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13 csapat sütött-fõzött a becsehelyi falunapon
A július 27-i becsehelyi falunapot az idén is az általános
iskola udvarán rendezték meg.
Már elsõ pillantásra irigylésre
méltó volt a látvány, hiszen a
jól ismert becsehelyi összetartást szimbolizálta az is, hogy
13 közösség sütött-fõzött íncsiklandó étkeket a rendezvény kezdetén.

A csapatok nevei: Becsehely és környéke Kft., Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat,
Harmatcsepp Óvoda és Szülõi
Munkaközösség, Becsehelyi Gondozási Központ, Becsehelyi
Közös Önkormányzati Hivatal,
Becsehelyi Általános Iskola,
Becsehelyi Tûzoltó-Mentõ Hagyományõrzõ Kulturális és If-

Részletes program a 10. oldalon.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft
(3-14 éves korig)

Családi belépõ*
(2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft

A fürdõ nyitva naponta 9.00 - 20.00 óráig!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

Készül a finom étel.
júsági Egyesület, Becsehelyi Általános Iskola Pedagógusai,
Borostyán Patika, Egyházközség, Baba-Mama Klub, Hajdú
Szilárd, Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Németh Géza polgármestertõl még a megnyitó elõtt

megtudtuk, hogy a falunap mármár olyannyira jelentõs eseménynek számít Becsehelyen,
hogy lassan átveszi a hagyományos búcsúk szerepkörét, mert
ilyen alkalmakkor jellemzõvé
vált, hogy a településre érkezik
(Folytatás a 2. oldalon)

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
MSZ EN ISO 9001:2001
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13 csapat sütött-fõzött a becsehelyi falunapon
(Folytatás az 1. oldalról)
a becsehelyiek távolabb élõ
rokonsága is.
A sütés-fõzésre külön kitért
a polgármester. Szerinte a
2013-as falunapon ételt készítõ
csapatok nem csak hogy ínycsiklandó ennivalókat készítettek, hanem talán ez volt az az
esztendõ, amikor a csapatok a
legszebben dekorálták ki standjaikat. A Becsehelyi Borház
jóvoltából finom nedûket kóstolhatott a vendégsereg.
Egyébiránt – mint mondta
– mind a 13 csapat ugyanazt a

díjat kapja, hiszen ez inkább
egy piknik-jellegû program,
semmint verseny.
A rendezvény érdekességeként említette Németh Géza,
hogy a rendkívüli forróság (látogatásunkkor közel 38 fok
volt) ellen a felállított sátorban
ötletesen párakapukkal hûsítették annak légterét.
A rendezvényt beszélgetésünket követõen nyitotta meg
a polgármester és elkezdõdött
a kulturális programok sora.
A sátorban felépített színpadon fellépett a Kanizsa

A nagy meleg ellenére sikeres volt a falunap.

Németh Géza megnyitja a falunapot.
Táncegyüttes, láthatók voltak a val tették különlegessé a fabecsehelyi tehetségek, a Söjtö- lunapot.
A Pola-Becsehely kispári Népdalkör, az Eraklin
Táncklub, a letenyei mazso- lyás labdarúgó mérkõzések
rettek, a letenyei Vándorok sem maradtak el. A színpadon
csoport, a Becsehelyi Dalárda kívül arc- és hennafestés,
is. Az eseményt színesítette az óriáscsúszda, bõrözés, ügyesitalkóstolóval egybekötött slá- ségi játékok is várták a falu apraja-nagyját.
germix.
A falunapi program szabadIdõközben a becsehelyi önkéntes tûzoltók meghívásának téri bállal zárult, melynek zeeleget téve megérkeztek a néjét a becsehelyi Fantázia
lendvai önkéntes tûzoltók is, zenekar szolgáltatta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
akik bemutatóval, habparti-

Élményekkel tértek haza a Balatonról
Egy Új Széchenyi Terves
pályázatnak köszönhetõen öt
környékbeli település 40 szakkörét támogatják a letenyei
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (FMHK) által elnyert összegbõl.
A 23 milliós támogatás egy
részébõl július 22-26 között 48
letenyei gyermek nyaralhatott
háromcsillagos hotelben Balatonmárián.
A teljes egészében államilag finanszírozott balatoni táborozáson a helytörténeti szak-

A letenyeiek a Balatonon.
körös és a tánchagyományaink témahetes tanulók
vehettek részt. A tábor jú-

honlapját,

lius 22 - 26 között zajlott,
amely során a letenyei iskolások szakmai tudással és

sok-sok nyári élménnyel gazdagodtak.
M.I.

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!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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„Az én kis falum”
– avagy a petriventei önfeloszlatás
Ha Jirí Menzel magyar lenne, az 1987-ben Oscar-díjra jelölt bájos filmjének, Az én kis
falumnak második részét akár
Petriventén is leforgathatná.
A filmbéli történetben a
hajnali köd még fel sem szállt a
bájos kis cseh település házai
közül, de már egy köpcös férfi
lépked az utcán. Éleset fütttyent, erre csatlakozik hozzá
egy nyurga fiú. Dolgozni indulnak: a sofõr és kocsikísérõje. Ez a nap is úgy indul,
mint a többi, ám a hirtelen haragú Pávelnél betelik a pohár
és szakít kocsikísérõjével.
A mi kis történetünk 2013
júliusában Petriventén játszódik. Trojkó Tamás, a falu polgármestere is útnak indul egy
reggel, az üzleti ügyek Budapestre szólítják. A kiszállásnak
történetünkben is szakítás lesz
a vége, igaz, ezt a polgármester a fõvárosban még nem tud-

linda leterheltsége azonban
meglehetõsen szelektív volt,
hiszen a távirati iroda munkatársának elmondta, hogy szerinte a testület önfeloszlatása
törvényes volt, az azt kezdeményezõ képviselõ nem személyes ellentét miatt vetette fel a
javaslatot.
Nyakó Melinda jegyzõvel
mi sem voltunk szerencsésebbek, mint a napilap. Elsõ alkalommal idõhiányra hivatkozva nem nyilatkozott, másnapra
kért visszahívást. Azóta sem veszi fel a telefonját.
Trojkó Tamás egyébként
hazaérkezése után telefonon, a
jegyzõtõl tudta meg, hogy feloszlatta magát a testület. A falu
lakosságának nagy része pedig
csak pár nappal késõbb értesült a történtekrõl.
A polgármester szerint rendkívül etikátlan volt a testület
lépése: ezt szemtõl szembe

A nemrég felújított játszótér. Ki játszik kivel?

Lényegtelen napirendi pont az önfeloszlatás. Ehhez polgármesterre sincs szükség. Petriventén…

Beindult a szociális földprogram – mondja a polgármester.
hatja. Hazaérve értesül arról,
hogy távollétében Petrivente
képviselõ-testülete feloszlatta
önmagát.
Az eseményrõl beszámoló
tudósításokat olvasva a történet már-már Jirí Menzel szatirikus világát idézi.
A megyei napilap írása szerint nehéz megítélni, hogy miért döntött így a testület, konkrét okokat senki nem tudott
vagy akart mondani. Az önfeloszlatást indítványozó ifj. Bokán István képviselõt többszöri próbálkozás után sem
tudta elérni telefonon a napilap újságírója.
A lapnak a jegyzõasszonynyal sem volt szerencséje, aki Trojkó Tamás: – Ezt szemtõl
elfoglaltságára hivatkozva „nem szembe kellett volna megér rá tájékoztatni”. Nyakó Me- tenni.

kellett volna megtenni. Visszautasítja a szakmai alkalmatlanságról szóló vádat, ezt több
adattal is alátámasztva cáfolja.
Elmondása szerint nemrég 32
millió forintos pályázati támogatást kapott a falu, amit egyrészt a kultúrház belsõ felújítására (korábban már sor került a külsõ renoválásra) szeretnének fordítani az egyéb faluszépítési programok mellett,
megújult a játszótér, beindult a

szociális földprogram. Trojkó
Tamás leszögezte: továbbra is
úgy végzi a munkáját, ahogy
addig, vagyis szívvel és lélekkel.
Petriventén – a jelenlegi állás szerint – október 6-án tartják az idõközi választást. Tudják milyen nap ez? Nemzeti
gyásznap, az aradi vértanúk
emléknapja!
Ez már nem is szatíra. Inkább tragédia…
E.E.
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Semjénháza megújul
Sikeres pályázatokkal valósulnak meg a beruházások

Az egykori iskola épületének felújítása.
Semjénházán két éven belül a legösszetettebb, több ágazatot is érintõ fejlesztéseket
hajtják végre, melyek eredményeként a település új arculatot kap, bõvítik a helyben
elérhetõ alapszolgáltatásokat
és új közösségi tereket építenek ki. Ahogy Preksen Lászlótól, Semjénháza polgármesterétõl megtudtuk, a falu maximálisan kihasználja a pályázatok
nyújtotta lehetõségeket.
– Az IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)
keretein belül korszerûsítjük a
falu központjában található iskola épületét. A felújítás szükséges volt, hiszen az épület évtizedekkel ezelõtt elvesztette
funkcióját, és állapota azóta
leromlott – részletezte a polgármester. Az elnyert 52 millió
forintból 40,7 milliót fordítanak az építményre, így a
tetõszerkezettõl az alapokig
történõ felújításra, valamint a
hõszigetelésre. A falakon belül
pedig könyvtárat, számítógépes termet, bõvíthetõ tárgyalót, egy irodát és egy pelenkázó helyiséget alakítanak ki.
Továbbá kialakítanak egy mozgáskorlátozott bejárót és babakocsi tárolót is. A megújult
funkciókkal bíró, mûszakilag
is korszerûsített szolgáltató
központot egy-két hónapon
belül átadják, és még három
évig pályázati pénzbõl biztosítják a mûködtetését, fenntartását.
A falu számos a Leader által
kiírt pályázatra nyújtotta be
programját, melyek mindegyike száz százalékos, vissza nem
térítendõ támogatás. Ebben a
rendszerben a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület tagjaként tavaly két millió forin-

Preksen László
tot nyertek el, melybõl a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával egy elõadássorozatot követõen közösen
készítettek egy, a településre
vonatkozó átfogó tervezetet,
egységes arculatot. Ezt más
nyertes programokból származó összegek segítségével valósítják meg. A beruházást már
az idén elkezdik és a következõ
évben fejezik be.
– Különbözõ térbútorokat
terveztünk, így többek között
padot, virágosládát, kerékpárés hulladéktároló edényt –
hangsúlyozta Preksen László.
A régi iskola után a falu
több pontján folytathatják a
felújításokat, fejlesztéseket. További 27 millió forintból Falumegújítás, vidéki örökség megõrzése pályázat segítségével az
óvoda udvarában egy helyi értékesítõ pavilonsor alakítanak
ki a szükséges infrastruktúrával. Az orvosi rendelõ elõtt egy
közösségi teret építenek a már
említett corvinusos projektben elfogadott arculat alapján.
A falu aprajára gondolva pedig
bõvítik a játszóteret, hintákkal,

várral, csúszdával, libikókával.
A sportpálya melletti területen
távolugró részt, kültéri sakkozási lehetõséget, asztalitenisz
és egy szabadtéri strandröplabda pályát alakítanak ki,
mely alkalmas lesz lábtenisz
pályának is. Továbbá az egész
területet parkosítják.
Ezeken kívül a faluház és a
templom is megújul a Leader
programon nyert 35 millióból,
melyet a Faluházért Alapítvány nyújtott be. Az elõbbit
szigetelik, új színt kap és az
elõtte lévõ teret parkosítják.
– A temetõt kovácsoltvas
kerítéssel kerítjük körbe, míg a
templom elõttit lebontjuk és
egy gyönyörû parkot alakítunk
ki, parkolókkal, a 13 stációval,
padokkal, filagóriával, kerti padokkal, ivókúttal és Szent Anna-szoborral – mondta a polgármester. Továbbá a Kossuth
utca északi felén lévõ árokrendszert becsövezik és egy
párhuzamos, térkövezett parkolót építenek a gödör felett
kiemelt szegéllyel. Ezzel biztosítva a kulturált és balesetmentes parkolás lehetõségét.
A régi buszmegállókat pedig
lecserélik a mai kor követelményeinek megfelelõen.
– Szintén egy nyertes programnak köszönhetõen, melyet
a sportegyesület nyújtott be,
30 darab mountain bikeot és
az ezek szállítására alkalmas
utánfutót, valamint egyéb felszereléseket, nagynyomású mosót vásárolhatunk összesen
négy millió forint értékben –
tette hozzá Preksen László.
Ahogy hangsúlyozta, reméli, a
község lakói kihasználják ezt a
lehetõséget. A jövõben pedig
egy turisták számára is igénybe vehetõ kölcsönzõt szeretnének kialakítani.
Ezen fejlesztések és új lehetõségek ismeretében fontos,
hogy mások is megismerjék a
faluban rejlõ új alternatívákat.
Ezt szintén egy nyertes pályázaton elnyert 5 millió forint
segítségével valósítják meg.
Ezt az összeget kiadvány, kis-

film- és reklámkészítésre használhatják a saját és a környékbeli települések bemutatására.
Ennek az adatgyûjtése már elkezdõdött és az év végére elkészülnek a promóciós termékek.
Az MLSZ új biztonságtechnikai szabályzásának megfelelõen, annak pályázati rendszerének segítségével körbekerítik a sporttelepet, valamint
áthelyezik a kispadot. Kialakítanak egy mobil játékos kijárót, egy lelátót, valamint bõvítik az öltözõt.
– Ezekre a pályázatokra is
megvan a pénzügyi fedezet,
mivel a MLSZ TAO- rendszerén
belül a támogató határozatokat
már megkaptuk és a projektek
finanszírozásához szükséges
összeg egy része a sportegyesület számlájára meg is érkezett, így nincs különösebb akadálya annak, hogy a 20 milliós
fejlesztési program kivitelezési
munkálatai a napokban elkezdõdjenek – mondta Preksen
László.
Ezen fejlesztéseken túl a
Start munkaprogram – mely
tavaly januárban a munkahelyteremtés és a fenntarthatóság
szellemében indult – is sikeres
Semjénházán. A településen
tizennyolc embert foglalkoztatnak, teszik könnyebbé családjaik megélhetését egész évben. A nyertes pályázatnak köszönhetõen elvégzik a közútiés a csapadékvíz – hálózat karbantartását, valamint a településen kívüli mezõgazdasági
utak javítását, így felújítják a
járdák egy részét és a ravatalozó elõtt három méter széles
térkõvel burkolt utat építenek.
Erre közel húsz millió forint
támogatást kaptak, mely tartalmazza a béreket, valamint az
eszközbeszerzést is.
– Mindezek ismeretében,
úgy gondolom, hogy a településen olyan szintû fejlesztés
folyik, melyek eredményeként
teljesen megújul, új arculatot
kap a Fõ utca, a parkoló, a
templom környezete, a régi
iskola és a faluház is. Két éven
belül teljesen új településkép
alakul ki. Az önkormányzat a
beruházásokat ütemezve valósítja meg, ugyanis a pályázatok
utófinanszírozottak – zárta a
polgármester.
V.R.

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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Népszerûsítették a vízi turizmust

Molnáriban a feltételek biztosítottak.
A közelmúltban a falunapi
program keretében, valamint
Horvátország európai uniós
csatlakozásának megünneplése, alkalmából Molnári lakói
részt vettek egy vízi kiránduláson.
A közel negyven fõs csapat
a Mura folyón ereszkedett le
mintegy 8 kilométeres szakaszon. A résztvevõk között voltak olyanok is, akik már részt
vettek hasonló túrán. Õk voltak kevesebben, a többség
most esett át a „vízkeresztségen”. A reggeli készülõdésen

A résztvevõk egy csoportja.

az adminisztrációs kötelezettségeknek is eleget kellett tenni. A meglévõ engedély elõírásainak megfelelõen minden
személyt regisztrálni kellett,
hiába lett Horvátország EU tag,
a folyó még mindig uniós határ.
A négy gumicsónak vízre
tételét követõen megkezdõdött az ereszkedés Molnári irányába. Az úton a vízrõl kitekintve szemünk elé tárult a
gyönyörû érintetlen terület,
mely mély benyomást tett
azokra, akik most szembesültek elõször a természet eme

szépségével. A parton felfedezhettük azokat a területeket,
ahol a hódok kialakították
élõhelyeiket, a megrágott és
vízbe döntött fák jelzik szûkebb környezetüket. Az élesebb szemûek vidranyomokat
is észrevettek a lankás szigetek
oldalán, a homokban.
A csapat menet közben pihenõt is tartott egy zátonynál,
ügyelve arra, hogy a természetben kárt ne tegyen. Az út végén, a molnári kikötõnél az a
vélemény alakult ki, hogy még
több résztvevõvel meg kell ismételni a túrát, kellõen nép-

szerûsítve turisztikai kínálattá
kell fejleszteni.
Az infrastruktúra rendelkezésre áll, lehetõség van Molnáriban szállást igénybe venni,
biztosított az érkezõ csapatok
számára tisztálkodási lehetõség, a kialakított látogató központban megismerkedhetnek
a vízivilág élõlényeivel.
A résztvevõk a megérkezést követõen csatlakoztak a
falunapi programokhoz, ahol a
koraesti óráig élvezhették a
fellépõ kulturális együttesek
színvonalas mûsorait.
(V.I.)

Úszásoktatás a termálfürdõben

Fotó: dr. Keresztesi Tímea

Hónaptól hónapig…

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!

Rodek Gábor és ifjú tanítványai a letenyei termálfürdõben.
Július 1-19 között úszások- kola testnevelõ tanára – ez
tatást szervezett gyermekek- esetben úszásoktatója – volt.
nek a letenyei termálfürdõben
Az oktatás két csoportban
a fürdõt és kempinget üze- zajlott, melyen 16-an vettek
meltetõ, az önkormányzati tu- részt. Az úszásoktatás végén a
lajdonban lévõ helyi ÉKKÖV nebulók oklevelet vehettek át,
Kft. A vízben való helyes moz- amely azt tanúsítja, hogy az ifgás trénere Rodek Gábor, az joncok az úszás alapjait sikeAndrássy Gyula Általános Is- resen elsajátították.
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Tanulókat jutalmaztak a kistolmácsi falunapon

A díjat kapott kistolmácsi tanulók a polgármesterrel.
A július 20-án tartott kistolmácsi falunap horgászversennyel vette kezdetét, majd a
Kistolmács Kupáért mérkõztek meg egymással a focicsapatok a kemping területén kialakított alkalmi pályán, amely
mellett a délelõtti órákban fõzõverseny is kezdõdött.
Délután 1 órakor szentmisére és avatásra került sor az
autós parkolóban lévõ, a közlekedési balesetekben elhunyt
motorosok tiszteletére emelt
emlékmûnél.
Itt Birkás Zoltán polgármester többek között szólt arról is, hogy az emlékmû mögötti részen most állított két
emléktáblán több olyan elhunyt motoros neve található,
akikhez személyes ismeretség
is kötötte.
Az ünnepség után a színpadi sátornál kerültek kiosztásra az önkormányzat és a

Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület díjai. A kispályás
labdarúgó bajnokság elsõ helyezettje a Letenye Dream
Team, ezüstérmese a Letenye
Usgyi, míg bronzérmese a Bázakerettye csapata lett. A letenyei Szúnyog Horgászbolt - HD
Fishing által támogatott horgászversenyen elsõ Bagladi Balázs, második Gerencsér László, a harmadik Tóth Patrik lett.
A fõzõverseny abszolút gyõztesei mind letenyeiek lettek.
Elsõ helyezést ért el Mánfai Csaba, második lett Tóth Gyula, a
harmadik legjobb étket pedig
Gyergyák Tibor készítette el.
A díjkiosztás fõ attrakciója
azon kistolmácsi diákok, tanulók jutalmazása volt, akik tanulmányi, verseny, sport eredményeikkel öregbítették a kis
falu hírnevét.
Birkás Zoltántól jutalmat
vehetett át Balogh Boglárka,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre,
köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival
összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

Vadász Dorina, Vadász Laura, Orsós Enikõ, Bíró Veronika, Mezriczky Annamária,
Birkás Gábor, Molnár Tamás,

Bíró Krisztián, Orsós Sándor,
Orsós Csilla, Balogh Kitti Hajnalka, Orsós Szilvia, Kele Martin, Orsós Péter, Horváth Vivien, Orsós József és az egyedüli kítünõ bizonyítványt kiérdemelt ifj. Birkás Zoltán.
Ezt követõen gulyással és
fõtt kukoricával a falu látta
vendégül a több száz érdeklõdõt, majd következett a kulturális program. A késõ éjszakáig
tartó rendezvényen felléptek a
Kanizsa Táncegyüttes tagjai, a
Rédicsi Asszonykör és a letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház
tánccsoportjai.
Késõ délután a Kredenc
együttes szórakoztatta a nagyérdemût, majd a borsfai Bazsi
Boy hangolta bállal zárult a
kistolmácsi falunap.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A közlekedési balesetben elhunyt motorosok emlékmûve
Kistolmácson.
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, APEH jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és
egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton,
vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2013. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.
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Falunap Muraszemenyén

Gazdag volt a kulturális program.

Bázai Búcsú
2013. augusztus 18. (vasárnap)
Helyszín: Bázakerettye - Báza, régi iskolaudva
1400-tól
1700
1830
1915
2000

Gasztró udvar
BÖSKE - Báza - vegyes (foci)
Bûvész-show Attilával
A Rubin hastánccsoport mûsora
Bál, zene: Imre Tibor

Nemzeti Ünnep 2013. augusztus 20. (kedd)
Helyszín: Bázakerettye, Szent István szobor
30

11 Ünnepi megemlékezés és szentmise
Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

„Igazi közösség ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes
módon szeretik egymást.”
2013. július 27-én rendezte
meg Muraszemenye Község Önkormányzata és a Muraszemenye Községért Közalapítvány Muraszemenyén az immár hagyománnyá vált falunapot. A délutáni kulturális és
szabadidõs programoknak az
IKSZT adott otthont. A készülõdés már kora reggel elkezdõdött. A szorgos segítõk kürtõskalácsot, lángost és fasírtot készítettek. A programok 15.00
órakor kezdõdtek. Az érkezõ
fellépõk fogadásáról Kertészné
Völgyesi Mária gondoskodott.
A színpadon Stefanec Mária polgármester köszöntötte
a jelenlévõket:
– A falunap olyan nyaranta
visszatérõ kedves ünnep számunkra, amely évrõl-évre megörvendeztet mindannyiunkat.
Újra együtt lehetünk ezen a
szép napon, ami nem munkával, hanem szórakozással
telik. Különbözõek vagyunk,
de van bennünk egy közös
pont, mind muraszemenyeiek
vagyunk, s kivesszük a szerepünket a közös életbõl. Az év
minden napján találkozhatunk
egymással, de ha máskor nem
is, a falunapon biztosan tudunk egy jót mulatni, elfelejteni mindennapi gondjainkat.
A mai nap legyen a kikapcsolódás napja – mondta.
A programokat Kurucz Erzsébet konferálta, mely a Muraszemenyei D”r”ámák nyitótáncával indult. A tánccsoport
önszervezõdéssel alakult 4 évvel ezelõtt a településen élõ
aktív lányok és asszonyok részvételével. Több fellépésük volt
már a környezõ községek rendezvényein, de szerepeltek alapítványi és egyházi bálok nyitószámaként is. Felkészítõ tanáruk Végh Lászlóné. Õket a
Letenyei Mûvészeti Iskola
„Vándorok” tánccsoportja követte. Jelenlegi felállásban 3
éve dolgoznak, a falunapok állandó szereplõi. Részt vettek a

Helikonon és 2013-ban az I.
Lenti táncversenyen 4. helyezést értek el. Felkészítõ tanáruk Muik Dávid.
Ezután bécsi keringõ következett a helyi Bedõ Petra és Simon Zsolt elõadásában.
A Tófeji Szivárvány Dalkör
visszatérõ vendége Muraszemenyének. Már 7. éve szórakoztatják a közönséget slágereikkel és nótáikkal. 40. évfordulójukat ünnepelte a Kerka
Néptánc Együttes. Színvonalas
mûsorukat már külföldön is
bemutathatták. Majd a csesztregi SHIBA csapata: Gönczi
Kinga, Rákos Eszter és Lakatos Szibilla kalauzolta el a közönséget a hastánc világába.
A koncert hangulatot a RSTONE, alias Dobri Zsolt biztosította, aki már 7 éve szerepel
a médiában és a könnyûzenei
piacon. Fellépésén nemcsak a
tiniket, hanem a középkorosztályt is megszólította.
Majd a Letenyei Mazsorett
csoport mutatkozott be. Aztán
a gyerekek kedvence, Zsongi
bohóc, azaz Csanaki Attila lépett az emelvényre. Vidám és
kacagtató mûsora mellett a
zsonglõrködés is fontos szerepet kapott.
A színpadi mûsorokat a
Szemenyei D”r”ámák tánca zárta.
Emellett egészségsátor, Oriflame sátor és rengeteg gyermekprogram kínált szórakozást. Volt csillámfestés, üveges
és óriás csúszda. A legnagyobb
érdeklõdés a Történeti játékokat – Kõnig Zsolt és Kõnig Sára vezetésével – kísérte. Különféle játékokkal szórakoztatták a kicsiket.
E jeles napon mindenki találhatott kedvére való szórakozást, hiszen minden korosztályra gondoltak a mûsor és
egyéb programok összeállításánál.
E csodálatos délutánért köszönet illesse a szervezõket és
mindazok közremûködését, akik
e nap sikerét munkájukkal
segítették.
Bánfalvi Edina

HIRDETÉSÉT

feladhatja a Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Semjénházi Gyöngyszemek

Ápolják az anyanyelvet és a hagyományokat.
Asszonykórusunk 2002-ben,
az elsõ nemzetiségi önkormányzati választásokat követõen alakult meg. Azóta szorosan együttmûködünk a helyi települési és
nemzetiségi önkormányzattal.
A tizenkét fõvel induló vidám társaságunk létszáma folyamatosan bõvül. Jelenleg ti-

zenhét aktív tagunk van. Rendszeresen fellépünk falunk
programjain. Igyekszünk segíteni a rendezvények szervezésében és lebonyolításában is.
Mivel horvát település vagyunk,
kiemelt célunk a horvát anyanyelv ápolása, a hagyományok
és a nemzeti identitás megõr-

zése, ezért fellépéseink alkalmával ennek szellemében állítjuk össze mûsorunkat.
Fontosnak tartjuk a településen élõ fiatalok nevelését, a horvát hagyományok átadását részükre. Nagy öröm számunkra,
hogy az idei évben két fiatal kislány is csatlakozott kórusunkhoz.

Szoros kapcsolatot ápolunk a szomszédos horvát falvak kórusaival, részt veszünk
egymás programjain. Idén is
számos rendezvényen képviseltük településünket szûkebb
régiónkban. Júniusban Nagyatádon a murakeresztúri tamburazenekarral és asszonykórussal, valamint a petriventei énekkarral együtt mutattuk be dalainkat, táncainkat
a horvát napon.
Örömmel vettünk részt
július 13-án az Országos
Horvát Önkormányzat által
szervezett
zarándoklaton
Homokkomáromban.
Vidám, összeszokott társaságunkkal nem csak a különbözõ rendezvényeken vagyunk
együtt, a magánéletben is
gyakran találkozunk. Szabadidõnkben sok közös programot szervezünk. A jó hangulatú hétvégéken elfeledjük a
szürke hétköznapok minden
búját-bánatát.
A közösen eltöltött idõ egyre inkább összekovácsolt bennünket.
Kiss Gyuláné

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben
– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelentõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájékoztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami jelentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénzben és idõben egyaránt. Rövidebb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakképesítést, ami a munkavégzésükhöz szükséges – mondta
Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az eddigi kisteljesítményû kazánfûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktattuk. Az új OKJ szerint a szakképesítés
megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.
Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. A munkaerõpiacra visszatérni szándékozó munkanélküliek és pályakezdõ fiatalok részére kedvezményes OKJ-s szakmai kép-

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támogatott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt öszszesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Zalaegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városaiban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztusban szeretnék indítani Zalaegerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi székházában kaphatnak felvilágosítást, valamint tájékozódhatnak
a www.titzala.hu honlapon is.
A tehetséggondozás ugyancsak fontos feladata az egyesületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli foglalkozások Zala megyében címû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012014 kódszámú támogatott projektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszínen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általános iskolásokig közel 300 gyermek különbözõ ismeretter-

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.
jesztõ foglalkozásokon vett tovább nõtt látogatottságuk.
részt. A program a 2013/2014- Folyamatosan szervezzük a
es tanévben is folytatódik.
megyében az „ismeretek a tuRózsás Csabától megtud- dás pontjait”, a TIP-eket (Tutuk, hogy új kezdeményezés- dományos Ismeretterjesztõként július közepén egyhetes és Információs Pont). 2013.
kosárlabda, szabadidõsport és november 29-én a Zalai TIT
ismeretterjesztõ nyári napkö- megalakulásának 60. évforzis tábort szerveztek a zala- dulóján pedig egész napos isegerszegi kosárlabdaklubbal meretterjesztõ rendezvényegyüttmûködve, melyen 19 ál- nyel, kulturális programokkal
talános iskolás vett részt a za- ünnepeljük meg e jeles dátulaegerszegi Ady-iskolában.
mot. A helyszínen szeretnénk
Folytatódnak a 60 éves év- átadni aktív tagjainknak az elfordulóval összefüggõ ismeret- ismeréseket és a megalakuló
terjesztõ programok és ren- 20. TIP emléklapját – árulta
dezvények.
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
– Ismeretterjesztõ elõadá- igazgató.
saink továbbra is népszerûek,
Németh Diána
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vízitúra kikötõhely
Humorba fojtva Új
– a Mura-mentén, Alsó-Szemenyén
Rajz: Farkas László

Pszichiáternél

– Professzor úr, éjszakánként arra riadok fel, hogy a
férjem csuromvizes, és azt motyogja, hogy Bajnai vagy
Mesterházy, és mi legyen Gyurcsánnyal!...

Népszerûségi csúszdán

Balos aggodalom

A szalagátvágás pillanata.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Alsó-Szemenyén a Mura 45 fkm-nél a
PaNaNet (Pannon Nature Network) projekt keretében vízitúra kikötõhelyet létesített, melynek ünnepélyes átadására
2013. július 23-án került sor.
Az ünnepségen Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója köszöntötte a megjelenteket, beszédében tájékoztatást
adott a PaNaNet projektrõl és
annak keretében különösen a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság tevékenységeirõl.
A Vidékfejlesztési Minisztérium részérõl Ugron Ákos Gábor Nemzeti Parki és Tájvédelmi fõosztályvezetõ megnyitó
beszédében méltatta az új létesítmény jelentõségét az ökoturizmus és a térség fejlõdése
szempontjából.
Stefanec Mária, Muraszemenye polgármestere köszön-

tõjében üdvözölte az új kikötõhely létrejöttét, mely kulturált
pihenõhelyet és kikötõt biztosít
a vízitúrázók, kirándulók részére.
Andrea Szucsich, a Regionalmanagement Burgenland
GmbH, Burgenlandi Natúrparkok Munkacsoport (PaNaNet
projekt vezetõ partner) képviselõje gratulált az új létesítményhez, amellyel Nyugat-Pannónia természetturisztikai kínálata gazdagodott.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Nagykanizsa polgármestere, Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, Stefanec Mária Muraszemenye polgármestere, Andrea
Szucsich, az RMB – Burgenlandi Natúrparkok Munkacsoport
képviselõje, valamint Ugron
Ákos Gábor fõosztályvezetõ
(Vidékfejlesztési Minisztérium)
szalagátvágással avatták fel az
új vízitúra létesítményt.

Falunap Bázakerettyén
Lapzárta után, augusztus
3-án került sor Bázakeretytyén a hagyományos falunap
idei rendezvényére.

A gazdag sport, kulturális
és mûvészeti programot kínáló falunapról következõ számunkban olvashatnak.

HIRDETÉSÉT
– Ez az Orbán nem bír magával! Pénz az egészségügynek,
pénz a katonáknak, pénz a pedagógusoknak... Ki fog így a
szocikra szavazni?!

feladhatja a Dél-Zala Murahíd
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Utcanevek változása Letenyén
SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013/06/06
„Becsehely, csapadékvíz elvezetés felújítás” - Becsehely Község
Önkormányzata által megvalósított beruházás
A projekt keretében Becsehely Község Önkormányzata az
alábbi helyszíneken hajtott végre csapadékvíz elvezetés felújításához kapcsolódó munkálatokat:
Dózsa György út K-i ága: meglévõ ároktisztítása és burkolása /részben betonelemekkel/, illetve a Ny-i oldalon átjárható
padkafolyóka megépítésére került sor
Anna-majori árok /a 7-es úttól D-re/: A meglévõ árok
mederelemekkel burkolásra került a Móricz Zs. utca végéig,
majd az azt követõ árok tisztításra és durva kavicsos burkolása
történt meg. Az Arany J. u. keresztezésénél új áteresz létesült
Övárok-Vörösmarty utca- 7-es út menti árok : Hordalékfogó
beépítésével burkolt árok létesült a Béke utca feletti területen,
valamint a Vörösmarty u. ny-i oldalán. A 7-es fõút északi oldalán
a Vörösmarty u. végén kavics fogó akna épült, a korábbi árok
zárttá alakítása történt meg
Petikeretesi árok: A 7-es fõúttól északra esõ 90 fm-es szakasza, és a sportpálya végéig tartó szakasz mederburkolása és
a hidak alatti területek tisztítása történt meg
Kislaki árok: A 7-es úton átvezetõ híd környezetének,
valamint az árok beton mederelemekkel történõ burkolására
került sor
Kossuth u. József Attila utcával szembeni, északi végén új
áteresz épült
Dózsa György út felsõ szakaszán az árok tisztítására és
hordalékfogó építésére került sor
A fejlesztés eredményeként megszûnt egyes ingatlanok
elöntésének veszélye, a csapadékvíz gyorsabban és biztonságosabban átfolyik a településen.
Az érintett épített/felújított vízelvezetõ árkok hossza 3.312,8 m.
A projekt keretében csapadékvíz károktól megvédett lakosság
száma: 493 fõ.
A megvédett terület nagysága 35 ha.
A projekt összköltsége: 106.522.600 Ft.
Az NYDOP támogatás mértéke a Projekt elszámolható
költségének 90 %-a, 95.870.340 Ft.
A megvalósítás ideje: 2012. augusztus 17.-2013. június 7 .
„Becsehely csapadékvíz elvezetés felújítás”
Becsehely Község Önkormányzata
Székhely: 8866 Becsehely, Béke u. 2.
Postacím: 8866 Becsehely, Béke u. 2.
E-mail: onkormanyzat@becsehely.hu
Web: www.becsehely.hu

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

www.zalatajkiado.hu

Utcanév változtatásokról döntött a letenyei képviselõ-testület.
A letenyei képviselõ-testü- Mötv. hivatkozott rendelkelet július 31-én (szerdán) utca- zésébe.”
Az ülésen jelen volt a Sénig
nevek megváltoztatásáról hoFerenc utca küldöttsége is, akik
zott döntést.
54 aláírással kérték, hogy utcáRészlet az elõterjesztésbõl:
„Magyarország önkormány- juk nevét az utca közelében lézatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. võ, a város szimbólumának szátörvény (a továbbiakban: Mötv.) mító, több mint 500 esztendõs
bekezdése szerint közterület, letenyei platán miatt is Platánfa
illetve közintézmény nem vi- utcára kereszteljék át. A testület
természetesen úgy döntött,
selheti
a) olyan személy nevét, aki ahogy azt a Sénig utcaiak kérték.
a XX. századi önkényuralmi
A szavazást követõen a Ságpolitikai rendszerek megala- vári Endre utca új neve Popozásában, kiépítésében vagy zsonyi utca lett (régen is ez
fenntartásában részt vett, vagy
volt a neve). A Sénig Ferenc
b) olyan kifejezést vagy utca neve Platánfa utcára válolyan szervezet nevét, amely a tozott, míg a Zalka Máté utca
XX. századi önkényuralmi a Deák Ferenc utcanevet fogja
politikai rendszerre közvetle- használni augusztus 1-tõl. Az
nül utal.
okmányok cseréje a lakosság
A Zala Megyei Kormányhi- és az egyéni vállalkozók szávatal Fõigazgatója a ZAB/030/ mára ingyenes, a lakcímkár342-1/2013. számú tájékozta- tyákat a Letenyei Közös Öntást kérõ levelében felhívta a kormányzati Hivatal igényli le
képviselõ-testületünk figyel- és juttatja el a lakókhoz, akikmét arra, hogy Letenyén a nek a továbbiakat szintén díjSágvári Endre utca, a Sénig mentesen az okmányirodában
Ferenc utca és a Zalka Máté kell intézniük.
utca elnevezése ütközik a
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Ha elolvasta, adja tovább!
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

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

LAST MINUTE
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda)
Aug. 24-29.
95.900 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Szept. 6-8.
37.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 6-8.
41.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 11-15.
61.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 13-17.
75.500 Ft/fõ
Délvidéki magyar emlékek nyomában
Szept. 26-29.
43.900 Ft/fõ
TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)
Szept. 28-Okt.7.
172.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Toszkán varázslat-Elba szigete
Szept. 13-17.
81.500 Ft/fõ
Prága-Karlovy Vary-Konopiste-Telc
Okt. 10-13.
49.900 Ft/fõ
Tokaj és környéke szüreti felvonulással (félpanzió)
Okt. 4-6.
41.500 Ft/fõ
Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa
Okt. 4-6.
45.900 Ft/fõ
(Az akció visszavonásig érvényes)
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

www.zalatajkiado.hu

Zalakaros a Balaton régió családi fürdõje
Vízipók-Csodapók gyermekvilág augusztustól már fedett térben is
Túlzás nélkül állítható, hogy
Zalakarost szeretik az emberek. Ha meleg van, akkor azért,
ha hûvösebb az idõ, akkor pedig azért választják úticélként a
dél-zalai települést, ahol komoly fejlesztéseket valósítottak
meg az elmúlt idõszakban. A
fürdõ önmagában is kuriózum,
ráadásul a kisgyermekes családok igényeit minden tekintetben kielégítik a szolgáltatások.
– Zalakaros országosan is a
tíz leglátogatottabb turisztikai
célpont közé tartozik. A közelmúltban a meglévõ mellé egy
új vendégkört, az egészségmegõrzést fontosnak tartó,
wellnessezni vágyó kisgyermekes családokat céloztuk meg –
árulta el dr. Burján Richárd, a
karosi fürdõ vezérigazgatója. –
Ehhez jelentõs infrastrukturális beruházásokra és a szolgáltatás-paletta kiszélesítésére
volt szükség.
Elsõ lépéseként tavaly mintegy 300 millió forintból alakí-

A strandon lévõ Vízipók-Csodapók gyermekvilág. A fedett gyermekvilág látványterve.
tottak ki a strandon a Vízipók- ten helyezkedik el függõhidak- lése után pedig az úgynevezett
Csodapók gyermekvilágot, amely kal, csúszdákkal, vizes élmény- „legyezõ-épületben” komoly átközel 400 négyzetméteren több elemekkel. Családi szaunával alakítás várható, melynek eredmint 60 féle élményelemet vo- bõvül a kínálat, amelynek a ményeképpen egy összefüggõ
nultat fel a különféle csúszdák- legnagyobb elõnye, hogy azo- rekreációs zóna jön létre. A létól kezdve, a vízágyúkon ke- kat 60-70 fokra fûtik fel, ezáltal tesítmény közel 600 millió foresztül, a legkülönfélébb vizes gyermekek is használhatják, rintos beruházást jelent a fürjátékokig. A Vízipók medence- így az egész család együtt él- dõ számára, amelyhez 220 milpark közelében játszóház is vezheti a szaunázás élményét. lió forint állami támogatást hívépült, ahol egész nap animá- Lesz még só homokozó, hem- hatott le. A fedett gyermekvilág
torok foglalkoznak a gyerekek- pergõ játszóház, a nagyobbak- elkészülése által hatalmas vonzkel. A sikernek köszönhetõen a nak junior játszózóna. A szü- erõt jelent majd a Zalakarosi
fürdõ vezetése hasonló vízi gyer- lõk, nagyszülõk örömére pedig Fürdõ a régióban. Kiváló altermekparadicsomot álmodott meg tágas pihenõtereket alakítanak natíva rossz idõ esetén is, a gyefedett térben, amelyet már ki, így egy kényelmes nyug- rekek, felnõttek, és az idõsebb
augusztus elsõ napjaiban bir- ágyból figyelemmel kísérhetik generáció tagjai is megtalálják
tokba vehetnek a fürdõzõk. A a kicsik minden mozdulatát. A a számukra vonzó szolgáltatást
gyermekparadicsom két szin- fedett gyermekvilág elkészü- Zalakaroson egész éven át.

