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(Folytatás az 5. oldalon)

Január 4-én (pénteken) dél-
elõtt a

dísztermében került
sor a
megnyitó ünnepségére.

A rendezvényen jelen vol-
tak a Le-
tenyei Járási Hivatal vezetõje,

a Zala Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbí-
zottja, ország-
gyûlési képviselõ,

Letenyei Polgármesteri
Hivatal

Letenyei Járási Hivatal

Szendrõdi Gabriella,

Rigó Csaba,

Cseresnyés Péter
Halmi Béla,

42 év után ismét járási székhely lett Letenye
Letenye polgármestere és

letenyei plébános,
valamint a megalakult járás
dolgozói és a környezõ telepü-
lések polgármesterei.

Megnyitó beszéde során
Rigó Csaba többek között ar-
ról is szólt, hogy szeretnének
változtatni azon a képen,
amely a magyar államigazga-
tásról kialakult. Az emberek
véleménye szerint a korábbi

Far-
kas Károly

államigazgatás a bürokráciáról,
a sógor-koma kapcsolatokról
szólt, tehát egy nagyon rossz
képet kellett megtörni – mond-
ta a kormánymegbízott, aki
szerint az elmúlt két év alatt
ezt a torz képet sikerült át-
alakítani azzal is, hogy a kor-
mányablakokba felsõfokú vég-
zettségû, nyelveket beszélõ
szakemberek kerültek.

Az eddigi 29 kormányab-
lak-program folytatásra érde-
mes – hallottuk Rigó Csabától,
aki közölte: a kormány szán-
déka szerint 2013. végére leg-
alább 300 településen lesz kor-
mányablak. Köztük Letenyén
is, mert a szándék szerint min-
den olyan településen lesz

egyablakos ügyintézésû kor-
mányablak, ahol okmányiroda
mûködik.

A letenyei kormányablak
elõreláthatólag ez év októbe-
rében kezdi meg mûködését.
Rigó Csaba elmondta: a Lete-
nyei Járást 27 település alkotja,
azok 17 ezer lakosával, a járási
hivatalnak 34 dolgozója lesz.

Halmi Béla beszédében szólt
arról, hogy amikor járás volt
Letenye, akkor nagyon komoly
fejlesztések indultak el, hiszen
néhány évtizeddel ezelõtt az
akkor még nagyközségben kö-
zépiskolai oktatás is volt.

Halmi Béla örül annak,
hogy számos szakterület végre

Keresse idén 24 éves kiadónk ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,

Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
•

honlapját,

www.zalatajkiado.hu Kattintson ránk!

Halmi Béla és Rigó Csaba közösen vágták át a nemzetiszínû
szalagot.
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Vince

letenyei Szõlõ és Gyümölcs-
termesztõk Egyesülete

Molnár Ferencnek

napján, január 22-én
tartotta hagyományos pince-
szemléjét az 1996-ban alakult

.
A rendezvényre rendhagyó

módon ezúttal a civil szervezet
elnökének,
Júlián-hegyi birtokán került
sor. A 11. alkalommal meg-
rendezett program nemzetkö-
zivé vált, mert a szomszédos
pincébõl átjött egy a letenyei
hegyen szõlõvel rendelkezõ
horvátországi, muraközi társa-
ság is.

Vince-napi pinceszemle Letenyén

A kis csapat elõször a szõlõ-
tõkék felé vette az irányt, ahol
Molnár Ferenc elvégezte a ha-
gyományos Vince vesszõ vágást.

Mint elhangzott: ilyentájt a
szõlõ nyugalmi állapota véget
ér és ha a szõlõvesszõt meleg
helyen vízbe tesszük, akkor az
2-3 hét múlva kihajt, melybõl
következtetni lehet, hogy mi-
lyen lesz a termés.

A vesszõvágást követõen
letenyei plébá-

nos szólt a korai keresztény
idõkben vértanúhalált halt
Szent Vincérõl. A szent elsõ-

Farkas Károly

sorban ünnepének dátuma (ja-
nuár 22.) következtében lett
népszerû, mint idõmeghatáro-
zó szent, különösen a szõlõs-
gazdák körében. Máig sok
nyelven használatos még a pa-
raszti mondás: ,,Ha megcsor-
dul a Vince, tele lesz a pince”'.
(És a plébános beszédére még
„rímelt” is az idõ, hiszen való-
ban csepegett az ereszrõl az
olvadó hó.)

Megemlékezõ beszéde után
Farkas Károly megáldotta és
megszentelte a szõlõt és a le-
tenyei hagyományõrzõket.

Ezt követõen a Molnár-
pincében folytatódott a szem-
le, mely során egymás boráról
mondtak véleményt az egye-
sületi tagok.

A jelenlévõ
polgármester jó hírekkel is

Halmi Béla

szolgált. Mint mondta: hama-
rosan sor kerül a felújított lete-
nyei Öreg és Béci hegyi utak
avató ünnepségére, de egy ki-
látó megépítésérõl is említést
tett a városvezetõ.

Az Öreg-hegyen a faborona
pince környékén felállítandó
kilátó nem un. „sztenderd”
építmény lenne, hanem egy a
Makovecz-mûhely által terve-
zett egyedi kilátó. Miután a
Leader összegekre már Lete-
nye is beadhat pályázatot, jó
esély mutatkozik a letenyei ki-
látó építésére, melyhez a több
milliós önerõt egy budapesti
orvos vállalta magára. Mindez-
zel vonzóbbá kívánják tenni
azt a letenyei turisztikai, ter-
mészeti értéket, borkínálatot,
amely az ország bármely szeg-
letében megállná a helyét –
mondta a Vince-napi pince-
szemlén a letenyei polgár-
mester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szilveszter napján éjfélkor
már a harmadik alkalommal
várta pezsgõs koccintásra a
városlakókat

polgármestere és
. A Templom térre

családi kasszából szervezett
újévi rendezvényen a 24 órát
jelzõ harangzúgás után a meg-
jelentek közösen énekelték el
a Himnuszt, majd összecsen-
dültek a poharak és boldog új
évet kívántak egymásnak az
éjféli letenyei koccintók.

A rövid programot köve-
tõen Halmi Béla lapunk kéré-
sére válaszolva elmondta: a
2013-as esztendõ az együttmû-
ködés éve lesz. Egyrészt a ja-
nuártól helyben megalakult
járási hivatallal, másrészt pedig
a helyi vállalkozókkal kell az
eddigieknél szorosabbra fon-

Halmi Béla, Le-
tenye felesé-
ge, Erzsébet

Koccintás és tervek
nia kapcsolatait a városvezetés-
nek – említette Halmi Béla.

A letenyei vezetõ az új
esztendõ kiemelkedõ feladatai
közé sorolta az iskola és az
óvoda megújuló energia-rend-
szerrel történõ ellátását, a je-
lenleg az orvosi rendelõknek
helyet adó Egészségház felújí-
tását és az egyedutai városrész
közútjainak teljes rendbe téte-
lét. Letenye életében is fontos
fejezet lesz a július 1-i horvát-
országi uniós csatlakozás, mely-
nek köszönhetõen a kisváros
egyfajta „kapu” is lehet az Euró-
pai Unió, Magyarország és Hor-
vátország között. Halmi Béla vé-
gezetül szólt arról is, hogy az
önkormányzat továbbra is ki-
emelt feladatának tartja a helyi
kultúra és a sport támogatását.

M.I.

Boldog új évet kívántak.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

A téli Letenye

Molnár Ferenc megejti a Vince napi szõlõvágást.



32013. január Dél-Zala Murahíd

A zord, esõs és szeles idõ
ellenére szinte megtelt a

terme, ahova
polgármester in-

vitálta a falu lakóit, hogy ér-
tékelje a múlt évet, szóljon a
tervekrõl és a hulladékszállí-
tást érintõ változásokról, továb-
bá választ, megoldást adjon a
lakosság körében felmerülõ
kérdésekre, problémákra.

Németh Géza a beszámolót
a 2012-es év összefoglalásával
kezdte, melyrõl elmondta: fele-
más év volt, bizonytalanság jel-
lemezte, de sok sikert is elköny-
velhetnek. – Ennél rosszabb
évünk ne legyen – tette hozzá.

Részletezve az évet kiemel-
te, az új rendszerû közmun-
kaprogramnak köszönhetõen
a korábbiakhoz képest maga-
sabb bérért, több embert tud-
tak foglalkoztatni, ráadásul ez
az önkormányzattól nem igé-
nyelt költségeket, továbbá az
intézményektõl különösebb
elvonásokra sem került sor, a
korábban megszokott színvo-
nalon tudták a települést sta-
bilan mûködtetni. Ezek mellett
sikeres rendezvényeket is ma-
guk mögött tudhatnak, melyek
közösségformáló ereje elha-
nyagolhatatlan. Ezt mutatja,
hogy a falunapon, mely szinte
már átvette a búcsúk szerepét,
számos közösség alakult és
fõzött együtt. Ezen kívül szü-
reti fesztivált, farsangi mulat-
ságot és anyák napi ünnep-
séget is szerveztek.

A rendezvényeken sokan és
aktívan vettek részt. A támoga-
tások mértéke is jelentõsnek
mondható, hiszen a legutóbbi
szüreti fesztivál megszervezé-

becse-
helyi faluház
Németh Géza

Összetartó közösség lett Becsehely
Németh Géza a tavalyi év értékelésérõl és a tervekrõl

Németh Géza értékelt a becsehelyi polgárok elõtt.

sét több mint egy millió forint-
tal segítették. Ennek az összeg-
nek és a pályázati pénznek kö-
szönhetõen színvonalas fesz-
tivált hoztak létre, melyre meg-
hívhatták az országos hírû és
népszerû Magna Cum Laudét.

– 2006-ban, amikor polgár-
mester lettem 800 ezer forint-
ba került az önkormányzatnak
az imént említett rendezvény,
míg idén alig többe, mint 250
ezer. Mindez az összefogásnak
és a tenni akarásnak tudható be,
melyet köszönök mindenkinek
– hangsúlyozta Németh Géza.

Ezt követõen a pályázatok-
ra tért ki a falu elsõ embere.
2012 májusában nyertek el egy
90 százalékos támogatási in-
tenzitású programnak köszön-
hetõen 106 millió forintot,
melybõl a csapadékvíz elveze-
tését oldják meg. Ez várhatóan
idén március végéig elkészül,
mivel a jelenlegi idõjárási vi-
szonyok nem teszik lehetõvé a
munkálatok folytatását.

Tavaly sikerült megolda-
niuk a legsürgõsebb kátyúzá-
sokat, erre másfél millió fo-
rintot fordítottak, illetve 80
méternyi hegyi utat is leasz-
faltoztak, melyre 200 ezer fo-
rintot költöttek.

Szó esett az adósságkonszo-
lidációról is, melynek köszön-
hetõen az állam 75 millió fo-
rintot vállalt át Becsehelytõl.
Ez a hitel az iskola beru-
házásból, folyószámlahitelbõl
és a konyha fejlesztésére fel-
vett összegbõl adódott össze.
Ennek, valamint az ÖNHIKI-s
támogatásnak és az adóbevéte-
leknek köszönhetõen az év vé-
gén pozitív egyenleggel zártak.

De mit hozhat a jövõ Be-
csehely számára? 2013-ban az
új köznevelési törvény értel-
mében a falu általános iskolája,
az ott dolgozókkal egyetem-
ben, állami fenntartásba ke-
rült, de az épület Becsehely
tulajdonában maradt, így a fej-
lesztést az önkormányzat köte-
les elvégezni.

A feladatalapú finanszíro-
zás értelmében 22 ezer forin-
tot kap az önkormányzat hek-
táronként, mely azt jelenti,
hogy körülbelül 7 millió forint
áll idén rendelkezésükre a bel-
terület rendben tartására. Ez
körülbelül már a személyi jel-
legû kiadásokat fedi le.

Ennek értelmében a hulla-
dékszállítás helyzetében válto-
zás lesz ez évtõl, hiszen a sza-
badon felhasználható forrás
kevésnek bizonyul, így nem
tudják a korábbi évekhez ha-
sonlóan finanszírozni a háztar-
tásonként felmerülõ 12 ezer
forintos kommunális adót, to-
vábbá a hulladékszállítás díja is
emelkedik, de a szolgáltató to-
vábbra is a Saubermacher
maradt. A változás annyi, hogy
a faluban élõk januártól az
önkormányzatnak fizetik köz-
szolgáltatási díjként a hulla-
dékszállítás díját negyedévente,
mely havi 2 ezer forintot je-
lent, de a 65 év feletti egyedül
élõ lakosok esetében 50 száza-
lékos kedvezményt biztosítanak.

Mivel az év elejétõl a 2000
fõ alatti lakost számláló tele-
pülésen nem mûködhet önál-
lóan hivatal, így önkor-
mányzata Becsehelyhez csatla-
kozott. A megállapodás értel-
mében Borsfán 2 fõs kiren-

Borsfa

deltség mûködik, míg a szék-
hely hivatalban, a közös ön-
kormányzatnál nyolcan látják
el a feladatokat.

Ebben az évben várják há-
rom pályázat elbírálását. Az egyik
a sportöltözõ fejlesztését ten-
né lehetõvé, a másik jóvoltából
az ÁFÉSZ-tól megvett 700 négy-
zetméteres területen építenének
játszóteret és parkot. Továbbá
szeretnék kívül és belül felújí-
tani a ravatalozót. Ha nyernek,
kialakítanak egy urnafalat, va-
lamint kicserélnék a kerítést.

A beszámolót követõ hoz-
zászólások és kérdések több-
nyire az elmúlt idõszakban esett
nagy mennyiségû hó vonatko-
zásában fogalmazódtak meg.

Idén is tervezik, hogy pályáz-
nak, többek között a zártkerti
utak felújítására és szeretnék a
már megszokott rendezvényei-
ket idén is a már megszokott
színvonalon megszervezni.

Szöveg és kép: Varga Rita

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Kistolmács Község Önkor-
mányzata Kis-
tolmács Jövõjéért Közhasznú
Egyesület

Birkás
Zoltán

Andrássy
Gyula Általános Iskola

Molnár Katalin

szervezésében,

tagjainak részvéte-
lével 2012. december 15-én,
szombaton idõsek napját tar-
tottak a község mûvelõdési
házában.

E jeles napon megjelent
szépkorú lakosságot

polgármester köszön-
tötte, kiemelve az idõsek gon-
doskodását, és a nyugdíjas
éveikre jó egészséget és hosz-
szú, boldog életet kívánt.

A köszöntõt az
nebu-

lóinak színvonalas mûsora kö-
vette, melyben régi idõk vidé-
ki, falusi életét elevenítették,
idézték fel. Az általános iskola
tanulóit tanító-

Idõsek Napja Kistolmácson

nõ és
tanárnõ készítette fel.

Az idõseket a letenyei
vezénylésével a

által
adott dalcsokor szórakoztatta,
majd az adventi idõszak és
Jézus születésének eljövetele
alkalmából közösen karácso-
nyi dalokat énekeltek.

A hagyományoknak megfe-
lelõen e rendezvényen az ön-
kormányzat képviseletében a
polgármester meghítt szavak-
kal és egy csokor virággal kö-
szöntötte a település legidõ-
sebb lakóját, a 89 éves

.
Az önkormányzat a mûso-

rokat követõen ízletes vacsorá-
val és ajándékkal kedveskedett
a település szépkorú lakóinak.

Horváthné Vlasics Zsu-
zsanna

Cse-
lényi Attila
Mákvirág Citerazenekar

Ilus
nénit

Birkás Zoltán köszönti a település legidõsebb lakóját.

A
alkalmából január 22-én a vá-
rosi könyvtárban Utak és indu-
lások címmel nyílt meg a lete-
nyei
(amatõr grafikus) és a bázake-
rettyei
(amatõr festõ) bemutatkozó
kiállítása.

Elsõként , a
Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyv-

Magyar Kultúra Napja

Hóborné Skoda Terézia

Iványiné Nagy Erzsébet

Dömõk József

Telt ház a letenyei könyvtárban
– a Magyar Kultúra Napján

A két alkotó és Dömõk József igazgató.

tár (FMHK) igazgatója szólt a
jelenlévõkhöz, majd

, a Zala Megyei Köz-
mûvelõdési Intézmény igazga-
tója mondta el beszédét.

Az igazgatónõ úgy fogalma-
zott, hogy örvendetes látni a
sok-sok érdeklõdõt, hiszen
ilyen sokan mostanában nem
voltak könyvtári kulturális
programon.

Konczér
Katalin

A kultúráról, azon belül a
letenyei kulturális életrõl szól-
va Konczér Katalin szólt arról,
hogy annak zászlóshajója az
FMHK, és városunk kulturális
életének meghatározója a mû-
vészeti és az általános iskola is.
Konczér Katalin az országos
események kapcsán arról is
szólt, hogy végre a címkézett
pénz (normatíva) áll rendelke-
zésre a kulturális tevékeny-
ségre.

A két alkotó mûveirõl Dö-
mõk József szólt. Az alkotást 3
évvel ezelõtt elkezdett Hóbor-
né Skoda Terézia grafikái ki-
váló megfigyelõ képességrõl
árulkodnak. A letenyei amatõr
grafikus elsõsorban portréban
van otthon, de az összes mun-
kája remek, alapos, gondos
kivitelezésrõl árulkodik.

Iványiné Nagy Erzsébet 5
éve kezdett festeni. Az útra-
valót még általános iskolai rajz-
tanárától kapta, majd érett kor-
ban festõkészletet vásárolt és
elkezdte álmai megvalósítását.

A bázakerettyei alkotó elsõ-
sorban a virágokat kedveli
festeni, de emberábrázolás-
sal is megpróbálkozott –
mondta Dömõk József, aki
mindkét alkotót a Letenyei Fes-
tõk Köréhez való csatlakozásra
kérte fel.

A letenyei Magyar Kultúra
Napi rendezvényt színesítették
a helyi diák-
jai által elõadott zeneszámok
és a
dalcsokrai.

A kiállítások február 15-ig
tekinthetõk meg.

Kép és szöveg:

Mûvészeti Iskola

Mákvirág Citerazenekar

Mirkó Imre

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

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

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

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

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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(Folytatás az 1. oldalról)

42 év után ismét járási székhely lett Letenye
leválik az önkormányzatokról,
így az ott dolgozók azzal tud-
nak foglalkozni, amire 1990-
ben gyakorlatilag az önkor-
mányzatiság létrejött, vagyis az
itt élõk képviseletével, életük
jobbá tételével, munkalehetõ-
ségek teremtésével.

Halmi Béla beszéde során
említést tett az elõdökrõl is.
Mint mondta: õ 2006 óta tölti
be a polgármesteri tisztséget,
de már elõtte létrejöttek azon
szervezetek, melyek az ismét
járássá alakulás alapját jelen-
tették.

A beszédek elhangzása után
Farkas Károly plébános áldotta
meg a járási és a polgármesteri
hivatalt, majd a Letenyei Járási

Hivatal megnyitását jelképezõ
nemzetiszínû szalagot Rigó
Csaba és Halmi Béla közösen
vágták át, mely eseménnyel a
járási státusát 1971-ben elvesz-
tõ Letenye és környéke ismét
visszakapta régi rangját.

Kép és szöveg:
A tartozó

települések: Bánokszentgyörgy,
Bázakerettye, Becsehely, Bors-
fa, Bucsuta, Csörnyeföld, Ker-
kaszentkirály, Kiscsehi, Kistol-
mács, Lasztonya, Letenye, Lis-
peszentadorján, Maróc, Molná-
ri, Murarátka, Muraszemenye,
Oltárc, Pusztamagyaród, Sem-
jénháza, Szentliszló, Szentmar-
gitfalva, Tótszentmárton, Tót-
szerdahely, Valkonya, Várfölde,
Zajk.

Mirkó Imre
letenyei járáshoz

Január 25-én (pénteken) a
letenyei városháza dísztermé-
ben került bemutatásra

címû könyve. A Lete-
nye története címû kiadványt a
helyi mûvelõdési ház nyugal-
mazott igazgatója még a néhai
nagykanizsai

írta, a most megjelent
kötetet egymaga készítette el.

A hely ezúttal kicsinek bi-
zonyult – fogalmazta meg nyi-
tóbeszédében , a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója, aki a tény-
szerû és tárgyszerû várostör-
téneti kiadványt jó szívvel aján-
lotta az érdeklõdõk figyel-
mébe. polgármes-
ter megnyitó beszédében töb-
bek között szólt arról, hogy a
kiadvány megjelenése egyfajta
mérföldkõ városunk számára.
Mint fogalmazott: az elõdök
munkáját is meg kell becsülni,
hiszen például az 1995-ben
Letenye polgármesteri tisztjét
betöltõ elõtt

Tóth
Oszkár Letenye a XX. szá-
zadban

dr. Kerecsényi
Edittel

Dömõk József

Halmi Béla

Rostonics László

Letenye a XX. században
Tóth Oszkár várostörténeti könyve

írta alá Tóth Oszkár azt a
nyilatkozatot, melyben vállalta
a helyi történelmi mû elké-
szítését. A könyvet – pályázati
lehetõség és anyagiak híján – a
város nem tudta kiadni, de az
idén 10 éves

arra sike-
resen pályázott és gyakorlati-
lag – az önkormányzat anyagi
támogatásával – ezen civil
szervezetnek köszönhetõ az,
hogy bárki kézbe veheti Lete-
nye XX. századi történelmének
írott feldolgozását. (A Letenye
TV 1995-tõl napjainkig leadott
adásainak feldolgozása, digita-
lizálása is sikeres pályázat ese-
tén akár az idén megkezdõd-
het.) az
LKE tagja, a kötet felelõs ki-
adója is szólt a megjelentek-
hez, aki – mint mondta – a
most megjelent „kincset” for-
gassa, olvassa érdeklõdéssel és
azt ajánlotta Oszkár bácsinak,
ha ereje, egészsége engedi, írja
meg településünk XXI. századi
történetét is. Az estet fellépé-

Letenyéért Köz-
életi Egyesület (LKE)

Mikóné Farkas Ildikó,

Halmi Béla ajándékot adott át Tóth Oszkárnak.

házhoz szállítással

eladók: 700 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

sével színesítette a
, a mûbõl részle-

teket olvastak fel a
tagjai. A kiad-

vány digitális rögzítését az
FMHK munkatársa,

végezte el, az ünnepség
emlékezetessé tételérõl a lete-
nyei kulturális intézmény dol-

Mákvirág
Citerazenekar

Letenyei
Versmondó Kör

Bellovics
Ágota

gozói gondoskodtak. Az 500
példányban megjelent, közel
400 oldalas Letenye a XX.
században címû könyvet min-
den jelenlévõ ingyen kapta
kézhez, melyet Oszkár bácsi
örömmel dedikált a hely-
színen.

M.I.
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Logikai és gondolkodtató
játékok várták a vállalkozó
szellemûeket a muraszemenyi
IKSZT-ben 2013 január 18-án:
szellemi sportprogramot ren-
deztünk.

Délután sakkozásban, mal-
mozásban és sudoku rejtvény
kitöltésében mérhették össze
tudásukat a résztvevõk. Legin-

Agymenõ

kább a malomversenyre akad-
tak vállalkozó kedvû jelent-
kezõk, de azért a sakkozásra is
benevezett néhány jelenlevõ.
Akinek nem volt kedve e ver-
senyekhez, a sudoku rejtvény-
ben merülhetett el. A rossz idõ
ellenére összegyûltek a csapa-
tok és nagyon jól szórakoztak.

-b.-

A múlt év novemberében
sikeresen befejezõdött

község vízvédelmi
rendszerének kiépítése – ezek-
kel a szavakkal kezdte beszé-
dét polgármes-
ter a Nyugat-dunántúli Opera-
tív Program keretében megva-
lósult, közel 42 milliós nagy-
ságrendû projektet lezáró ja-
nuár 24-ei rendezvényen.

A Déryné Mûvelõdési Ház-
ban tartott ünnepélyes prog-
ramon elhangzott: a nagy vára-
kozással kísért projekthez a
település 37.797.931 forintos
európai uniós támogatást nyert,
s a beruházás összköltsége
41.997.701 forintot tett ki.

A kivitelezés során meg-
valósult az árokrendszer nagy
részének tisztítása, mederki-

Báza-
kerettye

Iványi László

Egy régi gond oldódott meg Bázakerettyén
Sikeresen lezárult a csapadékvíz elvezetési projekt

alakítása, a kritikus szakaszok
burkolása, illetve a meglévõ
burkolatok helyreállítása, javí-
tása. Az elvégzett rekonstruk-
ciós és fejlesztési munkálatok
várhatóan megoldják azt az
évek óta fennálló problémát,
amit a nem megfelelõ vízelve-
zetés okozott heves esõzések
alkalmával.

A kerettyei születésû Iványi
László saját bõrén is érezte,
tapasztalta a gondokat, de
hogy a letenyei járásból érke-
zett meghívott vendégek is
tisztában legyenek azokkal,
vetített képes elõadással szem-
léltette az elavult csatornázási
rendszer nem egyszer kaoti-
kus állapotokhoz vezetõ álla-
potát. Hangsúlyozta, hogy az
utóbbi években egyre gyako-

ribbá váló heves esõzések ko-
moly anyagi károkat is okoztak
az erdõsült környezetben fek-
võ település domborzati vi-
szonyai – fõként rendezetlen
vízelvezetése miatt.

– A dombokról lezúduló
csapadék számtalanszor oko-
zott bosszúságot elsõsorban a
bázai falurészen élõknek, el-
öntve portáikat, de a község
más területeit sem kímélték –
fogalmazott a polgármester. –
Bár az árkokat és az átere-
szeket az önkormányzat köz-
munkásai rendszeresen tisztí-
tották, anyagiak hiányában ko-
molyabb beavatkozásra nem
voltunk képesek. A vízelveze-
tési rendszer felújítási munká-
latai azért várattak ilyen sokáig
magukra, mert mindenképpen
pályázati források bevonására
volt szükség. Gondos elõkészí-
tést követõen, a Nyugat-dunán-
túli Operatív Program kereté-
ben elnyert közel 38 millió fo-
rinttal végül sikerült megte-
remteni a munkálatok elvégzé-
sének feltételeit.

Miként a beruházás folya-
matát megörökítõ, kivetített
fotók segítségével láthattuk:
2012. szeptember és novem-
ber között a nagykanizsai szék-

helyû .
gondos kivitelezésében több
száz méter árokrendszer és
számtalan mûtárgy újult meg
Bázakerettye területén. A szük-
séges tereprendezés természe-
tesen csak tavasszal, a rossz
idõjárás elmúltával kerül végle-
ges befejezésre.

– A vízmeder rendezésével
heves esõzések idejére is meg-
oldottá vált az önkormányzati,
a magántulajdonban lévõ és a
természeti értékek védelme, s
nem utolsó sorban egy esz-
tétikus, könnyen karbantart-
ható környezet került kialakí-
tásra – jelentette ki Iványi Lász-
ló, hozzátéve: a településen
elsõ alkalommal dolgozó Bau-
terc-Prizma Kft. korrekt mun-
kájával és hozzáállásával egy-
aránt elégedettek. Kompro-
misszum készségük a beruhá-
zás teljes idején megmutat-
kozott, az önkormányzat és a
lakosság igényeit is a leg-
messzebbmenõkig figyelembe
vették.

országgyûlés
képviselõ hangsúlyozta: a falu-
si turizmus tekintetében is szé-
pen fejlõdõ Bázakerettye életé-
ben jelentõs beruházás való-
sult meg, s a belterületi csapa-
dék és belvíz elvezetését célzó,
90%-os támogatottságú pro-
jektben az önkormányzat és a
kivitelezõ összefogása mások
számára is példaértékû lehet.

Bauterc-Prizma Kft

Pintér László

Kelemen Valéria

Iványi László polgármester és Pintér László országgyûlési
képviselõ a bázakerettyei projektzárón.

Fotó: a szerzõFotó: a szerzõ



Kampánystratégák

– Talán azt is el lehetne sütni, hogy most a rezsicsökken-
tés miatt fog a huszonhárom millió román beözönleni az
országba!...
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Jól sikerült a közigazgatás za-
lai átalakítása, lényegesen köny-
nyebb lett az önkormányzatok
helyzete az állam adósságátvál-
lalási intézkedése után – mond-
ta , a

újévi fogadásán.
Manninger Jenõ Zalai Me-

gyei Közgyûlés

A zalai jövõkép

A megyei közgyûlés elnöke
szerint a zalai fejlesztési terv
alapja a program,
ami a gyógy- és egészség-
turizmusra, az iparra, az ag-
rárfejlesztésre és a logiszti-
kára épül.

„Zöld Zala”

Manninger Jenõ újévi köszöntõje.

Muraszemenyén

Stefanec
Mária

a hagyo-
mányokhoz híven 2012-ben is
megrendezték a falu karácso-
nya ünnepséget. 2012 decem-
ber 20-án, 13.00 órakor ünne-
pi díszben várta az érdek-
lõdõket hagyományos karácso-
nyi mûsorára a rendezõség,
melynek a muraszemenyei
IKSZT adott otthont.

A közösségi ház megtelt az
érdeklõdõkkel. A karácsonyi
mûsor nyitásaként

polgármester ünnepi
gondolatai után mindenkinek
áldott, békés, boldog kará-
csonyt és új évet kívánt.

Ezután a helyi általános isko-
la és óvoda tanulói lepték meg

A hagyományokhoz híven

a jelenlévõket verssel, énekkel,
színjátszással, ezzel téve színe-
sebbé az idelátogatók karácso-
nyát. A gyermekek mûsora min-
dig nagy élményt jelent a ven-
dégeknek. Minden évben más,
újabb és újabb, eredeti ötletek-
kel lepik meg a közönséget.
Produkcióik végén valameny-
nyien kis karácsonyi csomagot
kaptak ajándékba. Az ünnepi
mûsor után a vendégeket és a
szereplõket édességgel, üdítõ-
vel és forró teával kínáltuk meg.

E jeles ünnepen minden
idelátogató az ünnepi hangu-
lathoz méltó karácsonyi aján-
dékkal gazdagodott.

b.e.

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Kiszámíthatatlan kormányzás...

– Az agyam dobom el a Fidesztõl! A Pintér nem löveti ki a
tüntetõ diákok szemét, és még ezt a regisztrációt sem
nyomják be izomból az alkotmányba!...

Renegát

– Sohasem gondoltam volna magáról Suhajdáné, hogy
ezért a nyomorult tíz százalék számlaapasztásért képes lesz
átpártolni a Fideszhez!
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Ismét eltelt egy év, így ja-
nuár 22-én számos hegyen
megtartották a hagyományos
Vince-napi programot.

ezúttal a részén
rendezték meg, ahol a ter-
ményjósló ünnepnap alkalmá-
ból Isten áldását kérték a tõ-
kékre, valamint finom borokat
kóstoltak és bíráltak.

A megjelent hagyomány-
tisztelõ borosgazdákat

polgármester köszöntöt-
te a hegyháton. Elmondta: a
szõlészek és borosgazdák szá-
mára e jeles nap a termé-
szetben fordulópontnak szá-
mít, hiszen ebben az idõszak-
ban a szõlõ biológiájában egy
változás következik be, lassan
ébredezni kezd a növény és
elindul a nedvkeringés. – Ez a
nap Magyarországon a Magyar
Kultúra Napja is, hiszen Köl-
csey Ferenc ezen a napon fe-
jezte be Himnuszunkat, így a
Vince-napi ünnepségen errõl
is megemlékezünk annak kö-
zös eléneklésével – tette
hozzá.

A programon elõször vett
részt okle-

Becse-
helynek polai

Németh
Géza

dr. Brazsil József

Jó hangulatú Vince-napi ünnepség

veles agrármérnök, egyetemi
oktató, aki a borral kapcso-
latos ünnepeket, idõszakokat,
valamint a naphoz kapcsolódó
történelmi hátteret ismertette.

– Vince napja ebben az
évben már a második jeles
esemény, az elsõ az újév volt,
hiszen azt tartják, hogy ha
fényes az újév, akkor jó borter-
més lesz. De sokszor ellent-
mondásba kerül az ember,
mert ha már ettõl jó termés
lenne, beleülhetnénk a hóba
és várhatnánk a szüret idejét.
Ahogy az egyszeri ember
mondta: „Ha nem jön közbe a
szüret, akkor végzek a met-
széssel”. Semmi más dolgunk
nem lenne e vonatkozásban,
mint várnánk a csodára. De
mindenki tudja, hogy a terem-
tõ is csak annak tud segíteni,
aki maga is igyekszik – mondta
dr. Brazsil József.

Hozzátette, az idei Vince-
nap jó bortermésre enged
következtetni, hiszen azt tart-
ják: „Ha megcsordul a Vince,
megtelik a pince”. A tõkén
ekkor már szinte eldõlt, hogy
milyen lesz a termés. De a

megfelelõ minõségû termés-
hez még hozzájárul többek kö-
zött az, ha Gergely napján
hideg van, György napján még
lehet metszeni, valamint a
fagyosszentek és a Medárd
idõjárása. Úgy tartják, hogy az
elvirágzástól számított hetve-
nedik napon, Bonifác napja
környékén lehet az elsõ
termés.

Ahogy elmondta, Szent
Vincérõl annyit lehet tudni,
hogy a III. században élt és
vértanúhalált halt a keresz-
tényüldözések idején Hispá-
niában, ahol egy püspök mel-
lett volt diakónus. A püspökkel
együtt levezették a tenger-
partra és ott végezték ki õket.
A császár parancsára nem te-
mették el, hanem a szántóra
fektették, ahol egy holló védte
a többi ragadozótól. Majd kö-
veket kötöttek rá és a tengerbe
dobták, de még az is kivetette
magából, a természet erõi vé-
delmezték. Vince és a bor kap-
csolatáról nem maradt fenn
írásos emlék, annyit tudni,
hogy 530 körül az akkori püs-
pök a francia királynak adta a
palástját, ez vitte fel a rangját.
Elõször a gasztronómusok vá-
lasztották õt védõszentjükké,

ezt követõen a 16. században
francia, német és osztrák köz-
vetítéssel jutott el hozzánk, és
itt már a borászok pártfogójává
lett. A neve vin és ce össze-
tételbõl származik, mely száz-
szoros bort jelent.

Ezt követõen szentelte meg
az elsõ megmetszendõ tõkét

atya, ezen ke-
resztül kérve áldást a szõlõre.
Majd a hagyományoknak meg-
felelõen ,
aki a házigazda volt, metszette
meg az elsõ tõkét. Ezt köve-
tõen pedig a közel 25 fõs tár-
saság minden tagja borral ön-
tözte meg a tõke tövét.

, a Kerka- és
Muramenti hegyközség veze-
tõje, polgármes-
tere az újdonságokról szólt.
Ahogy mondta, az idei évben
ismét megváltozott a hegy-
községeket érintõ törvény, így
márciustól módosítják a hatá-
rokat és ezzel a szerepüket is.

Az ünnepséget követõen
került sor a borkóstolóra és
azok jó hangulatú „bírálatára”.
2012-ben az átlagosnál is keve-
sebb termett és figyelni kellett
a szüret idõpontjára, nehogy a
sav és a cukor aránya felbo-
ruljon. Azonban az idén jobb
évjáratra számítanak a gaz-
dák… Reméljük, kegyes lesz
hozzájuk az idõjárás!

Szöveg és kép:

Horváth Gábor

Balassa Jánosné Vali

Simon Zoltán

Csörnyeföld

Varga Rita

A teremtõ is csak annak tud segíteni, aki maga is igyekszik…

Saját forrást nem
igénylõ pályázatból
újulhat meg a lete-
nyei egészségügyi el-
látásnak helyet adó
Kárpáti utcai épület
– tudtuk meg

polgármester-
tõl. A letenyei vezetés
már korábban cél-
ként tûzte ki maga
elé az épület mielõb-
bi renoválását, hiszen
az már régen került
felújításra, egy-egy
nagyobb esõzésnél

Halmi
Béla

200 millióból újulhat meg
– a letenyei egészségház

arra is volt példa, hogy be-
ázások is történtek – mondta
az elõzményekrõl a polgár-
mester. A város elsõ embere
elmondta: a Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Progra-
mon belül kiírt pályázatukat
befogadták, azt visszaigazol-
ták. A tervek szerint a 200 mil-
lió forintból egy olyan úgy-
nevezett „Egészségház” kerül
kialakításra, ahová energiata-
karékos kazánokokat vásárol-
nának, az egész épület akadály-
mentesítésre kerülne, melybe
liftet is építenének.

A jelenleg külön épületben
lévõ házi gyermekorvosi ren-
delés és a védõnõi szolgálat

(elkülönítve a felnõtt és a gyer-
mek betegeket) külön bejárat-
tal ellátva az Egészségházba
kerül. Mint a polgármester
fogalmazott: az összegbõl a
mostani lapostetõ helyett tetõ-
tér beépítésével kívánják bõ-
víteni a komplexumot. Min-
den terv készen van, melyek az
orvosszakmai elõírásnak meg-
felelnek – mondta Halmi Béla,
akitõl azt is megtudtuk, hogy a
letenyei egészségügyi ellátás
korszerûsítése a

közösen va-
lósul meg, hiszen azt a koráb-
biakhoz hasonlóan a kórház
üzemelteti tovább.

Kép és szöveg:

Kanizsa Do-
rottya Kórházzal

Mirkó Imre

A letenyei egészségügyi központ épülete.
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Fõzni jó!

Lakberendezõként még
soha nem gondoltam bele
abba, hogy milyen nehéz se-
gítség nélkül berendezni
egy otthont. Amíg nem ta-
lálkoztam Csillával. Elmesél-
te tortúráját. Megpróbálta
egyedül berendezni ottho-
nát. Azonban az elsõ hét
után csak egy halom eldön-
tendõ kérdéssel és megol-
dandó problémával lett gaz-
dagabb. Hogyan tudja a leg-
praktikusabban tárolni a
dolgait, hogy mindennek le-
gyen helye? Hova tudja el-
rakni a ruhaszárítót, a vasa-
lódeszkát, de könnyen elõ is
tudja venni? Hova és milyen
méretben kerüljenek búto-
rok, úgy hogy közben tágas
és világos is maradjon
otthona. Ne egy bútorrak-
tárra hasonlítson. A konyhá-
ban hogyan férne el egy
nagy asztal, ha nincs hozzá
elég hely? Milyen színeket
válaszon, ami jól megy a
padlóhoz, a tapétához? Mi-
tõl fog igazán jól kinézni az
otthona? Hogyan tudja
mindezt kihozni annyi
pénzbõl, amennyit szán rá?
Csilla nem csak egy trendi
otthont akart magának, ami
egy a sok közül. Hanem
olyant, ami tükrözi az egyé-
niségét, s még 10 év múlva
is irigyelni fognak tõle is-
merõsei. Csilla megoldás-
ként azt a tanácsot kapta,
hogy mérje fel és rajzolja le
az otthonát. Készítsen egy
méretarányos tervet …

Na, itt telt be a pohár! –
Én ehhez nem értek! Csak
azt szeretném, hogy az ott-
honom olyan legyen, mint
én, ahol igazán jól fogom
érezni magam – mondta.

Erre a kifakadásra csak
annyit tudtam válaszolni: –
A lakberendezést, mint
szakmát ezért tanulják több
évig. Ez a tudás kell ahhoz,
hogy az ilyen helyzeteket
meg tudjuk oldani. Sõt már
3D-s látványterveken mutat-
juk meg, hogy milyen lesz.
Így nincs zsákbamacska,
nincs találgatás. Egyszerûen
lehet dönteni.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Na, itt telt be a pohár…

mxm lakberendezés rovata

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Január 18-án az országot
borító hatalmas hótakaró aka-
dályozta meg, hogy a több
mint hatszáz meghívott eljus-
son a megyeházára meghirde-
tett összejövetelre. A téli idõjá-
rás viszontagságait legyõzõket
a
közelmúltban kinevezett át-
meneti elnöke,
fogadta a Deák-teremben a „A
mezõgazdaság jövõje” címû
elõadás alkalmával. Az elnök-
asszony közölte a jelenlévõ
gazdálkodókkal, hogy a talál-
kozó fõelõadója,

államtitkár nem tudott
megérkezni, így késõbb osztja
meg a felelõs minisztérium
szakmai gondolatait, terveit
Zalaegerszegen a gazdákkal.

országgyûlési
képviselõ kitért a tavaly augusz-
tusban elfogadott földtörvény-
re, amely alkotása során – mint
mondta – komoly viták alakul-
tak ki a frakción belül. A po-

Zala Megyei Agrárkamara

Süle Katalin

dr. Budai
Gyula

Vigh László

Gazdálkodói fórum a megyeházán
Középpontban a kamarai választás

A küszöbön álló kamarai választások jelentõségét emelték ki.

litikus jelezte, hogy a kormány
földdel kapcsolatosan kiala-
kított irányvonalát megfelelõ-
nek látja, amelynek számos
összetevõje van, és sok kérdést
hordoz magában. Így többek
közt azon fogalmak tisztázását,
hogy valójában ki a gazdálko-
dó, hol a határ a földhektár
esetében, vagyis a birtokok
méretének megszabása, mind-
ezt az államháztartási hiánycél
tartásának figyelembevételé-
vel. Közölte továbbá, hogy a
jogszabály kétharmadossá té-
telében az játszott szerepet,
hogy a megszületett földtör-
vényt ne lehessen könnyen
módosítani.

Süle Katalin beszédében
érintette az új egységes Nem-
zeti Agrárkamara létrehozásá-
nak fontosságát, majd a közel-
jövõben bekövetkezõ kamarai
választásokról, azok szabályai-
ról adott tájékoztatást. Mind-
ehhez a regisztráció tisztázása
elengedhetetlen, hiszen akik

az elmúlt év november 30-ig
ezt megtették, azok vehetnek
részt a februári választásokon,
amelyek Zalában összesen hat
helyszínen kerülnek megren-
dezésre:

és
. Ilyen módon „1 tag

1 szavazat” elvén Zalában ösz-
szesen hatvan megyei küldöt-
tet fognak megválasztani, majd
ezt követõen márciusban a
megyei alakuló küldöttgyûlés-
re kerül sor, ahol az országos
küldötteket és a megyei tiszt-
ségviselõket választják meg.

A cél az, hogy az ilyen
módon felállt kamara megfele-
lõ szakmai tapasztalattal bíró
érdekképviseletet alkosson,
hogy a tagok érezzék: a meg-
alakult új Nemzeti Agrárkama-
ra értük van. Ennek alapjaként
már történtek lépések, így a
szakmai képzés terén, továbbá
jó néhány új könyvet jelentet-
tek meg, és terv egy kamarai
kártya kiadása is, amely biz-
tosíték, hogy a tulajdonosa hi-
vatalos piaci tag, amely jelzi,
hogy érdemes vele kapcsolatot
tartani, mert a kamara ismeri a
szakmai tevékenységét. A meg-
alakult kamara egy egységes
testület, amely teret biztosít
egymás segítésére, támogatásá-
ra, biztosítva a versenyképes-
séget, valamint érdekeik haté-
kony védelmét.

A február 1-21. közötti idõ-
szakban a vidékfejlesztési mi-
niszter a választási elõkészüle-
tek és azok lebonyolításáért a
Magyar Agrárkamara 21 tagú
Átmeneti Elnökségét jelölte ki
felelõsnek.

Zalaegerszegen, Nagy-
kanizsán, Keszthelyen, Zala-
szentgróton, Lentiben Be-
csehelyen

Török Irén
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„Száguldva vágtat, rohan
az idõ,

Sorra váltják egymást föl a
hetek,

Minden nyár gyorsabb,
mint az elõzõ,

Az idõnek nem mondhatsz
„állj meg”-et...”

Mura-
szemenye Község Önkor-
mányzata Muraszemenye
Községért Közalapítvány

Muraszeme-
nye-Csernec

Stefanec Mária

Hagyományos idõsek napi
rendezvényét tartotta

és a
2012.

december 16-án
településrész kul-

túrházában.
A község 60 évnél idõsebb

lakóit nagy szeretettel várták a
rendezõség tagjai. A megjelent
közel 100 fõt
polgármester köszöntötte. Mint
azt elmondta: „A mi világunk
önökkel, apáink, nagyapáink
életével, munkásságával kezdõ-
dött. Önök építették számunk-
ra azt a jelent, amelyben a mi
generációnk egy újabb nemze-
dék jövõjét alapozhatja meg.
Mindennapi munkánkhoz az
elõdök példáiból meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot. Vi-
gyáznunk kell önökre, hogy a
hosszú évek kemény munkája
után örömteli életet élhesse-
nek. Érezzék, hogy nem hagy-
juk önöket magukra, hogy
fontos részei életünknek.”

Szépkorúak napja Muraszemenyén

Az ünnepi beszéd után a
szépkorúak számára összeállí-
tott mûsor a

nyitótáncával indult.
Minden évben, a legfiata-

labbak most is kedveskedtek elõ-
adásukkal. Mivel az ünnepség
karácsony idején került meg-
rendezésre, így a bemutatót is
ennek megfelelõen állították
össze az óvónõk. Az óvodáso-
kat szüleik is elkísérték a fellé-
pésre, s méltán voltak büszkék
gyermekeikre. Majd a helyi álta-
lános iskola tanulóinak az IKSZT
által szervezett elõadása követ-
kezett, melyet nagy örömmel és
meghatódva fogadtak az idõsek.

A szorgos kezek által készí-
tett vacsorával is megvendégel-
ték az idõs embereket;

, Muraszemenye plébá-
nosa mondott asztali áldást.

A szervezõk meghívására
ellátogatott a programra a
tófeji , szí-
nes mûsorával alapozták meg a
késõ délutáni hangulatot. Az
operettrészleteket és magyar
nótákat nagy szeretettel adták
elõ, melyet vastapssal háláltak
meg a jelenlévõk.

Az idõs emberek elégedett-
sége arcukra volt írva, hálás
köszönetüket kifejezve jó
kedvvel indultak haza.

„Szemenyei
D”r”ámák

Gálhidi
Sándor

Szivárvány Dalkör

B.E.

Bensõséges megemlékezés volt.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal valamint az eMagyar-
ország Programot mûködtetõ NT. Nonprofit Közhasznú Kft.
konzorciumi partner vezetésével, koorinálásával

program keretében 2014. õszéig magyar lakcímmel
rendelkezõ állampolgároknak lehetõségük lesz idegennyelv és
informatika tanulásra, kompetencia fejlesztésre – tájékoztatta
lapunkat Szilárd információs társadalmi tanácsadó,
TÁMOP 2.1.2 mentor eTanácsadó. Az országos jelentõségû pro-
jekt 2012. novemberben indult és 2014. augusztus 31-ig tart.
Ezen idõszak között van lehetõség a lakosság ez irányú kompe-
tencia fejlesztésére.

Jelenleg a képzõintézmények regisztrációja zajlik, a jelent-
kezõk, résztvevõk, tanulni vágyók regisztrációjára fejlesztett
felület még nem elérhetõ www.tudasodajovod.hu internetes
portálon. Jelentkezni csak elektronikus úton lehet. A résztvevõ
önállóan, mentor eTanácsadó segítségével vagy a képzõintéz-
ménnyel közösen tudja adatait feltölteni az on-line rendszerben.

• minden 18. életévét betöltött személy, aki nem áll felsõ-
oktatási intézménnyel nappali hallgatói jogviszonyban

• nem vesz részt ezen képzéssel egyidejûleg más hazai vagy
európai uniós forrásból támogatott idegen nyelvi vagy infor-
matikai képzésben.

• a kormányhatározat szerinti hátrányos helyzetû települé-
sen élõket,

• a 45 év felettieket,
• tartósan álláskeresõseket,
• munkaképes korú inaktívak,
• pályakezdõ fiatalok,
• aktív életet élõ idõsek,
• helyi vállalkozások vezetõi, tulajdonosai,
• fogyatékkal élõket,
• kismamákat.
A képzés díjához befizetésével kell hozzájárulni,

melynek mértéke a hátrányos helyzetû településen élõk eseté-
ben a képzési díj -a, azaz 1.800 Ft, minden más esetben ,
azaz 4.500 Ft.

A regisztrációt követõen a központi informatikai rendszer a
nyilatkozatok alapján megállapítja a képzésben való részvétel
jogosultságát és kiszámítja az önrész mértékét.

A projekt keretén belül lehetõség nyílik arra is, hogy a
résztvevõ csak idegen nyelvet, csak informatikát tanul, vagy
kombinálja a kettõt, persze nem haladhatja túl az elõírt para-
métereket.

Farkas Szilárd mentor elmondta, hogy a közelmúltban Vasvá-
ron, polgármesterrel, zajki eTanácsadóval és

kerkateskándi eTanácsadóval, IKSZT
munkatárssal közösen vettek részt TÁMOP 2.1.2 projekt felké-
szítõ továbbképzésén, ahol ismertették az eTanácsadók felada-
tait, miszerint igényfelmérés, kommunikáció, motíváció, tobor-
zás és adminisztratív feladatokat látnak el a teljes projekt idõtar-
tama alatt. A képzést sikeres vizsga zárta, majd a
önkormányzattal megtörtént a helyszínre vonatkozó szerzõdés
aláírása a feladatok ellátása végett.

Farkas Szilárd hozzátette, hogy ilyen mértékû, országos
jelentõségû tanulási folyamat, melybe minimum 100 000 ezer
állampolgárt kell bevonni, nem volt, ez is jelzi azt, hogy az
idegennyelv ismerete mellett az informatikai kompetencia-
fejlesztésre is hangsúlyt kell fektetni, melynek egyik eredménye
a digitális írástudók számának növekedése lehet. Kiemelt fel-
adat a nyelvi kompetenciafejlesztés is, mellyel kapcsolatban
érdeklõdni Letenyén, a városi könyvtárban lehet.

TÁMOP 2.1.2
„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesz-
tése”

Az idegen nyelvi és informatikai képzéseken részt
vehet:

A támogatás maximális összege egyénenként a pro-
jekt teljes idõtartamára 90.000 Ft.

A projekt kiemelten kezeli:

önrész

2% 5%

Az igényfelmérést, kommunikációt, motívációt, to-
borzási és mentorálási feladatokat Kistolmácsi Mûvelõ-
dési Házban helyet kapott eMagyarország végzi az
eTanácsadó. Az itt, már 2010-ben kialakított Minta
eMagyarország pont kiválóan alkalmas arra, hogy a ko-
ordinációs és mentori feladatokat szakszerûen, lehetõ-
ség szerint a képzõintézménnyel együttmûködve lássa
el. A kommunikáció és a toborzás gyümölcse már beérni
látszik, várhatóan 2013. márciusban elindulhat számítás-
technika képzés, tanfolyam, melyre a jelentkezõk száma
már 20 fölé emelkedett.

Farkas

Bagladi Róbert
Molnárné Varga Brigitta

kistolmácsi

Idegennyelvi és informatikai
kompetencia fejlesztése a cél

Letenye térségében

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
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Gyõrffy Balázs Magyar Agrárka-
mara Süle Kata-
lin Zala Megyei Agrárkamara

Fazekas Sándor

, a
átmeneti elnöke és

, a meg-
bízott elnöke sajtótájékoztatójukon be-
jelentették: az Átmeneti Elnökség elfo-
gadta a 2013-as agrárkamarai választá-
sok eljárási szabályzatát (letölthetõ az
Agrárkamara honlapjáról: www.agrar
kamara.hu), amelyet
vidékfejlesztési miniszter is jóváha-
gyott. A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhatnak a választásra jogosultak
február 1. és 21. között, a megyéjük-
ben meghirdetett választási helyszí-
nek bármelyikén. A törvény által elõ-
írt határidõig közel 200 ezer leendõ
tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a ka-
marai választásokon való részvételre.

Február 1-jén országszerte megkezdõdnek az agrárkamarai választások

Választási szabályok

A Zala megyei küldöttválasztó szavazások idõpontjai és
helyszínei:

Nagykanizsa

Keszthely

Zalaszentgrót

Becsehely,
Lenti

Pótnap:

A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldött-
jelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista ál-
lítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és
azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható).
A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. ja-
nuár 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos he-
lyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kama-
rában összefogott különbözõ ágazatok érdekeinek arányos
képviselete biztosított legyen.

A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, me-
gyénként több meghirdetett idõpontban és helyszínen, köz-
jegyzõ jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése ér-
dekében a választók az adott megyében bármelyik meghir-
detett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én min-
den megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a
választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.

Február 4. 08.00-18.00 Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.

Február 5. 08.00-18.00 , Medgyaszay Ház,
Sugár út 5.

Február 6. 07.00-12.00 , Egyetem D-épület,
Festetics u.
7., 11. sz. helyiség

Február 6. 14.00-18.00 , Városi Mûvelõdési
Központ, Batthyány u. 9.

Február 7. 07.00-12.00 Faluház, Ifjúság u. 67.
Február 7. 14.00-18.00 , Inkubátorház, Deák F. u. 4.

Február 21. 08.00-18.00 Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.

A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják
majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megvá-
lasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai
tisztségviselõket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló
küldöttgyûlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az
alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselõk meg-
választásával jogilag is létrejön az új kamara.

A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklõ-
dõk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfél-
szolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a

e-mail címre.

Zalaegerszeg

Zalaegerszeg

,

,

valasztas@agrarkamara.hu

Süle Katalin

2012. december 17-én az Országgyûlés elfogadta a 2012.
évi CCXV törvényt, mellyel módosította a 2001. évi CI. fel-
nõttképzési törvényt – tájékoztatta lapunkat , a

ügyvezetõ igazgatója. – Az új szabályok jelentõsen megvál-
toztatják a felnõttképzési tevékenység kereteit. Emelkedik a
képzésben eltöltött idõ, nõnek a szolgáltatások árai.

Jó hír azonban, hogy a 150/2012.(VII.6.) kormányrendelet
módosításra került 2012. november 28-án. Az új – 331/2012.
(XI.28.) – kormányrendelet által biztosított átmeneti idõszak
lehetõvé teszi, hogy 2013. augusztus 31-ig az OKJ-s képzések a
régi feltételekkel indulhassanak. Fenti idõpontig nem kell al-
kalmazni az új OKJ szabályait, nem kell emelni az óraszámo-
kat és az árak is maradhatnak a tavalyi szinten.

– Ennek szellemében egyesületünk sem kíván változtatni a
képzések óraszámain és megtartjuk a 2012. évi árainkat –
folytatja az ügyvezetõ. Ezzel is segíteni kívánjuk a felnõttkép-
zésben résztvevõ partnereinknek az idõ és költséghatékony
oktatást. Közben természetesen készülünk a 2013. szeptem-
ber 1-tõl induló új oktatási évre, ahol már az új szabályok sze-
rint bonyolítjuk képzéseinket.

Rózsás Csaba
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

Változó felnõttképzés

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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!Jöjjön, lazítson és pihenjen a Lenti Termálfürdõben

FEBRUÁRI AKCIÓS HETEK
A LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!

KEDVEZMÉNYEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

www.lentifurdo.hu

www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu

Tel: 0692/351-770

2013. február 1-tõl

A FÜRDÕBELÉPÕ CSAK
(úszó-, gyógy-, gyermek és tan- medence valamint a

pihenõtér használata pihenõággyal.)

(14 éves korig, kivéve csoportoknak)

(úszó-, gyógy-, tan- és hidromasszázs medence,
a szauna világ finn-, aroma és infra szaunával valamint

a pihenõtér használata pihenõággyal.)

GYERMEKEKNEK

A BELÉPÉS INGYENES!!!

Extra fürdõbelépõ szaunával csak 2 490 Ft

(Az akció visszavonásig érvényes!)

1 290 Ft

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

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

A játékos sportverseny me-
gyei döntõjét január 16.-án
(csütörtökön) rendezték meg

, a Zsigmondy
SZKI tornacsarnokában, ahol
Zala megye 6 legjobb csapata
állt rajthoz.

és a nagy-
kanizsai és
iskolából érkeztek a csapatok.
Az izgalmas 2 órás verseny
gyõztese a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola alsósai-
ból összeállított csapat lett.

A megye aranyérmes csapa-
tának tagjai:

Nagykanizsán

Zalavárról, Galambokról,
Lentibõl, Letenyérõl

Rozgonyi Zrínyi

Balassa Szilvesz-
ter, Bedõ Bella, Bocskor Anna,
Gál Kristóf, Gáspár Viktória,

Remekeltek a letenyeiek.

Megyei bajnok a letenyei Andrássy-csapat
Gyergyák Vivien, Horváth
Klaudia, Iványi Dávid, Janzsó
Daniella, Karsai Péter, Kobra
Márkó, Molnár Botond, Mol-
nár Levente, Mukaba Mbom-
bo Exause, Mukaba Tshunia-
ma Merdi, Németh Dénes,
Orsós Veronika, Sávoly Réka,
Szabó Barnabás, Zsohár Fan-
ni.
Gerõné Ribarics Tünde Ko-
vács Gyuláné

M.I.

Az ügyes csapat felkészítõi
és

voltak. A Vas me-
gyében februárban megrende-
zésre kerülõ országos területi
elõdöntõn a megyét nemcsak
õk, hanem a lenti Arany János
Általános Iskola ezüstérmes
csapata is képviselheti.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


