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A már hagyományosnak
mondható, rangos esemény-
nek adott otthont a

április elsõ hétvégé-
jén. Itt rendezték meg a hely-

becsehelyi
faluház

Magas minõség és aranyesõ
Borok versenye és bál Becsehelyen

ben termelt borok mustráját,
mely közösségteremtõ ereje
sem elhanyagolható.

– Az idei borverseny na-
gyon magas szintû volt, ugya-

nis becsehelyi borbírálaton
ennyi aranyérem, mint az
idén, még soha nem született
– mondta elöljáróban

polgármester, majd hoz-
zátette, az értékelés három bi-
zottságban zajlott. A tizenkét
fõs szakmai zsûri tagja volt
többek között

- a
tagja,

, a hegyközség volt
elnöke, ag-
rármérnök, , a Ce-
zar Winery Kft. telephely ve-
zetõje,

borász,
magyar somme-

lier bajnok és
Letenye képviseletében.

Németh
Géza

dr. Pálfi Dénes,
Áprily Kovács Krisztina, Da
Bibere Borlovagrend Si-
mon Zoltán

dr. Brazsil József
Kocsis Lajos

Horváth Miklós, Vla-
sics Lajos, Kovács Ottó
Cseke Gábor

Kuprivecz József

A szakmai értékelések elõtt
köszönték meg eddigi áldoza-
tos munkáját dr. Pálfi Dénes-
nek, aki korára hivatkozva el-
búcsúzott a becsehelyi borver-
senyek közönségétõl és beje-
lentette visszavonulását. Emlé-
kül Becsehely címerét formá-
zó fa emléktáblát vehetett át a
75 éves címzetes egyetemi do-
cens, kertészmérnök, volt me-
gyei közgyûlési elnök, ország-
gyûlési képviselõ.

Ahogy Brazsil József el-
mondta, nem csalódott az idén
sem, hiszen gyönyörû borok-
kal neveztek a helybeliek, an-
nak ellenére, hogy a 2012-es
szõlõbõl nem volt könnyû

Megköszönték a 75 éves dr. Pálfi Dénes nagy szakértelemmel
végzett áldozatos munkáját.

Közel két polgármesteri
cikluson át vártunk arra, hogy
teljesen megújuljon
legrosszabb állapotban lévõ
útszakasza – fogalmazott

polgármester azon az
április 22-i lakossági fórumon,
ahol bejelentették, hogy teljes
felújításra kerül a városon át-
haladó 6835-ös út.

Letenye

Hal-
mi Béla

Majdnem 7 évet vártak
Útfelújítás Letenyén

A közútkezelõ kezelésében
lévõ és
utcákat magába foglaló,

vezetõ 3 kilomé-
ternyi szakasz felújítása uniós
támogatással valósul meg –
hangzott el a fórumon.

Halmi Béla mindezt már
csak azért is eredménynek

Petõfi, Eötvös Rákóczi
Tót-

szerdahelyre

Az út beszakadására figyelmeztetõ tábla Letenyén.
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Magas minõség és aranyesõ
Borok versenye és bál Becsehelyen

szép bort készíteni. Azonban
jó volna, ha a településen a
szõlõterületek nagyságrendjé-
ben változás történne, hogy
mennyiségében több kiváló
bort tudjanak elõállítani. Ki-
emelte, a cukorfok nem lénye-
ges, inkább a savösszetételre,
illetve az íz- és illatvilágra fi-
gyeljenek oda a gazdák.

– Már bíráltam Londonban,
Budapesten, Rédicsen, Lenti-
ben, de ilyen magas átlagmi-

nõséggel és ilyen egyenletesen
magas minõségû borokkal ta-
lán még sehol nem találkoz-
tam – összegezte a tapasztala-
tait Cseke Gábor.

Idén 48 gazda összesen
128 mintával nevezett, mely-
bõl négyet nem lehetett érté-
kelni. A bírálatok végén öt ok-
levelet, 22 bronz, 66 ezüst, 30
arany és egy nagyarany minõ-
sítést osztottak ki. Az arany
minõsítéseken 17 gazda oszto-
zott, köztük számos fiatal, így

az utánpótlás, valamint a szõlõ-
és borkultúra jövõje is bizto-
sított a településen. A nagy-
arany minõsítést
Tramini - Irsai cuvée borával
érdemelte ki.

A falu bora címre, melyet
szintén a polgármester nedûje
kapott, 21 mintát neveztek. A
címért azok az aranyminõsí-

Németh Géza

tésû borok indulhattak, me-
lyek mennyisége meghaladja a
100 litert.

Az értékelést, az elisme-
rések átadását és a vacsorát
követõen a zenekar
szolgáltatta a népes részve-
võnek az éjszakába nyúló bá-
lon a talp alá valót.

Szöveg és kép:

Faktum

Varga Rita

Népes közönséget vonzott a borok versenye és a bál. A nagyarany minõsítést Németh Géza (jobb oldali képen balról) Tramini-
Irsai cuvée bora érdemelte ki.

Majdnem 7 évet vártak
Útfelújítás Letenyén

könyvelte el, hiszen mint
mondta, az ilyenfajta beruhá-
zásokra az egyre apadó for-
rások miatt már alig-alig ad-
nak támogatást hazánkban –
hangzott el a megbeszélésen.

a
munka-

társa és a beruházás leendõ
mûszaki ellenõre hangsúlyoz-
ta, hogy ezen letenyei útsza-
kasz már csak a korábban
megtörtént csatornázási mun-
kálatok miatt is – ahol az út
közepére helyezték a fedlapo-
kat – nem igazán nyújt esz-
tétikus látványt.

Mint elhangzott: 3 kiló-
méteres szakaszon új pálya-
szerkezet kialakítása, az út-
szélek felújítása, burkolaterõ-
sítés fog megtörténni a ren-
delkezésre álló nettó 500 mil-
lió forintból.

Egy újfajta technológiával
készül el az út, gyakorlatilag
50 cm mélységig „mennek
le” a munkagépek – tudtuk
meg a kivi-
telezõ mun-
katársától. A munkálatokat

Huszár József, Magyar
Közút Nonprofit Zrt.

Dulcz Csabától,
Euroaszfalt Kft.

500 méteres szakaszolások-
kal végzik majd, a kivitelezés
mintegy 150 napot vesz
igénybe.

Az útépítés ideje alatt fél-
pályás útzár lesz a Tótszerda-
hely felé vezetõ útszakaszon,
de a buszközlekedés átirányí-
tása nem szerepel a tervek
között – mondta kérdésre
válaszolva a szakember.

Azt is Dulcz Csabától hal-
lottuk, hogy biztosan lesznek
olyan idõszakok, amikor majd-
nem egy hétig gépjármûvek-
kel nem lehet bejutni egy-egy
ingatlanba.

Hogy mikor és mely sza-
kaszokat fognak lezárni, arról
az építkezésen lévõ szakem-
berektõl lehet érdeklõdni.

Az alkalmanként elõfor-
duló bosszúság viszont kifi-
zetõdik, hiszen a munkálatok
végeztével egy mai kornak
megfelelõ, magas színvona-
lon elkészült új úttal gazda-
godik a határmenti kisváros –
hangzott el a letenyei fórumon.

A munkaterület átadás-át-
vételére április 26-án került sor.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

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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A (Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér) te-
vékenységérõl már többször
beszámoltunk lapunkban.

, az IKSZT ve-
zetõjével ezúttal arról beszél-
gettünk, hogyan is mûködnek
az IKSZT-k, mi alapján tervezik
programjaikat, s mennyire lát-
ják eredményességüket?

– Gondolom, már sokan
hallottak arról, hogy számos te-
lepülésen mûködnek IKSZT-k
– kezdte Geröly Krisztina. – Ez
a „régi-új” intézménytípus el-
sõdlegesen azzal a céllal jött

Molnári IKSZT

Ge-
röly Krisztinával

Jó hangulat, pezsgõ közösségi élet az IKSZT-ben

Szívesen mennek az IKSZT-be az ovisok mesét hallgatni, kéz-
mûveskedni, az ügyesebbek pedig a számítógépeket is hasz-
nálják. Húsvétra ajándékkal is kedveskedtek nekik az ott
dolgozók.

Kvíz-estet tartottak a kultúrházban, ahol jóhangulatban, az el-
mét is pallérozva vetélkedtek.

Fiatalok és idõsebbek is szívesen játszanak az asztalitenisz
bajnokságon.

létre, hogy a vidéki lakosság
megtartása érdekében, a hely-
ben elérhetõ alapszolgáltatá-
sok körét bõvítsék. A több-
funkciós szolgáltató központo-
kat az egyes településeken a
többnyire kihasználatlan épü-
letek felújítása és mûszaki kor-
szerûsítése révén alakították
ki. Molnáriban a korábban
„Öregek Napközije” lett felújít-
va, s átalakítva e célra, ám so-
kan a kultúrházakat alakították
át, s mûködtetnek ilyen formá-
ban. Mi úgy látjuk, hogy nem
volt rossz ötlet az önkormány-

zat azon elképzelése, hogy ezt
egy kisebb épületben valósítja
meg. A családiasabb környezet,
a programok látogatottsága, a
kihasználhatóság is ezt támaszt-
ja alá. A nagyobb programok-
hoz pedig ott a kultúrház.

Az IKSZT vezetõjétõl hall-
hattuk: féléves programtervet
készítenek, s negyedévente be-
számolási kötelezettségük van
a felettes szervek felé. A progra-
mok közt vannak kötelezõ jelle-
gûek, s szabadon választottak,
s számukra természetes, hogy
sokkal több programot szervez-
nek, mint amit kötelezõen elõ-
írnak. Legtöbben az ifjúsági- és
közmûvelõdési rendezvényeiket
látogatják, ezek a legtöbb em-
bert érdeklõ programtípusok.

– Molnári 703 fõs kistele-
pülés, sok itt az idõs ember, a
munkanélküli – folytatta Krisz-
tina. – A fiatalok munkalehe-
tõség híján egyre inkább a
nagyobb városokba, külföldre
vándorolnak. A gazdasági ne-
hézségek még inkább hozzájá-
rulnak, hogy az emberek egyre
inkább befelé fordulnak. A kö-
zösségi lét, ami egy települé-
sen korábban mindennapos
dolog volt, a mai átalakult vi-
lágunkban szervezést igényel.
Azt gondolom, hogy erre na-

gyon jó lehetõség az IKSZT.
Kell, hogy az emberek kimoz-
duljanak otthonról, rendszere-
sen érjék õket új ingerek. Mi
ezt a kolléganõmmel, Szalai
Katalinnal igyekszünk megva-
lósítani. S hogy eredményes-e
a munkánk? Határozottan ál-
líthatom, hogy igen, mivel
igénylik ezt az itt élõk.

Itt tartottunk a beszélgetés-
ben, amikor elõkerültek az
IKSZT rendezvényeirõl szóló
fotók, melyek mindennél éke-
sebben mutatják be a közös-
ségi élet felpezsdítését célzó,
szívesen látogatott programjai-
kat, s azok remek hangulatát. S
hogy a továbbiakban sem fog-
nak unatkozni a molnáriak,
arra bizonyíték a közeljövõre
tervezett egerszegi színházlá-
togatás (Made in Hungária), az
õrtilosi biciklitúra, a májusfa
kitáncoló utcabál, a Csillag
születik rendezvényükhöz kap-
csolódó esküvõi fotókiállítás,
valamint az egészségügyi és is-
meretterjesztõ elõadások sora.

– Igyekszünk egyre több
embert bevonni, rábírni a kö-
zösségi együttlétre – mondta
befejezésül az IKSZT vezetõje,
aki úgy véli: együtt, egymást
segítve még a szürke hétköz-
napok is megszépülnek.

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

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az el-
múlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõ-
szakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú
támogatása elektronikus formában.

A megyében a falugazdászok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására
kerülhet sor.

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igé-
nyelni, szíveskedjen felkeresni a falugazdászát idõpont –
egyeztetés céljából.

A területalapú támogatás ügyintézésének idõszakában az
elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjait az e-kérelem
logisztikájához igazítottuk.

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek
intézésére a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

Tisztelt Gazdálkodó!
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Még 2011-ben egy letenyei
sajtótájékoztatón jelentették be
a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság (NYUDUVIZIG)
szakemberei, hogy Murai ár-
vízvédelmi szakasz fejlesztése
címmel állami árvízvédelmi
projekt készült a határfolyónkra.

A projekt elsõ fordulója
(2008-2011) során 146,6 millió
forintból elkészült a részletes
megvalósíthatósági tanulmány,
a környezeti hatásvizsgálat, a
hullámtéri lefolyási vizsgálat, a
vízjogi létesítési terv, a kiviteli
terv, a régészeti hatástanul-
mány és a kisajátítási terv is.

A tervek szerint a Mura
gátjainak magasítása történik
meg és mivel a gátak az ed-
digieknél szélesebbek lesznek,
a folyó és a gátak környeze-
tében lévõ magánterületekbõl
is vásárol az állam. Informáci-
óink szerint a maximális
igénylendõ terület 10 méter
szélességû lehet, de van,
akinek földjébõl csak 1 méter-
nyire van szükség.

Azt is megtudtuk, hogy az
állam szép summát fizet a te-

Murai gátmagasítás
Öt települést érint

rületekért, lesz aki abból jelen-
tõs bevételre számíthat.

A vételi ajánlatokat a na-
pokban kapták kézhez az érin-
tettek és amennyiben azokat
nem fogadják el, akkor kerül-
het sor a kisajátítási eljárásra.

Információink szerint a
NYUDUVIZIG a projekt II. for-
dulója során meg kívánja va-
lósítani a töltések magasítását
33 km, a töltéskorona szélesí-
tését 43 km, az altalaj erõsíté-
sét 6,5 km hosszban.

A tervek szerint elkészül
még 21 db zsilip átépítése
és árvízvédelmi felvonulási
utak kiépítése, melynek vár-
ható költsége közel 5 milliárd
forint.

A 2015-ben befejezendõ
projekt során döntõ tényezõ

lakóinak védelme, valamint
a települések értékeinek, va-
gyontárgyainak megóvása, hi-
szen a legutolsó átfogó fejlesz-
tés 41 évvel ezelõtt, 1972-ben
történt.

Kép és szöveg:

Letenye, Murarátka, Tótszer-
dahely, Molnári, Murakereszt-
úr

Mirkó Imre

A Mura Letenyénél a régi magyar-horvát határátkelõnél.

Április 12-én (pénteken)
is megrendezésre ke-

rült a felmenõ rendszerû járási
szintû ifjúsági katasztrófavé-
delmi verseny.

A kisvárosban lévõ tûzoltó-
szertárnál lezajlott megméret-
tetésre 2-2 csapat érkezett

és
Letenyérõl.

, a le-
tenyei katasztrófavédelmi õrs
vezetõje lapunknak elmondta,
hogy a program során a hi-
vatásos egyenruhásokon kívül
segítettek a mentõk, a vízügy,
a letenyei önkéntes tûzoltók
képviselõi, de közösségi szol-
gálatként jelent voltak nagyka-
nizsai középiskolások is.

Letenyén

Bá-
zakerettyérõl, Becsehelyrõl

Cselényi József Attila

A díjakat lete-
nyei polgármester és

tûzoltó alezredes, a
Nagykanizsai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetõje
adta át.

A hat csapat versenyét a le-
tenyei

1-es számú gárdája
nyerte meg, akiket

pedagógus irányított.
Mint a tanárnõtõl értesül-

tünk: õ már közel 20 éve készí-
ti fel az egykori polgári vé-
delmi (most katasztrófavédel-
mi) versenyekre a letenyei ta-
nulókat és a két évtized alatt a
kisváros csapata eddig mindig
továbbjutott a megyei döntõbe.

Halmi Béla
Dobos

István

Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola

Csordás Ist-
vánné

M.I.

Ismét letenyei siker

A letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola két csapata felké-
szítõjükkel Csordás Istvánnéval.

2013. március 31-én (hús-
vétvasárnap) akkora mennyisé-
gû csapadék zúdult
és , hogy sáros, csú-
szós vízátfolyások keletkeztek
városunkban és környékén, va-
lamint a hídnál
kilépett medrébõl az általá-
ban csendesen csordogáló

is. A vízátfolyások
szinte mindegyike a közútke-
zelõhöz, illetve a vízügyi igaz-

Letenyére
környékére

Kossuth utcai

Béci patak

gatósághoz tartozó területe-
ken történt.

Még napokkal a húsvétva-
sárnapi áradat után is sebes-
ségkorlátozást vezetett be a

közötti és a
közötti út-

szakaszokon. A belvíz jelentõs
része a bel- és külterületeken
lezajlott mezõgazdasági talajmû-
velés következtében keletkezett.

Le-
tenye - Kistolmács
Letenye - Murarátka

M.I.

Húsvétvasárnapi áradat Letenyén és környékén

A Letenyét az egyedutai városrésszel összekötõ út így né-
zett ki.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a Murahíd havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Fotó: Simonyai Imre
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Április 5-én a polgármes-
teri hivatalban tartotta éves
közgyûlését a szék-
helyû

letenyei
Körzeti Tûzoltó Egyesü-

let (ÖTE).

Közgyûlést tartott a 126 éves letenyei ÖTE

Elsõként el-
nök köszöntötte a magyar és a
horvát vendégeket, köztük

letenyei polgár-
mestert.

Mándli Géza

Halmi Béla

Mándli Géza elnöki beszá-
molójában szólt arról, hogy
tavaly a hivatásos tûzoltókkal
együtt 13 közös bevetésen vet-
tek részt, de azokon kívül sok-
szor vonultak lakossági kérés-
re szivattyúzni, veszélyes fák ki-
vágásához, csörlõzésekhez is.

Mint elhangzott: 2012-ben
a megyei versenyen az ifjúsági
tûzoltó csapat második helye-
zést ért el, ugyanezen csapat
az országos megmérettetésen
az ötödik helyen végzett. A
letenyei önkéntesek felkészült-
ségét jelzi az is, hogy a nem-
régiben alakult

az egyesület nyolc
tagja is felvételt nyert.

A tavaly 125. születésnapját
ünneplõ letenyei ÖTE parancs-
noka, lapunknak
elmondta, hogy a civil szerve-
zetnek jelenleg mintegy 80
tagja van.

Céljuk Letenye és környé-
kének önzetlen szolgálata. Ön-

Zala Mentõ-
csapatba

Bedõcs Attila

kormányzati támogatások, si-
keres pályázatok nélkül nehe-
zebb dolga lett volna az egye-
sületnek – hangsúlyozta a pa-
rancsnok.

A letenyei ÖTE ezúton
köszöni meg fõbb támogatóik
segítségét. Szponzorok, akik
segítettek:

Ugyanakkor köszönetet mon-
danak mindenkinek, aki bár-
milyen módon segítette az
ÖTE tevékenységét.

A tûzoltó egyesület követ-
kezõ nagyszabású programja
május 5-én lesz, amikor Fló-
rián napot ünnepelnek a le-
tenyei,

önkéntes lánglo-
vagok.

Letenye Város Ön-
kormányzata, Zalaerdõ Zrt.,
6x6 Trans Kft., Kazay Endre
Gyógyszertár, Kátai Tibor,
Varga Tibor, Benkõ Lajos, Tu-
tika ABC, Horváth Húsbolt,
Bedõ Tibor.

kistolmácsi, murarát-
ki, zajki

Mirkó Imre

Mándli Géza elnök beszámolóját tartja. A közgyûlés elfogadta a beszámolót.

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

OPTI-LENT OPTIKA

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Gyermek és felnõtt napszemüvegek 100% UV védelemmel,
polaroid szûrõvel -tól.

Divatos RETRO keretek -tól.
Computeres szemvizsgálat a hét minden napján.

2.500 Ft
6.500 Ft

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.

Tel.: 92/352-066, 06/30/30 55 817
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Július elsejétõl a gáz- és vil-
lanyáram díjai mellett a sze-
métszállítási díjak, sõt, a PB
gázpalackok és a víz- és csa-
tornadíjak csökkenésével is
számolhatunk.

– A szemétszállítás díjának
csökkentése a legbonyolultabb
terület, hiszen e téren találjuk
szembe magunkat a legtöbb
szolgáltatóval, s a rendszert át-
vizsgálva kiderül, hogy sajnos
az rendkívül igazságtalan, mi
több: átláthatatlan – mondta,
hozzátéve: mindebbõl az is
egyértelmûen látszik, hogy
magát a rendszert is szükséges
megváltoztatni.

Mint mond-
ta: a parlament gazdasági és
informatikai bizottságában már
meg is szavazták a szemét-
szállításra vonatkozó törvény-
módosítást, melynek lényege,
hogy a tavalyi árhoz képest 4,2
%-os infláció számolható el, de
ahhoz képest 10 %-kal csök-
kenteni kell az árat. Az idei évi
emeléseket ennek alapján le-
het majd visszavonatni.

Minderrõl ,
a elnö-
ke, országgyûlési képviselõ tá-
jékoztatta lapunkat.

Manninger Jenõ
Zala Megyei Közgyûlés

Tovább csökken a rezsidíj
A helyzet azért sem egy-

szerû, mert más problémával
találja szemben magát a kiste-
lepülésen élõ, vagy például az,
aki turizmussal foglalkozik.

A díjak függnek a telepü-
lési struktúrától, a beépített-
ség típusától és arányától, a
lakosság sûrûségétõl, az átla-
gos szállítási útszakaszok hosz-
szától és minõségétõl, a logisz-
tikai és lerakási költségektõl, a
szelektív hulladékgyûjtés és
kezelés költségeitõl, a közte-
rületek tisztántartásának és
gondozásának költségeitõl, de
úgynevezett „egyéb és nem lát-
ható” költségek is rárakódnak
a szemétszállítás díjaira. Szá-
mos önkormányzat a heti
rendszerességet kötelezõvé te-
võ eddigi rendelet alapján,
erre hivatkozva emelte a kom-
munális adókat. Ott, ahol az
önkormányzatok már nem
tudták, vagy nem akarták a
hulladékszállító cég tarifáit ön-
kormányzati büdzsébõl fizetni,
áthárították azt a lakosságra.
Emiatt a díjak erõteljes növe-
kedését tapasztalhattuk.

A fideszes országgyûlési kép-
viselõ elmondta: sajnos akad

A szemétszállítás díjának csökkentése a legbonyolultabb
terület.

(A fotó illusztráció)(A fotó illusztráció)

2013. április 19-én termé-
szetjáró kirándulásra indul-
tunk a -
tõl, melynek elsõdleges célja
környezetünk növény- és állat-
világának felfedezése, megis-
merése, a természetvédelmi
szemlélet kialakítása. A túra
könnyed, falukörüli sétának in-
dult, de az útvonal tartogatott
számunkra néhány meglepe-

muraszemenyei IKSZT

„KUL-TÚRA”
Kiskalandorok napja Muraszemenyén

tést, nehezebben bejárható te-
repet. Sétánk során megismer-
kedtünk a nemcsak páratlan
szépségû, de rengeteg termé-
szeti kincsben bõvelkedõ kör-
nyezetünkkel.

A kötetlen kiránduláson a
résztvevõk nagy érdeklõdéssel
térképezték fel kis települé-
sünk élõvilágát.

B.E.

Védett növényünk a kockásliliom.

olyan zalai kistelepülés, ahol 138
százalékkal emelkedett a sze-
métszállítási szolgáltatás díja.

– Számos kistelepülésrõl
fordultak hozzám panasszal,
kéréssel a komoly tarfia eme-
lések miatt. Többek között
emiatt kezdeményezzük a két-
hetenkénti gyûjtés visszaállítá-
sának lehetõségét is.

Arra a kérdésre, vajon ott,
ahol az önkormányzat a lakos-
ságra terhelte a díjak fizetését,
mit lehet, vagy kellene tenni, a
képviselõ azt válaszolta: ez

csak akkor korrekt, ha ugyan-
akkor csökkentik a kommu-
nális adót; jelezte: van ilyen
önkormányzat is Zalában, mely
nem így tett, azon számon kell
kérni az emelést.

– A lényeg, hogy a rezsi-
csökkentés megvalósuljon; ez
nem egyszerû, az ellenérde-
kelteket meg kell gyõzni, eb-
ben segít a társadalmi nyomás
is, így arra kérünk mindenkit:
írja alá a rezsicsökkentést tá-
mogató íveket – fogalmazott a
képviselõ.
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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!

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

„Április 22-én 43 évvel eze-
lõtt 25 millió amerikai emelte
fel szavát a természetért. Nyo-
mában több millió ember tért
át ökológiailag érzékenyebb
életvitelre.”

A Föld napja világmozga-
lom lett, melyhez hazánk is
csatlakozott.

2013. április 15-én a
környe-

zetünk megóvására hívtuk fel a
figyelmet. A programon a „Föl-
dünk a csodabolygó” címû fil-
met nézhették meg a résztve-

mura-
szemenyei IKSZT-ben

Föld napja Muraszemenyén

Több rövidfilmet is levetítettek.

võk. Ezenkívül több rövidfil-
met is levetítettünk, melyek a
Föld természeti környezetének
megóvására hívták fel a figyel-
met. A filmvetítés után kerek-
asztal-beszélgetés formájában vi-
tattuk meg, hogy mit tehetnénk
környezetünk jobbá formálása,
élhetõbbé tétele érdekében.

A Föld napja jelmondata:
Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?

Próbáljuk meg ezt minél
többen és minél többször!

B.E.

A
alsós munka-

közössége ebben a tanévben is
megrendezte hagyományos sza-
valóversenyét a Költészet nap-
ja jegyében.

Szebbnél szebb gyerek-
verseket hallhatott 36 kisdiák
tolmácsolásában a nevelõkbõl,
szülõkbõl álló közönség. A
zsûrinek nehéz dolga volt
eldönteni a helyezéseket. Ér-
tékelésében elmondta, hogy
ma itt mindenki csak nyert,
hiszen sok szép verssel gaz-
dagodott. Végül a helyezet-
teket könyvjutalomban része-
sítette:

letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola

Alsósok verseltek
– a letenyei Andrássyban

1. osztály: 1.
helyezett, 2. he-
lyezett, 3.
helyezett.

2. osztály: 1.
helyezett, 2. he-
lyezett, 3. he-
lyezett,

3. helyezett.
3. osztály:

1. helyezett,
2. helyezett,

3. helyezett.
4. osztály: 1.

helyezett, 2. helye-
zett, 3. helyezett.

Fotó: Andrássy-iskola

Bagladi Zsóka
Sipos Diána

Andor Nina Olívia

Kovács Laura
Zsohár Fanni

Novák Sámuel
Takács Eszter Domi-

nika
Horváth Bende-

gúz Dömõk Bá-
lint Horváth Ka-
talin Szilvia

Néber Florina
Tóth Hanna

Orsós Csilla
Mirkó Imre

Mindenki nyert, hiszen sok szép verssel gazdagodott.

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

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2013. április 15-én a
mûvelõdési házban az

európai területi együttmûkö-
dési csoportosulás (EGTC)
projektindító megbeszélésére
került sor, melynek koordiná-
lója a letenyei születésû

ügyvéd aki elmond-
ta, hogy ez a kezdeményezés
már 2007 óta él és a 2007-
2013-as tervezési, programozá-
si idõszakban is lehetõség van
területi együttmûködésen ala-
puló csoportosulás megalakí-
tására, létrehozására.

A horvátországi partnerte-
lepülés, a Muraköz megyei

(magyarul Dékánfal-
va) polgármestere,

kihangsúlyozta, hogy
nagyon örül az ilyesfajta kezde-
ményezésnek, július 1-re, Hor-
vátország Európai Unióhoz va-
ló csatlakozási idõpontjára vár-
hatóan már elkészülnek a hor-
vát település oldali dokumen-
tációk a partnerség megalapo-
zására, melynek regisztrációját
az illetékes nemzeti hatóság-
nak kell benyújtani. Speciális
helyzetben vannak, ugyanis a
határmenti régió legkisebb,
mindössze 860 fõs lélekszám-
mal bíró községe. A megbeszé-
lésen a polgármester bemutat-
ta települését, elmondta, hogy
folyamatos fejlesztéseket hajta-
nak végre, pályázat révén sike-
rült felújítani mûvelõdési há-
zukat, valamint a községi
önkormányzat hivatali épüle-
tét. Tervezik, hogy részt vesz-
nek a szennyvízelvezetés és
csatornahálózat kiépítésében,
illetve – mivel a településen

kistol-
mácsi

dr.
Sebõk Imre ,

De-
kanovec

Ivan Haj-
daroviæ

EGTC projektindító Kistolmácson

nincs orvosi ellátás, rendelés –
az egészségügyi ellátást is ki kí-
vánják építeni. A községben ál-
talános iskola alsótagozata mû-
ködik. A falu hírnevét számos
egyetemista hallgatója viszi a
világba.

kistolmácsi
polgármester kiemelte: a szom-
szédos országgal kötendõ part-
nerség és közös feladatok nem
csak kulturális, hanem gazda-
sági oldalon is jelentkeznek
majd a települések között. A
csoportosulások, melyben ma-
gyar oldalról kettõ (Kistolmács
és a Vas megyei Nagymizdó te-
lepülés), míg Horvátországból
Dekanovec település vesz
részt, határon átnyúló transz-
nacionális vagy interregionális
együttmûködési intézkedése-
ket is szervezhetnek és irányít-
hatnak, az EU pénzügyi hozzá-
járulásával. Határokon átívelõ
közlekedési, egészségügyi, kul-
turális, gazdaságfejleszési, mun-
kahelyteremtési, kutatási, tech-
nológiafejlesztési, turizmus, kör-
nyezetvédelem és oktatás ne-
velés területeken lehet együtt-
mûködni azzal a feltétellel,
hogy a csoportosulás tagjainak
legfeljebb két tagállam terüle-
tén kell elhelyezkedniük, mû-
ködési formájuk pedig a társu-
lás. Az alapszabály alkotást és
alakuló ülést követõen tagálla-
monként jóváhagyást kell be-
nyújtani, s a nyilvántartásba
vételt követõen már lehetõség
van a szoros együttmûködésre.
A társulás elnöki tisztségét
évente más, az éppen soron
következõ település polgár-

Birkás Zoltán

mestere tölti be. Hátterében a
Régiók Bizottsága áll, amely tá-
mogatást nyújt a teljes körû
végrehajtáshoz, elõsegíti a ta-
pasztalatcserét.

Az EGTC keretében – a te-
lepülések, önkormányzatok
együttmûködése mellett – a
civil szervezetek is alakíthat-
nak csoportokat - tájékoztatott

, a

elnöke. Dekanovec telepü-
lésen mûködik önkéntes tûzol-

Farkas Szilárd Kistolmács
Jövõjéért Közhasznú Egyesü-
let

tóság, jövõre nézve akár közös
projektekben is részt kívánnak
venni.

Az indító beszélgetésen,
megbeszélésen a két település
vezetõje kinyilvánította szán-
dékát, hogy május végére elké-
szítik a jövõbeni EGTC part-
nerségre vonatkozó egyezmé-
nyüket, így nyáron már a közös
projektötletek összegyûjtésé-
re, sõt azt követõen már a tár-
sulás által pályázat benyújtá-
sára is sor kerülhet.

A megbeszélés résztvevõi.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A családok életében egy-
re fontosabb szerepet tölt
be a konyha, mert nem min-
degy, hogy mit eszünk. Ez
viszont áldozatokat kíván at-
tól, aki a konyhában dolgo-
zik. Egy rosszul felszerelt és
elrendezett konyhában csak
zsonglõrködéssel lehet úrrá
lenni a helyzeten. Persze ez
elég frusztráló és idõt rabló.
Ha nincs, aki felvállalná ezt
az áldozatot, akkor jönnek a
szükségmegoldások, amik
idõvel csak a gyógyszerek
mennyiségét növelik. Mert
nem mindegy, hogy mit
eszünk.

Egyre több család látja
be, ezt a helyzetet jó konyha
nélkül nem lehet megolda-
ni. Ezért, amikor felhívnak
bennünket, idõpont egyez-
tetés után a helyszínen fel-
mérjük a lehetõségeket. Kü-
lön figyelünk arra, hogy mi-
lyen problémákat kell meg-
oldani, amikre megkeressük
a megoldást. Fontosnak tart-
juk, hogy megmutassuk,
hogy fog kinézni az új kony-
ha. A számítógépes, 3D-s lát-
ványterveknek köszönhetõ-
en minden részletet ponto-
san lehet látni, így könnyen
lehet dönteni. Lépésrõl lé-
pésre megmutatjuk, milyen
elrendezésben és vasalatok-
ban érdemes gondolkodni
azért, hogy a családnak egy
jó konyhája legyen.

– Egy jó konyha mennyi-
vel jobb? Erre azt tudom
mondani, hogy olyan, mint
amikor a Trabantból, vagy a
Ladából átülünk egy most
kapható autóba. Egészen
más érzés, és közben azon
gondolkodunk, hogy ezt mi-
ért nem tettük hamarabb….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mert mi a fontos…

Nem használhatták a 7,5
tonnánál nagyobb összsúlyú
tehergépjármûvek az M7-es
autópálya és a M70-es autóút
teljes zalai szakaszát mindkét
irányba.

2013. március 26-án a rend-
kívüli téli idõjárás okozta ka-
tasztrófahelyzet kezelése érde-
kében a

elnöke az
alábbi intézkedést adta ki:

„A kényszervárakoztató he-
lyen lévõ gépjármûvek vezetõi
ellátásának megszervezésére a
kényszervárakoztatási hely sze-
rint illetékes települések pol-
gármesterei készüljenek fel.”

illetékessé-
gi területén 21 különbözõ
nemzetiségû kamion 20 órája
vesztegelt az út mentén a for-
galomkorlátozás miatt.

Muraszemenye Község Ön-
kormányzata a HVB intézke-
dése kapcsán gondoskodott a
területen rekedt gépkocsiveze-
tõkrõl, így a délelõtti órákban
forró teával és szendviccsel kí-
nálta õket.

Letenye Járási Helyi
Védelmi Bizottság

Muraszemenye

Rendkívüli helyzet volt Muraszemenyén is

Alig több, mint egy hónappal ezelõtt még a téllel dacoltunk.
Most pedig már nyár van a tavaszban…

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:
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Kettõ, már korábban meg-
nyert Leader pályázatát is sze-

retné idén megvalósítani

, de hogy ez ténylegesen
mikor sikerül, nagyban függ az
anyagi lehetõségektõl.

Az egyik pályázatról szólva

polgármester
(képünkön) elmondta: a helyi
polgárõr egyesülettel közösen,
s nyolc települést érintve kí-
vánják kialakítani azt a térfi-
gyelõ rendszert, melynek meg-
valósítása a központi rendszer
kiépítésével már kezdetét is
vette.

– A térfigyelõ rendszer vár-
hatóan jótékony hatását Báza-
kerettye, Lasztonya, Lispe-
szentadorján, Kiscsehi, Maróc,
Szentmargitfalva, Kistolmács
és Kerkaszentkirály lakossága
fogja élvezni – fogalmazott a
bázakerettyei polgármester, hoz-
zátéve: a településeken élõk

Bá-

zakerettye Község Önkormány-

zata

Iványi László

Pályázatokban és ötletekben nincs hiány Bázakerettyén

nagyobb biztonságérzetét szol-
gáló beruházás elkészültét õsz-
re tervezik.

A másik Leader pályázat az

õsszel avatott

lévõ terület rende-
zésére vonatkozik.

– A mûvelõdési házhoz
kapcsolódó, egykori színházte-
rem lebontása után ott maradt
egy rendezetlen terület, s erre
vonatkozóan, a MOL Bányász
Szakszervezet beleegyezésével,
az önkormányzatunk pályázott
egy nyitott közösségi színtér
kialakítására – hallhattuk
Iványi Lászlótól. – A pályázat-
ban szerepel egy szabadtéri
színpad és a hozzá tartozó, két-
száz ember befogadására alkal-
mas nézõtér kialakítása és
részbeni lefedése. S noha el-
nyertük a pályázatot, a megva-
lósítása csakis széles körû ösz-
szefogással történhet meg, mi-
vel a szükséges önrész biztosí-

Papp Simon Em-

lékparknál

tására egyelõre nincs meg a
kellõ anyagi forrásunk. Az új
költségvetési rendszerben ugya-
nis meglehetõsen kicsi a moz-
gásterünk, nem látom a lehetõ-
ségét annak, hogy egyedül ezt
ki tudjuk gazdálkodni. Jó len-
ne, ha az önkormányzathoz
csatlakoznának a helyi és kör-
nyékbeli civil szervezetek, ala-
pítványok és vállalkozások, hi-
szen mindannyiunk közös ér-
deke, hogy végre kulturált kö-
rülmények között tarthassuk a
szabadtéri rendezvényeinket
is. A nyári programjaink hely-
színe eddig is a strand környé-
ki rész volt, s bár a színvonalra
és a jó hangulatra korábban
sem volt panasz, jól tudjuk,
hogy a kulturált környezetben
történõ szabadidõs progra-
mok nagyot lendíthetnének a
látogatottságon.

Az elnyert projekteken kí-
vül vannak még folyamatban
lévõk is, hiszen a bázakerettyei
önkormányzat nyújtott be pá-

lyázatot a helyi civil szerveze-
tekkel is, a közös cél érdeké-
ben. Ilyen például az egykori
erdei iskola épületének felújí-
tása, továbbá a település köz-
pontjában lévõ jegyzõség
rekonstrukciója, hogy végre
méltó körülmények között fo-
gadhassák az ügyfeleket. A haj-
dani kocsma épületével is van-
nak terveik: szeretnék, ha ott
mûhely, illetve telephely jelleg-

gel helyet kapnának a

dolgozói és esz-
közei. A meglévõ gépeket és
eszközöket jelenleg több he-
lyen tárolják, ettõl a problé-
mától is megszabadulhatnának
a megfelelõ épület kialakításá-
val, ahol a közmunkások szo-
ciális blokkja is helyet kaphat-
na. Az önkormányzat számos
ingatlannal rendelkezik, több-
ségük nagyon rossz állapotú,
így azokhoz hiába találják ki a
funkciót, a felújítás nélkül mit
sem ér az ötlet.

Non-

profit Kft.

Kelemen Valéria

A

II. korcso-
portos lány kézilabda-csapa-
ta a körzeti döntõket meg-
nyerve jutott tovább a megyei
megmérettetésre. Az április 8-
án Keszthelyen megrendezett
Zala Megyei Diákolimpián a
letenyei kézilabdás lányok az
elõkelõ harmadik helyen vé-
geztek.

letenyei Andrássy Gyula

Általános Iskola

Bronzérmes a kézicsapat

A csapat tagjai:

.
Az ügyes lánycsapat felké-

szítõ tanára

Adorján

Alexandra, Baranyi Regina,

Bedõ Ernesztina, Bogdán Eli-

zabet, Janzsó Dominika, Hor-

váth Bettina, Horváth Regina,

Horváth Titanilla, Horváth

Vivien Laura, Kele Tímea, Ku-

rucz Klaudia, Timár Gerda

Halminé Mikó

Erzsébet.

A letenyei kézilabdás lányok felkészítõjükkel.



Átmenõ forgalom

– Tudja, Rozi néni, én most már naponta porszívózom a
növénykéimet!...
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Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Az idén immár új helyen, a
város centrumában található a
letenyei mezõgaz-
dasági és háztartási boltja. A
vállalkozás a Kossuth út 1. szám
alá, az egykori ABC áruház
melletti üzletházba költözött.

Az üzlet mezõgazdasági és
háztartási áruk széles körével
várja vásárlóit.

A tavaszi ültetési idényhez
alkalmazkodva a cég kedvezõ

Stil-Han Bt.

Új helyen
– a letenyei mezõgazdasági és háztartási bolt

áron kínálja a vetõmagok, kerti
magok széles skáláját és nö-
vényvédõ szereket, de a kisker-
ti munkákhoz nélkülözhetet-
len kisgépek is megvásárolha-
tók a letenyei Stil-Han Bt. Kos-
suth úti üzletében.

Az üzlet a 06/93/343-803-
as telefonszámon érhetõ el.
Nyitva hétköznap 8-17, szom-
baton 8-12 óráig.

M.I.

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Közeleg az érettségi

– Úgy érzem, Krisztofer, apadóban van az irántad táplált
érzelmeim kútja, hallom, hogy mégsem kapod meg azt a
Yamahát, amit már szalagavatóra ígért a faterod...

Apák és fiúk felvételi idején

Faterkám, szerintem a kutya se nézte az érettségi bizidet,
amikor jelentkeztél a marxistára. Elég volt a párttitkárod
ajánlása...
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ahol
az Európában egyedülálló

valamint
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak

van nyitva.

A termálfürdõ szabadtéri strandrésze,

május elejétõl szeptember végéig

úszó-, gyógy-, gyermek-, és élménymedencék,

játszótér, sportpálya,
Szent György Energiapark,

8 hektár parkosított zöldterület

Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Bérbeadásra meghirdet

szabadtéri területén lévõ büfét és vendéglátó egységet.

Érdeklõdni: Tel: 0620/203-1322 furdo@lenti.hu•

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

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!


