyitva tartás
intervalluma is arra utal, hogy
a nyugdíjasoktól a kismamá-

Az informatika iránt érdeklõdõ gyerekek örömmel veszik
igénybe a nemrég átadott IKSZT szolgáltatásait
kig, a dolgozóktól a diákokig,
minden korosztály igényeit
igyekeztek figyelembe venni.
Különféle beadványok, kérelmek megírásában, vagy éppen
elektronikus ügyintézésben is

bárki segítséget kérhet, ugyanakkor a szabadidõ kulturált eltöltéséhez is minden eszköz –
a televíziótól a folyóiratokig –
a látogatók rendelkezésre áll.
Kelemen Valéria

Rudolf Tamás ultramaratonista-hosszútávfutó
mindössze három éve rója a kilométereket, ennek ellenére számos versenyen van már túl.
Mindig egy újabb kihívás lebeg
a szeme elõtt, ez segít neki
abban, hogy ne az akadályokat,
esetében a hideget, az esõt
vagy a bokaficamot lássa, hanem a célt. Legutóbbi nagy
megmérettetésén is remek
eredménnyel végzett, ebben
Becsehely Község Önkormányzata is támogatta, hiszen rendkívül büszkék földijükre.
– Azt tapasztaltuk a településen, hogy ha esik, ha fúj, ha
hajnalban megyünk vagy késõ
este, találkozunk Tamással. Remek versenyeredményeirõl bõ
egy éve értesültem elõször.
Nagyon meglepett, hogy már
ilyen szinten van – mondta
Németh Géza polgármester. –
A megmérettetés elõtt két héttel azzal keresett fel, szeretne
élménybeszámolót tartani.
Ekkor fogalmazódott meg a
polgármesterben, hogy a képviselõ-testület elé viszi, járuljanak hozzá a futó költségeihez
és ily' módon ismerjék el nem
mindennapi teljesítményét. A
találkozás alkalmával megadta
az internetes címet is a polgármesternek, ahol nyomon
követhette, merre jár. A város
elsõ embere bekapcsolódott,

11

Dél-Zala Murahíd

2012. november

Csak a cél lebeg a szeme elõtt
figyelte a kommentelõket és
egyre jobban magával ragadta,
éjjel is felkelt megnézni, hogy
fut-e még az ultramaratonista.
A napját is ezzel kezdte, ekkor
értesült a sikerérõl.
A sikerrõl, mely már három
hónappal azután megérkezett,
hogy elkezdett futni. 2010 elején rövidebb távokkal kezdte,
de viszonylag hamar jöttek a
maratoni hosszok is. A következõ évben már ennél is nagyobb léptékû megmérettetések következtek.
– Tavaly, az Ultrabalaton
teljesítése után kellett egy következõ lépcsõ, akkor határoztam el, hogy jelentkezek a
Sparthatlonra. A Bécs - Budapest táv után már csak erre
készültem, tizenegy hónapig emlékezett vissza Rudolf Tamás. A legkeményebb ultramaratoni futóversenyt 1983 óta
évente rendezik meg szeptember utolsó péntekén. A versenyzõk az athéni Akropolisz
lábától rajtolnak és Leonidász
király Spárta fõterén álló szobráig futnak. – A hagyományok
szerint reggel hétkor rajtoltunk és másnap este hétig
kellett célba érnünk. A 246

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Célbaérkezés után: középen Rudolf Tamás.
kilométeren összesen 75 kisebb és nagyobb frissítõállomást alakítottak ki, ahova bizonyos részidõn belül kellett
érkeznünk. Ez volt a harmincadik verseny és azt mondták,
ilyen hõség még soha nem
volt. Ez azt eredményezte,
hogy nagyon sokan már az
elsõ 80 kilométeren kiestek,
ugyanis nem tudtak szintidõn
belül futni. Ezt az állomást én
majd nyolc óra alatt értem el,
és a következõ negyvenes szakaszban nem is találkoztam a
versenytársaimmal, úgy szétszakadt a mezõny. Pozitív lökést az adott, amikor a 110
kilométernél elhelyezett állomáson megláttam, tizedik vagyok. Nagyon meglepõdtem,
és új erõre kaptam – mondta
mosolyogva.
A Kanizsai Futóklub versenyzõjének bevallása szerint
két holtponttal kellett megküzdenie a verseny során. Az
elsõ akkor jött el, amikor 160
kilométernél egy aszfaltos emelkedõhöz érkezett, a második
pedig akkor, amikor hajnalban
egy domboldalhoz ért, melynek tetejét egy óra gyaloglás
után érte el.
– Egy hosszabb szakasz
után a várost távolról már láttam, de nehezen akart eljönni.
A városba beérve már drukkoló tömeg fogadott bennünket. A cél elõtt helyiek és

rendõrök csatlakoztak hozzánk, az utolsó egy kilométeren pedig rengeteg ember
fogadott bennünket. A hatodik
helyezett elõttem egy perccel
ért be, de vele már nem csatáztam, így 28:29:59-es idõeredménynél állították meg az
órát, miután megérintettem
Leonidász király szobrát, majd
az orvosi sátorba vittek. Bevallom: nem számítottam sem
ilyen jó idõeredményre, sem
helyezésre – folytatta az útibeszámolót Tamás, majd hozzátette, ehhez hozzájárult az is,
hogy folyamatosan hûtötte
magát és az elvesztett energiát
izotóniás itallal és speciális gélekkel pótolta. Ennek és persze a kitartó edzéseknek, valamint a lelki erejének köszönheti, hogy azon 72 versenyzõ között volt, akik a közel
320-ból célba értek.
Rudolf Tamást, ahogy a
beszélgetés elején elmondta,
az motiválja, ha olyan versenyt
tûz ki célul, amelyet elõtte
még nem teljesített. Így jövõre a Mont Blanc csúcsát
szeretné megkerülni, azonban
a terepfutás ezen válfajára
mindig túljelentkezés van, és
a résztvevõk 2200 fõs névsora a január végi sorsolással
dõl el, így ettõl függ, hogy
alakul a 2013-as év versenyeinek listája.
Varga Rita

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Viszi valamire…

– Fiacskám, kapsz egy osztályfõnökit magatartásból, de
meg is kell, hogy dicsérjelek, mert máris olyan ártatlan
képpel tudsz hazudni, mint egy vérbeli politikus!...

Vacsoracsata recept

– Érdekes, szívem, pedig az adásban a Fekete Pákónak
nagyon ízlett…

Megfelelõ helyen…

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala Murahíd
www.zalatajkiado.hu

– Tudod, becsõdöltem a vállalkozásommal, így aztán
kénytelen voltam tanácsadóként elhelyezkedni.

