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Kápolnaáldás és kitüntetések Letenyén
újult. Érdemes megemlíteni
azokat, akiknek kétkezi munkájának és segítségének köszönhetõen megvalósulhatott
egy régi álom.
Komoly segítség volt Benkõ István adománya, Konkoly
Zoltán pedig az oltárfelújítási
költségeket vállalta magára. A
kápolnán ácsmunkát végeztek:
Soós Ferenc, Vastagh Lajos és
fia Tamás. Pusztai Lajos és fia

Tamás, valamint Vertarics
István bádogosként vette ki a
részét a nagy feladatból. Festõként Tóth Gyõzõ, Kovács Ferenc, Szörfi Ferenc, kõmûvesként Huller József és Balassa
András jeleskedett. Kuzma
István burkoló munkákat végzett Molnár Ferenc vállalkozó
építõipari brigádját küldte, a
kápolnán dolgozott Raffai Jenõ
(Folytatás a 2. oldalon)

Önkormányzati biokertészet Kistolmácson
A felújított egyedutai temetõi kápolna.
Augusztus 20-án tartalmas
programsorozatot
állítottak
össze a XXX. Mura Menti
Napok szervezõi. Reggel 8
órakor került sor az egyedutai
városrész temetõjében található, közösségi összefogással teljesen megújult 75 éves kápolna megáldására. Az újjáva-

rázsolt építmény elõtt elsõként
a felújítás koordinálását magára vállaló Pusztai Ferenc
szólt a népes hallgatósághoz.
Mint mondta, az épület a lakosság adományainak és a helyi mesteremberek önkéntes
munkájának köszönhetõen kívül és belül is teljesen meg-

Az uborkát szedik a kistolmácsi önkormányzat biokertészetében.
Már második éve szerepel megtudtuk, hogy a kultúrház
sikeresen a Start Mintaprog- mögötti területen burgonyát,
ramban Kistolmács. Az összeg- zöldborsót, több fajta paprikát,
bõl 4 közfoglalkoztatott bevo- uborkát, paradicsomot, fõzõtököt,
násával sikeres biokertészetet cukkinit, bokorbabot, olajtömûködtet az önkormányzat. köt ültettek. Az idén már több
(Folytatás a 2. oldalon)
Birkás Zoltán polgármestertõl
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(Folytatás az 1. oldalról)
villanyszerelõ, Pataki Lajos,
Somogyi József, Varga József
asztalos munkát végzett. Kátai Tibor gépekkel, az önkormányzat tulajdonában lévõ
ÉKKÖV Kft. állványozással, Posta Imre és Bokronyi Lajos fuvarozással, Mikó János sok kétkezi munkával segített. Szabó
Katalin grafikus a fali festményeket varázsolta az épületbe,
Metz László miklósfai kántor,
restaurátor pedig a szobrok és
az oltár javítását, festését végezte el. A szakemberek mellé
számtalan polgár érkezett segíteni, hogy a nagy napra elkészüljön az épület. Az építési
munkálatokban természetesen
nagy segítséget nyújtott a város önkormányzata. Halmi Béla polgármester saját pénzébõl
magánemberként finanszírozta egy teljesen új kerítés megépítését. A megújult kápolnánál õ is szólt az ünneplõkhöz.
Többek között azt hangsúlyozta Halmi Béla, hogy az egyedu-

Kápolnaáldás és kitüntetések Letenyén
tai temetõi kápolna felújítása
is bizonyítja azt, ha van egy nemes cél, akkor a letenyeiek
igenis példásan össze tudnak
fogni.
A kápolnát Farkas Károly
plébános áldotta meg, aki ezt
követõen szentmisét celebrált
az egyedutai temetõben.
Az augusztus 20-i városi ünnepségre a hagyomány szerinti helyszínen, a kastélyparkban
került sor. Itt elsõként a Himnuszt játszotta el Letenye Város Fúvószenekara, majd Harangozó Józsefné szavalatát
hallhatták az ünneplõk.
Az ünneplõket Halmi Béla
polgármester köszöntötte, majd
átadta a szót a letenyei születésû Mikó Zsuzsannának. A
Magyar Országos Levéltár fõigazgatói posztját betöltõ hölgy
többek között szólt arról, hogy
István király az európai uralko-

30 éves a letenyei fúvószenekar

A letenyei fúvószenekar ünnepi koncertje.
A XXX. Mura Menti Napokon belül augusztus 17-én
alapításának 30. születésnapját
ünnepelte a mûvészeti iskola
berkein belül mûködõ Letenye
Város Fúvószenekara. A zenekari program délelõtt a kastélyparkban kezdõdött, ahol
jubileumi koncertet adtak a
Proszenyák Zsolt István igazgató vezette fúvósok. A zenekar történetérõl a karnagy be-

2013. augusztus

szélt, az ünnepi alkalomból
Halmi Béla polgármester köszöntötte a zenészeket és a
szép számban megjelent közönséget. Ugyanekkor a városi
könyvtárban volt megtekinthetõ a 30 esztendõs zenekar dokumentum kiállítása, majd fogadással, ünepséggel emlékeztek meg a zenekari tagok az
eltelt 30 esztendõrõl.
M.I.

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

Miko Zsuzsanna ünnepi beszédét mondja.
dók közül az elsõ volt, aki
törvénytárt teremtett. István
volt az, aki megszervezte a magyar keresztény egyházat, létrehozta a püspökségeket és
figyelemmel kísérte a plébániák kialakítását.
Az ünnepi beszéd után a
városi kitüntetések átadására
került sor.
Az önkormányzat Letenye
Város Díszpolgára kitüntetést
adományozott Májer Péter részére a város érdekében végzett önzetlen munkája elismeréseként. Májer Péter a kitüntetést késõbb veszi át.
A Köz szolgálatáért kitüntetõ címet érdemelte ki több
évtizedes magas szintû pedagógiai, képzõmûvészeti és irodalmi munkásságáért Bokros
Tiborné. A Köz szolgálatáért
kitüntetõ cím birtokosa lett
több évtizedes magas szintû
pedagógiai és közösségi tevékenységéért Molnár Ferencné,
valamint magas szintû pedagógiai és kulturális munkásságért

Pintér Jánosné. Letenye Város
Díszoklevelét Gerencsér Józsefné vehette át, aki példaértékû
óvónõi munkájáért részesült
az elismerésben. Szintén díszoklevelet kapott a Letenye SE
a 2012-2013-as labdarúgó szezonban elért kiemelkedõ bajnoki és Magyar Kupa eredményeiért. Az ünnepségen a
tavaly adományozott díszoklevelét vehette át Horváth László, aki a letenyei sport- és kulturális szervezetek, rendezvények önzetlen támogatásáért
vívta ki az önkormányzat elismerését.
Az ünnepségen felléptek a
Mura Gyermek Néptánccsoport és a Mura Mazsorettek
táncosai is. Az új kenyeret Farkas Károly plébános áldotta
meg. A program végén sor került a Letenyéért Közéleti Egyesület és a Derûs Évek Nyugdíjasklub által alapított Virágos Letenyéért városszépítõ
program díjainak átadására is.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Önkormányzati biokertészet Kistolmácson
(Folytatás az 1. oldalról)
mint 11 mázsányi terméket
tudtak értékesíteni.
A kánikulai hetek ideje alatt
locsolt terményeket a lakosság,
valamint a környékbeli éttermek és ellátó intézmények vásárolták meg. A tavaly kapott
Tuber 40-es típusú kistraktorhoz sikeres pályázatnak köszönhetõen néhány hete eke,
tárcsa, borona is érkezett, amelyek az õszi talajmûvelési munkálatokat könnyítik meg.
Közel 6 milliós falumegújítási pályázati pénzhez is jutott
Kistolmács. Ebbõl a kultúrház
csatornázása, vízelvezetési munkálatai, kerítés kiépítése és

akadálymentesítése készül el
az idén. Bár meglehetõsen sok
munkával és macerával jár egyegy pályázat elkészítése, a közeljövõben megírandóból egy
fûnyírógépet szeretnének beszerezni, hiszen Kistolmácson
az igen nagy zöldterület rendben tartása komoly feladat elé
állítja a falu vezetését – nyilatkozta lapunknak Birkás Zoltán polgármester.
A kistolmácsi biotermékeket
rendkívül kedvezõ (mindenkori fõvárosi nagybani piaci) áron
adja az önkormányzat. A vásárlók érdeklõdhetnek a falugondnoknál vagy a polgármesternél.
(Mirkó)
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Felújítások a temetõkben, fejlesztés az óvodában
A csoportbõvítéssel három új munkahely jött létre Becsehelyen

Miként azt már megszokhattuk, ez a nyár sem telt tétlenül
Becsehelyen. A falufejlesztés keretében mindkét temetõben
olyan felújításra és korszerûsítésre került sor, ami elégedettségre ad okot, az óvodában pedig a korábbi kettõvel szemben
immár három csoportot indítottak.
A napokban lezárult temetõi projektrõl Németh Géza
polgármesterrel váltottunk szót.
– A 8 millió forintos állami
támogatás segítségével megépítettük a polai temetõ kerítését,
a becsehelyi temetõben pedig
elkészültek a sétányok és felújítottuk a kapukat – mondta a
polgármester, hozzátéve: mindkettõ nagyon fontos dolog volt
számukra. – A Letenye felõl érkezõk a polai temetõ képét
látják elõször, melynek kerítése
bizony nem volt méltó Becsehelyhez, ezért egy szebb és
praktikusabb kerítést építettünk oda. A kerítésen belül pedig egy magánszemély jóvoltából növényeket sikerült telepíteni, amit ezúton is köszönünk. A becsehelyi temetõben
pedig fõként kedvezõtlen idõjárás esetén komoly problémát
okozott, hogy nem voltak szilárd burkolatú sétányok. A munkálatok során messze túlteljesítettük a projektben vállalt feladatokat, hiszen azt vallom,
hogy ha valamit csinálunk, azt
tegyük teljessé. Így nem csak a
kapukkal szembeni sétányok

épültek meg, hanem a ravatalozó köré is esztétikus teret
építettük, miáltal a korábbinál
sokkal kulturáltabb körülmények között történhet meg az
elhunytak felravatalozása és búcsúztatása. A sétányok melletti
növényzet ültetése sem szerepelt a projektben, azt egy felajánlás jóvoltából tudtuk megvalósítani.
S bár ez a projekt már lezárult, a következõ hetekben azért
még folytatódik a becsehelyi
temetõben a fejlesztés, aminek
eredményeként hosszú idõre
kialakult annak arculata. Kisebb felújítást végeznek a ravatalozón, urnafalat fognak építeni, s az út felõli élõ sövény kivágását követõen a kapukhoz
hasonló kerítést fognak építeni.
Mindkét oldalon leburkolják az
árkokat, növelve a közlekedés
biztonságát, s több autónak
biztosítva parkolási lehetõséget. A kerítésen belül – miként
a polai temetõben is történt –
élõ növényzetet ültetnek, melylyel a temetõ nyitottságát kívánják mérsékelni, s padokat helyeznek ki.
A köznevelés kapcsán bekövetkezett idei változások Becsehely községet is érintették, s
mint ismert: a helyi óvoda január 1-jétõl nem tudott visszakerülni az önkormányzat fenntartásába. Július 1-jével azonban
ez is megtörtént, s teljes egészében az önkormányzat intézményévé vált.

Mura Art és rock est

A Loud and Black fellépése.
A letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár (FMHK)
által szervezett jubileumi XXX.
Mura Menti Napokon augusztus 16-án Mura Art néven nemzetközi nyílt alkotónapot rendeztek a termálfürdõ területén.
Ide eljöttek a Letenyei Festõk
Köre tagjai, valamint horvát és
szlovén festõmûvészek is.

A program délután mazsorett bemutatóval folytatódott, majd este 18 órakor
ismét a rocké volt a fõszerep.
A fõtéren felállított színpadon fellépett a HBL, a Kocsmazaj, a Loud and Black és
a Shabby Blues Band zenekar is.
M.I.

Teljes egészében önkormányzati intézmény lett az óvoda.

Nagy gondot fordít a becsehelyi önkormányzat a temetõkre.
– A fenntartás és a mûködtetés nekünk semmilyen problémát nem okoz, hiszen amíg
kistérségi fenntartásban volt,
addig is mi viseltük gondját
elsõsorban az intézménynek,
csak az ott dolgozóknak mások
voltak a munkáltatói – fogalmazott Németh Géza polgármester. – Az új nevelési évben történt egy pozitív változás, hiszen
a korábban két csoportos óvodánkat a képviselõ-testület döntése alapján három csoportosra
bõvítettük. Számunkra nagyon
fontos a szülõi elégedettség,
ezért olyan színvonalas nevelést
biztosítunk az óvodában, hogy
a szülõknek meg se forduljon a
fejében máshova vinni a gyermeküket, sõt: máshonnan is
írassanak hozzánk apróságokat.
Szerencsére a születések aránya
és a várandósok száma is azt
támasztja alá, hogy belátható
idõn belül biztosított lesz az
utánpótlás a három csoportban.
Az ideális körülmények között mûködõ becsehelyi oviban
Takács Csabáné óvodavezetõtõl hallhattuk: nagy örömükre
szolgál, hogy a gyermeklétszámunk megengedi három cso-

port indítását. Eddig ugyanis
kettõ csoportban elég magas,
32 fõs létszámmal dolgoztak.
– Mivel kevés gyerekünk
ment elsõ osztályba, s magas
létszámban írattak be hozzánk
óvodásokat, indokolttá vált a
három csoport indítása, s így
már ideálisabb csoportlétszámmal tudunk dolgozni – mondta
Takács Csabáné, elárulva: a
nagycsoportos korúak 23-an
vannak, 20 középsõs korú és 30
kicsi gyerekük van. A középsõsökhöz ment 5 kicsi, így õk
most 25-en vannak, s a kiscsoport is 25 fõsre bõvül folyamatosan decemberig, hiszen most
még a beszoktatás idõszaka van.
– A csoportbõvítés által három
új munkahelyünk jött létre, egy
óvónõt, egy dajkát és egy pedagógiai asszisztenst tudtunk szeptember 1-jétõl alkalmazni. A
helyi gyerekeken kívül jelenleg
öt petriventei és egy letenyei
óvodásunk van, s természetesen nyitottak vagyunk továbbra
is a más településeken élõk fogadására. Szerencsére van rá kapacitásunk, s a körülményeink
is lehetõvé teszik a bõvítést.
Kép és szöveg: Kelemen Valéria
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Zalából csak Letenye
Augusztus 28-án Letenyén
a városházán tartott sajtótájékoztatót Jeneiné dr. Rubovszky Csilla miniszteri biztos, aki
egyben Belváros-Lipótváros Önkormányzatának alpolgármestere. A biztos asszony egy általa kezdeményezett Segítõ kezek az idõsek otthoni biztonságáért értékteremtõ közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel címmel induló országos
mintaptrogramról szólt.
A program létrejöttének
egyik oka, hogy a hóviharos
idõszakban is kiderült, számta-

lan 80 év feletti szépkorú
igényli az intenzívebb mindennapi törõdést. Rubovszky Csilla ezen cél érdekében minden
követ megmozgatott, s így miniszteri biztosként õ végzi a
mintaprogram vezetését.
A szeptember 1-tõl induló
és május 31-ig tartó országos
programban 32 település vesz
részt. A sajtótájékoztatón jelen
lévõ Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõtõl, polgármestertõl megtudtuk, hogy a
most induló projektben Nagykanizsa nem vesz részt. A délzalai városban az idõsebb em-

Rubovszky Csilla miniszteri biztos Cseresnyés Péterrel és
Halmi Bélával.

A cégünk egyike a világban lévõ vezetõ minõségi bõrbõl készült autó
üléshuzatok gyártójának. Amennyiben dinamikus és ambiciózus, valamint
megfelelõ szakvégzettséggel rendelkezik, esélye van azonnal a mi
sikeres csapatunk tagja lenni!

Szabad munkahelyekre keresünk:

VARRÓKAT
• minimum elvégzett varró képzési tanfolyam vagy textil szakmunkás
vagy cipész szakmunkás végzettség
• termelési üzemekben varró munkásként szerzett
munkatapasztalat

berekrõl való gondoskodás az
idõsügyi tanáccsal diákok bevonásával eddig is mûködött.
A mintaprogramban Zala
megyében egyedül Letenye vehet részt. Halmi Béla polgármester szólt arról, hogy a kisvárosban
közfoglalkoztatottként 8 órában havi 96.800 forint bruttó fizetésért 4 fõ áll
munkába. A hölgyek feladata a
70-80 éves vagy annál idõsebb
lakosok felkeresése lesz, egyegy dolgozónak havonta legalább 50 idõs embert kell meglátogatnia. A magány enyhítésén, a törõdésen túl tájékoztatják majd az idõseket a bûncselekmények megelõzésének
lehetõségérõl is. Mint fogalmazott, Letenyén igencsak elkél az idõskorúakkal való fokozottabb törõdés, bár a határmenti településen évtizedek
óta mûködik idõsek ápológondozó otthona.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

KÁRPITOSOKAT
• középfokú végzettség, szakmunkás képesítés
• termelési üzemekben kárpitos munkásként szerzett munkatapasztalat

A csapatunk új tagjainak felkínálni tudunk:
• jó és rendszeres jövedelmet és juttatást
• szakképzést és szakmai továbbképzést, valamint
karrierlehetõségeket
• munkát olyan környezetben, amelyben képességeit megmutathatja
(kezdeményezését, felelõsségét és kreativitását)
• változatos és felelõsségteljes feladatokat nemzetközi és dinamikus
környezetben
• szervezett díjmentes szállítást a munkahelyre
Kérelmeket, rövid életrajzzal kérjük eljuttatni a következõ címre: Letenyei
Munkaügyi Kirendeltség, 8868 Letenye, József Attila u. 1. vagy közvetlen a
fabicsz@lab.hu e-mailre elküldeni.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Kiállítások, megyei nyugdíjas találkozó és operettest

Népes közönséget vonzott Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva operettestje.
Letenyén augusztus 15-20
között került megrendezésre a
XXX. Mura Menti Napok Hármashatár Fesztivál. Az elsõ nap könyvtári kiállításokkal
vette kezdetét. A letenyei könyvtárban megtekinthetõ a 20 éves
Makovecz Bibliotéka dokumentum kiállítása, a 30 esztendõs Letenyei Fúvószenekarról
készült dokumentum és fotókiállítás, valamint Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
gyûjteményes emlékkiállítása.
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (FMHK) által
szervezett jubileumi Mura

Menti Napok rendezvénysorozata csütörtök délután „Nemcsak a húszéveseké a világ...”
címmel a zalai nyugdíjas klubok mûvészeti bemutatójával
folytatódott, melyet Halmi Béla polgármester, Dömõk József FMHK igazgató és Molnár
Ferencné, a letenyei Derûs
Évek Nyugdíjasklub vezetõje
nyitott meg.
Az eseményen felléptek a
Letenyei Mûvészeti Iskola tánccsoportjai. A nap Leblanc Gyõzõ és felesége, Tóth Éva nosztalgia operettestjével zárult.
M.I.

Bornapok és fúvósfesztivál Letenyén
Az idei Mura Menti Napok
programjait gazdagította az
augusztus 17-én megrendezett
Mura Menti Bornapok, valamint a fúvósfesztivál és mazsorett bemutató. A program a
zenekarok menetzenéjével kezdõdött, mely során az öt zenekar (Letenye Város Fúvószenekara, Szentgotthárd Város
Fúvószenekara, Puhacki Orkestar Opcine Donja Dubrava
- Horvátország, a Nagykanizsai Fúvószenekar és a Sásd
Városi Koncert Fúvószenekar)
a helyi Mura Mazsorettek és a
Letenyei Mûvészeti Iskola mazsorett csoportjaival együtt öt
irányból érkezett a fõtéri rendezvénysátorhoz.
A zenekarok bevonulása
után Halmi Béla polgármester
és dr. Brazsil József, a Zalai Da
Bibere Borlovagrend nagymes-

tere nyitotta meg a Mura Menti Bornapokat. Az esemény során Somogyi András önkormányzati képviselõ, egyben a
Letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesületének új elnöke köszönetét és háláját fejezte ki az egyesület alapító
elnökének, Molnár Ferencnek
és tagjának, id. Somogyi Andrásnak. A bornapokon standjaival egészen augusztus 20-ig
jelen voltak a Mura Menti hegyközség (Letenye, Becsehely,
Csörnyeföld), Tótszentmárton,
Csente (Szlovénia) termelõi és
megízlelhetõk voltak dr. Bussay László tájborai is.
A fúvósfesztivál egészen
éjszakáig tartott, mely során az
öt zenekar és a mazsorettek
fellépése ragadtatta tapsra a
szépszámú közönséget.
(Mirkó)

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

www.zalatajkiado.hu

Molnár Ferenc több évtizedes munkáját Somogyi András
köszönte meg.
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Közösségfejlesztés Becsehelyen
Képzõmûvészeti alkotótábort is tartanak a településen
míg a 16 éven felüliek számára
havi 2-3 alkalommal, összesen
43 órás társastánc oktatást
szervezünk, Lekszikov Csaba
irányításával – mondta a projektmenedzser. – Projektünk
keretében digitális kompetencia fejlesztését célzó, 36 órás
informatikai tanfolyamot is
szervezünk, Farkas Szilárd vezetésével. Ennek keretében a
felnõttek olyan informatikai ismereteket sajátíthatnak el, melyeket a mindennapi élet területén és a hivatalos ügyek intézésében egyaránt felhasználhatnak. Októberben 5 napos
kortárs festõmûvészeti alkotótábort és elõadást szervezünk
A faluházban az eddigiektõl eltérõ, újszerû programok is indulnak.
Becsehely Község Önkormányzata a TÁMOP-3.2.3.B
pályázati felhívás keretében,
Közösségfejlesztés Becsehelyen
címmel valósít meg projektet.
A pályázati konstrukció célja a többfunkciós közmûvelõdési intézmények adta lehetõségekre alapozva, azok hasznos programokkal való ellátása, s annak elõsegítése, hogy
az IKSZT (esetünkben a becsehelyi faluház) a vidék kulturális fejlõdésének motorja
legyen.
A becsehelyi faluházban
egyébként 2011-ben, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfej-

lesztési Alaptól elnyert pályázat segítségével valósult meg
az IKSZT (Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér), melyet most
egy TÁMOP pályázat segítségével töltenek meg az eddigieknél is színesebb tartalommal.
Tóth Anita projektmenedzsertõl megtudtuk: az elnyert támogatás közel 5 millió
forint, s a 2013. július 1-jén
indult projekt idõtartama 18
hónap.
– A pályázat keretében az
iskolások számára olvasóköröket, hagyományõrzõ foglalkozásokat, színjátszó kört és néptánc oktatást valósítunk meg,

Ludvig Zoltán festõmûvész és
felesége, Ludvig Klára szakmai
irányításával. A várhatóan nagy
érdeklõdésre számot tartó
program ingyenesen biztosít
lehetõséget az amatõr alkotók
tehetségének
kibontakoztatására.
Az iskolán kívüli tanulási
formákat jelentõ, illetve a kulturális élet felpezsdítését is célzó fenti programokra folyamatosan lehet jelentkezni a
faluházban, ahol Mezriczki
Szandra, az IKSZT munkatársa
– egyben a projekt szakmai
vezetõje – várja az érdeklõdõket.
Kelemen Valéria

Huszadszor rajtolt a Diesel Kerékpártúra

Halmi Béla emlékkupát ajándékozott Kovács Gyulának.

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

Augusztus 17-én a 30. Mura
Menti Napok programsorozatán belül szombat reggel immár huszadik alkalommal indult útjára a Diesel Kerékpártúra. A több mint 30 kerékpáros két „retro” útvonalon indult el, ugyanis az elsõ túrán is
ugyanezt a távolságot járták be
a Letenyérõl rajtoló csapatok.
A gyerekek a Letenye – Kistolmács közötti 8 kilométert, míg
a felnõttek a Murarátka –
Szentmargitfalva – Budafapuszta – Bázakerettye – Kistolmács 24 kilométeres etapot
taposták végig.
A Kovács Gyula (beceneve
Diesel, ezért is lett Diesel Kerékpártúra) és a városi önkormányzat munkatársa, Tóth
Zsolt által szervezett jubileumi

túra célállomása ezúttal is a
kistolmácsi polgármester, Birkás Zoltán által üzemeltetett
vendéglátó egység volt, ahol ízletes gulyással várták az ünnepi túra résztvevõit. Mint Kovács Gyulától megtudtuk: régebben verseny is volt a kerékpártúrákon, de az elmúlt idõszakban nem az idõn, hanem
inkább a szép zalai tájakon
történõ bringázásra került a
hangsúly.
A rendezvényen részt vett
Halmi Béla polgármester is,
aki a jubileum alkalmából a város borát és díszes serleget
adott át a két évtizeden át a kerékpározást túrákkal is népszerûsítõ
letenyei
Kovács
Gyulának.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Szívás…
Elõször a szem sarka kezd
viszketni.
Ez elviselhetõ, de felidézi
a tavalyi szezon kínjait, s ettõl
és innentõl már szenved az
ember, most még csak a félelemtõl.
Ebben a stádiumban beszerzések, gyógyszerek, szemcsepp, orrspray, majd szakorvossal felíratni az injekciót,
a hosszú távon igen káros
szteroid készítményt.
Egy pillantás a naptárra,
talán még van két-három jó
napunk, csak meleg ne
legyen…
Aztán megjön a torokviszketés, én kenyeret, kenyérhéjat szoktam szárítani, majd
rágatlanul lenyelni, az szinte
vág, kapar.
Ellenõrizzük még a kálcium készletet, betárazunk,
majd várunk.

Augusztus végén ödémás
duzzanat a légcsõ táján, ott is
szorul az oxigén, pár nappal
késõbb asztmatikus tünetek,
s ami levegõ lejut, az csak
sípol…
Ijesztõ éjszakák – az
asszony bezzeg alszik – jeges
víz, pezsgõtabletta, jobb oldalra fordulni, akkor a bal
orrjárat tisztul.
Nyelni csak orrfúvás után,
de az orrom két hete sebes,
étkezni csak otthon, azt is
csak egyedül.
Levegõn keveset, csak szél
ne legyen, biciklit eltenni, a
kisfiammal majd jövõre túrázunk, ügyesebben kellett volna tervezni.
Aztán múlnak a hetek.
Egyre kevesebb alvás, lidérces éjszakák, ingerült fáradt nappalok, ezoterikus olvasmányok az élet értelmé-

„Õk idõben kaszálnak.”
Várunk, mint háborús
idõkben a légópincékben
szoktak.
Aztán egyik éjjel eldugult
orral ébred az ember, de szájon át még megy, Istenem, ha
csak ennyi maradna, hátha ez
az új gyógyszer…
Legalább az orrsövényem
ne lenne ferde, s nem az
ijesztõ csúnyaságom miatt,
ennek haszna is lehet, egy kis
selypítés, raccsolás, némi családfakutatás, aztán jöhet a
média, a képernyõ…
Így azonban nem megy le
a levegõ!

rõl, talán nem is baj, ha létformát váltunk.
Hát ilyen.
Közeleg a parlagfûszezon…
Ps. Ezt a néhány sort
természetesen nem pollenallergiás sorstársaimnak írtam.
Biztos vagyok benne, hogy
õk idõben kaszálnak.
-najó Kedves Olvasóink! A
parlagfû bejelentõ oldal
linkje a következõ: http://
www.parlagfû.com/?page
_id=72

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

Kompetenciafejlesztõ képzésekaletenyeitérségben

– Farkas Szilárd megyei mentort kérdeztük: valójában mirõl
is szól a TÁMOP 2.1.2. projekt?
– A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvetõ célja a felnõtt lakosság gazdasági versenyképességének növelése, valamint munkaerõpiaci,
elhelyezkedési esélyeinek növelése. A munkaerõpiacra jutni korszerû ismeretek birtokában lehet, és azok fejlesztése segít abban,
hogy meg is lehessen tartani a munkahelyeket. Ehhez korunk
megköveteli, hogy digitális ismeretekkel és idegen nyelvi tudással
is rendelkezzenek a munkavállalók. A projekt ennek érdekében
célul tûzi ki a digitális ismeretekkel és nyelvi kompetenciákkal rendelkezõ lakosság számának növelését. Projektünk megvalósításával
csatlakozunk az Európai Unió országaiban meghirdetett élethosszig tartó tanulás (life long learning) igényének kialakításáról
szóló programhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2006-ban kiadott ajánlása összefoglalja ehhez az élethosszig tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciákat, melyek közé az idegen nyelvi és
digitális kompetenciák fejlesztését is sorolják. Tájékozódni a
www.tudasodajovod.hu honlapon lehet.
– Milyen eredményeket értek el helyi szinten a projektbõl adódóan?
– Nagy sikerrel zajlanak a letenyei kistérségben a „TÁMOP 2.1.2.
idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” címû,
uniós forrásból finanszírozott, országos jelentõségû projekt.
A mentor elmondta, hogy Letenye és térségében a projektnek
köszönhetõen számos idegen nyelvi (német, angol) és informatikai
kompetenciafejlesztésre irányuló, tanúsítványt adó képzések zajlanak és zajlottak le, melynek köszönhetõen a résztvevõk országunkban is elmaradottnak számító idegen nyelvi és/vagy informatikai
tudás (információs- és digitális írástudás) ismeretszerzés bõvítésére tehetnek szert. A képzések hozzájárultak ahhoz, hogy felsõoktatásban a hallgatók diplomájuk átvételéhez megalapozzák a nyelvvizsgához szükséges idegen nyelvi tudást, vagy az informatika területén 4 modulos európai számítógép-használói bizonyítványt (ECDL)
szerezzenek. Itt említeném meg a jelentkezési feltételeket is: 18.
életévét betöltött, államilag finanszírozott, nappali tagozatos képzésben nem résztvevõ állampolgárok, akik 2%, vagy 5%-os önrész
befizetését vállalják.
– Milyen feladatai adódnak a mentoroknak?
– A lakosság TÁMOP 2.1.2. program képzéseibe történõ bevonásáért, illetve benntartásáért országosan egy 800 fõs eTanácsadókból álló mentori hálózat felel, melyet a projekt teljes ideje
alatt (2014. augusztus 31-ig) mûködtetés koordinál az NT Nonprofit Közhasznú Kft., mint a TÁMOP 2.1.2. projektet megvalósító
konzorcium tagja. A letenyei kistérségben jelenleg 8, Zala megyében 67 mentor feladata a mentorálási tevékenység, mely a képzésben résztvevõ állampolgárokat a programban való részvétel teljes
idõtartama alatt végigkíséri, a jelentkezéstõl (regisztrációtól) egészen a képzés befejezéséig. A mentorálás célja a képzésben részt
vevõk (mentoráltak) lemorzsolódásának megakadályozása. Minden
információs társadalmi tanácsadó mentorrá, minden a képzésben
résztvevõ személy pedig mentorálttá válik. Mentorálás mellett fontos feladatunk az igények felmérése, kommunikáció, motiváció és
toborzás is. Az aktuális képzéseket a helyben szokásos módon
teszik közzé a mentorok, így érdemes figyelni a hirdetéseket,
kihasználni – minimális önrész befizetése mellett – ezen kompetenciafejlesztésre irányuló képzéseket.
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A táj szépségével hódít Bázakerettye
Füstölt csülkös káposzta,
marhapörkölt, tárkonyos vadragu leves és hamisítatlan zalai
dödölle. A tikkasztó hõség elõl
a fák tövébe „menekültek” a
bázakerettyei falunap fõzõversenyének csapatai, a látogatók kezdésként pedig a fürdõ
hûs vízében is megmártózhattak. Az ínycsiklandozó étkek mellett kiállítások és felhõtlen jókedv jellemezte az
olajipar bölcsõjében megtartott falunapot.
– Három kolbászos, zalai
nyolckincs mártás és fokhagymás vércsecsemege készült a
tárcsán – mesélte Deák Ferenc, a helyi Sínalattiak fantázianevû csapat séfje. – Az étel
leginkább a húsok kedvelõit
nyûgözte le, hiszen tarja, szalonna és pecsenye szerepelt benne, melyet speciálisan bázakerettyei ízvilágnak kedvezõ fûszerezéssel bolondítottunk meg.

Eközben a Déryné mûvelõdési házban Iványi László polgármester a helyi képzõmûvész tehetségek (Schweizer
Róbert keramikus, Aradi János
fafaragó, Molnár Tamás festõmûvész, Iványiné Nagy Erzsébet festõmûvész) alkotásaiból
és retro használati tárgyakból
nyílt kiállítást ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A tárlaton
kívül a programokkal gazdagon megspékelt forgatagban a
falu apraja-nagyja megtalálta a
kedvére valót. A Kanizsa Íjász
Egyesület bemutatóját követõen
fellépett a RON zenekar, a letenyei Vándorok és a kanizsai
SZKES táncos produkció után
Hevesy Tamás adott élõ koncert és utcabál zárta a sort.
– A település vonzereje
nyáron a fürdõ, mely elhelyezkedése miatt különösen kedvelt a turisták számára, de a
dél-zalai dombok között tett

Falunap Petriventén

Gazdag program várta a falunapon a bázakerettyeieket.
séta is feltölti az odalátogatók
lelkét. A nagy kánikulában általában nem csak a környezõ
településekrõl, hanem távolabbról, sõt külföldrõl érkeznek vendégek, akiket a táj
szépsége mindig lenyûgõz, így
rájuk a következõ években is
bizton számíthatunk – tette
hozzá a polgármester.
Bázakerettye elsõ embere
szerint a falu rendszerint sikerrel szerepel különféle pályázatokon, melybõl a közeljövõben

megújulhat több épület, többek között az erdei iskola és a
jegyzõség.
A falunap fõzõversenyét végül a Kannibálok csapata nyerte nemzeti sertéspörkölltel, mögötte sorrendben a Konformista emókok és a Bázakerettyei Öregfiúk SportKedvelõ
Egyesülete (BÖSKE) végzett, a
közönségdíjat pedig a Muramenti Foltboszorkák vihették haza.
Benedek Bálint

Búcsú és ünnep
A petriventei gyerekek, balról jobbra: Kertész Mátyás, Bogdán
Szabina, Harangozó Bianka, Szabó Szandra, Renácz Dorina.
Augusztus második szom- Petrivente Virágai Kulturális
batján került sor Petrivente és Hagyományõrzõ Egyesület
hagyományos falunapi rendez- mûsora, tagjai dalokkal és egy
vényére, amely kora délután az vidám zenés jelenettel szóraünnepi szentmisével vette kez- koztatták a közönséget.
detét a falu kápolnájában.
Testvértelepülésünk, IvaEzt követõen fõzõverseny novec község kulturális csokezdõdött a petriventei sport- portja színvonalas mûsorral
pályán, két csapat részvételé- készült. Nagy sikert aratott a
vel. Délután a kisgyermekek- kanizsai tamburások ifjú csanek pónilovaglásra nyílt lehe- pata is, produkcióját Bellák
tõségük. Trojkó Tamás polgár- Tibor harmonika bemutatója
mester köszöntõje után a szín- követte, majd Daavid lépett
padon láthattuk a petriventei színpadra, aki két háttértángyermekeket, akik a „Kire cosa kíséretében 1 órás mûütött ez a gyerek?” címû vidám sorral szórakoztatta a köjelenetet adták elõ – fergete- zönséget.
ges sikerrel. Produkciójukért
A programok zárásaként tûkönyvjutalomban részesültek. zijátékot láthattak az érdeklõÕket követte a 12 éves tót- dõk. A bál hangulatát kellõszentmártoni kisfiú, Kozma képpen megalapozva, a FanAlex, aki csodálatos énekhang- tázia Duó szolgáltatta a talp
jával kápráztatta el a közön- alá valót.
séget. A délutánt színesítette a
H.A.

Iványi László szegte meg az új kenyeret.
A bázakerettyei falunap beliek. Bázakerettye polgárután a bázai falurész búcsúját mestere, Iványi László szerint
tartották. Az öregfiúk labdarú- a mai világban az összefogásgó-tornája mellett hastánc be- nak különleges szerep jut.
mutató, élõzenés bál és gaszt- Mint elmondta: a fontos tettekroudvar várta az érdeklõdõket. hez az egymás iránti tisztelet,
Természetesen a dél-zalai türelem és megértés kell. Vételepülésen az államalapítás delmet pedig a közösség ereje
ünnepérõl is megemlékeztek, nyújt.
A Szent István-i örökséggel
ám míg korábban a szabad ég
alatt tartották az ünnepséget, járó felelõsségre figyelmezeteezúttal – a változékony idõjárás tett szentmiséjében Kiss Lászmiatt – rendhagyó módon a ló plébános is. Majd a kenyértemplomban találkoztak a falu- szentelés következett.
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Törvényességi vizsgálat
– avagy a petriventei önfeloszlatás
„Az én kis falum – avagy
a petriventei önfeloszlatás”
címmel elõzõ számunkban
megjelent riportunkban foglalkoztunk a dél-zalai településen történtekkel.
A kialakult helyzettel kapcsolatban megkerestük a Zala Megyei Kormányhivatalt,
ahol dr. Sifter Rózsa fõigazgató az alábbi tájékoztatást
adta lapunknak:
– Petrivente község képviselõ-testülete a megjelent
sajtóhírek szerint 2013. július
10-én önfeloszlatásról döntött.
A polgármester jelezte, hogy

nem hívta össze a testületi
ülést, ezért törvényességi felügyeleti vizsgálatot indítottunk. Ezt követõen, a jegyzõkönyv beérkezése után, törvényességi felhívással éltünk.
A képviselõ-testületnek 30 nap
áll rendelkezésére az augusztus 8-án kiküldött felhívásban
foglaltak megtárgyalására.
Az üggyel kapcsolatos érdemi fejleményekre lapzárta
után került sor. A történtekrõl következõ lapszámunkban, illetve honlapunkon
(www.zalatajkiado.hu) beszámolunk.

Tanévnyitó az Andrássyban

Pusztai Ferencné, az új igazgató a szülõk együttmûködését
kérte.

Kertcsoda Muraszemenyén
„A kertben tartózkodás
örömének forrása éppen az,
hogy valóra válhassanak elképzeléseink.”
A 89 éves muraszemenyei
Süle János és felesége, Annus
néni otthonában jártunk, ahol
csodálatos növények fogadják
a látogatókat.
János bácsi ideje nagy részét a növényeivel tölti, s igazi élményként éli meg a megálmodott és kemény áldo-

zatok árán megalkotott környezetét.
16 fajta körtét oltott ebbe a
fába János bácsi, melybõl 3
éven belül 10 fajta már hozott
termést (1. kép).
János bácsit ismerõse lepte
meg néhány kukoricamaggal,
melybõl 5 m magas növény
„cseperedett” (2. kép).
Égig érõ bab. Nem csak terem, dísze is a kertnek a kb. 15
m magas „babtorony” (3. kép).

340 diák kezdte meg tanulmányait az Andrássyban.
Új igazgatóval és két igazgatóhelyettessel indul a 2013/
2014-es tanév a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában. Az augusztus 30-i tanévnyitón Pusztai Ferencné, az
5 évre kinevezett új igazgató
többek között szólt arról, hogy
a szülõk bízzanak a tanítókban, tanárokban és segítsék a pedagógusok munkáját
gyermekeik boldogulása érdekében.

Az intézmény továbbra is
nyitott a párbeszédre, így azt
kérte az igazgató, hogy a szülõi
véleményeket, javaslatokat oszszák meg a vezetõi és tanári
karral is.
A letenyei iskolában 16
osztályban mintegy 340 diák
kezdte meg tanulmányait, a
diákok az elsõ tanítási napon kapták meg a tankönyveket.
M.I.

Rávezetés
1

2

3

– Most mondták be, hogy a kormány visszafizette az
IMF-hitel utolsó részletét. Ideje lenne, hogy kövesd a jó példát, Jocókám!...
Rajz: Farkas László
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Hobbi, ami eltartja önmagát
Vári László, semjénházi pedagógus gyermekkori vágya
teljesült, amikor édesapjától
megkapta elsõ méhkaptárait.
Tanulmányai befejeztével szabadidejét a közeli Iván-hegyen
tölti, méhei között.
– Mikor döntötte el, hogy
méhész lesz?
– Már gyerekkoromban is
mindig édesapám mellett szaladgáltam a méhek között. Egy
alkalommal, amikor megmérgezték õket és megbetegedtek,
feladta a méhekkel való foglalatosságot. Rám hagyta a
megmaradt állományt. Középiskolás és fõiskolás éveim alatt
abbahagytam, majd mikor viszszatértem szülõfalumba, 1981ben újrakezdtem a méhészkedést.
– Hol tartja õket?
– Az Iván-hegyen vannak, a
szõlõ végében.
– Milyen idõszakban gyûjtik a mézet?
– Az elsõ virágzástól egészen õszig. Munkánk azonban
télen is van velük. Ugyan nem
zavarjuk õket, akkor nyugalmi
állapotban vannak, de rendszeresen oda kell figyelni, hogy
nincs-e valami gond a kaptárak körül.
– Milyen mézfajtákat gyûjtenek?
– Mivel én nem vándorlok
a méhekkel, ezért behatárolja
az a környezet, ahol élünk.
Vannak kora tavaszi virágmézek, gyümölcsfák méze, repce
és az akác. Utána már gyakorlatilag annyi mézet sem tudnak gyûjteni, ami elég nekik.
Innentõl kezdve etetni kell
õket.
– Hány méhcsaládja van?
– Ez változó. Nagyon sokáig
15-20 családom volt. Csak hobbi szinten foglalkozom velük.
Ezelõtt pár évvel felszaporítot-

Vári László
tam, mondván, ha már egyszer
ott vagyok és csinálom, akkor
legyen annyi, amennyit szabadidõm megenged. Arra a
megállapításra jutottam, hogy
40 családnál többet nem tarthatok. Munkahely mellett nem
fér bele az idõmbe.
– Engedélyhez kötött-e a
méhtartás?
– Évente bejelentési kötelezettség van az önkormányzat
felé. Különösebb engedélyre
nincs szükség. Vannak szabályok, amiket be kell tartani.
Olyan távolságra kell õket elhelyezni és olyan körülmények
között kell tartani, hogy ne zavarjon más tevékenységet, illetve a szomszédokat.
– Milyen védõfelszerelésre
van szükség méhészkedés
közben?
– Attól függ, hogy ki menynyire érzékeny a méhcsípésre.
Én álarcot szoktam használni,
ha netán 5-6 megszúr a szemem körül, akkor már bedagadok. Mivel pedagógus vagyok, az iskolában másnap a
gyerekek furcsán néznének
rám.
– Hogy lehetne biztosítani
a méhek jövõjét?

– Nyugaton már komolyan
foglalkoznak ezzel a témával.
Nagyon oda kell figyelni a
vegyszerezéssel. Van 6-8 féle
vegyszer, rovarölõszer, amely
nagy kárt okoz a méheknél.
Ezek nélkül is meg lehetne oldani a vegyszerezést. Ezeket
kellene kiváltani vagy beszüntetni. A másik dolog: a tábla
szélén mézlegelõ tartására kellene a gazdákat kötelezni a
monokultúrás növénytermesztésben. Nyugaton az út mellett
6-10 méter széles sávban mézlegelõt hagynak.
– Egyedül dolgozik a
méheknél?
– Képtelen lennék egyedül
elvégezni a méhek körüli teendõket. Pörgetéskor a család
minden tagja kiveszi részét a
munkából. Az egyéb feladatokban is sokat segítenek.
– Lát-e különbséget a bolti
és a termelõnél kapható méz
között?
– Attól függ, hogy milyen
boltban és milyen mézet vásárolunk. A boltban is vannak
jó mézek, de sajnos akadnak
silány pancsolmányok is. Egy
biztos: a termelõtõl vásárolt
méz valóban a méhek munkájának gyümölcse.
– Hova tudja eladni a
megtermelt mézet?
– Mivel idõm nincs az értékesítésre, ezért felvásárlónak
adom el.
– Támogatja-e az állam a
méhészeket?
– A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a méhek

atka elleni védekezéséhez nyújtott támogatást. Mivel az atka a
méhek nagy ellensége, ezért
nagyon fontos az ellenük való
védekezés. De egyéb támogatások is igénybe vehetõk. A
méhészegyesület is sok hasznos információval látja el tagjait. Továbbképzéseket, elõadásokat szerveznek, ahol új ismeretekkel gazdagodhatunk.
– Miért fogyasszunk mézet?
– Az ember a mézet az õsi
idõktõl fogva gyûjtötte. Eleinte
mint csemegét, késõbb mint
fontos táplálékot, végül mint
gyógyterméket használta, illetve használja ma is. Rengeteg
nyomelem, enzim, ásványi anyag,
vitamin van benne. Az enzimtartalma adja a legértékesebb
részét a méznek! A modern
világunkban létfontosságú, mert
alig van már élelmiszer, amibõl az emberi szervezet pótolhatná ezt a létfontosságú
anyagot. A lépes mézben lévõ
viasznak és propolisznak is
számos gyógyhatása van. Örömhír, hogy manapság ismét kezdi visszafoglalni helyét a táplálkozásban. Az egészséges táplálkozás egyik elengedhetetlen
alkotóeleme.
– Milyen lenne a világ
méhek nélkül?
– Ha kipusztulnának, világméretû éhínséggel és ökológiai katasztrófával kellene szembenéznünk. Albert Einstein
egyik elmélete szerint méhek
nélkül az emberiségnek csupán négy éve lenne hátra.
Kiss Gyuláné

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

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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Kenutúra új arcokkal
Molnáriban is kikötöttek
Már hagyomány, hogy augusztus közepén a barcsi Szabadidõ Sportegyesület megrendezi a négynapos Drávakaraván kenutúrát. A programban két napot töltöttünk a
Mura folyón. A Muraszemenyérõl induló túrán a NAV
dolgozói vettek részt az ország
távolabbi városaiból (Budapest, Szolnok, Esztergom, Nagykovácsi, Dömsöd, Szigetszentmiklós), de Somogy megyébõl
(Barcs, Kaposvár, Nagyatád) is
voltak résztvevõk. Kellemes
meglepetés fogadott minket
Alsószemenyén, mert elkészült
a kenutároló és a vizesblokk. A
kikötõt teljes mértékben felújították, így könnyebb volt a
vízre szállás.
Az elsõ nap – augusztus 15én – reggel 9.30-kor mind a
hét kenu és az egy kajak vízen
volt, majd 28 folyamkilométert
eveztünk. Az alacsony vízállásnak köszönhetõen több sóderpadot találtunk, így többször
megállhattunk pihenni. Ez kellett is, mert a csapatunkban
többen voltak, akik most eveztek elõször. A terveknek meg-

felelõen négy órakor érkeztünk Molnáriba, ahol a helyi
polgármester fogadta csoportunkat. A partraszállás sokkal
könnyebb volt az elmúlt évekhez képest, mert a kikötõt itt is
megoldották, letolatták a partot, így a hajók kiemelése nem
okozott gondot. A már korábban elkészült tárolóban elhelyezett kenukat biztonságban
hagyhattuk a kikötõben.
A turisztikai központban
kiváló lehetõségünk volt sátrazni, de a volt iskola turistaszálló gyanánt is minden igényünket kielégítette. A vizesblokk és körülötte lévõ nagyon
gondozott udvar nagy létszámú csoportok fogadására is
alkalmas. Ismét megállapítottuk, hogy nagyon tiszta és gondozott Molnári település, amihez gratuláltunk a polgármester úrnak is.
Este a helyi szakácsok által
készített vacsora minden túrázónak nagyon ízlett. Másnapra
15 folyamkilométer maradt,
így délelõtt a nyaralás, pihenés
jegyében telt el. Vuk István
polgármester segítségével Le-

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!

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

A murai vízreszállás elõtt.
tenyére utaztunk a termál
strandra, ahol a Mura Menti
Napok keretében festõkkel is
megismerkedtünk. Többen vásároltak a frissen készült festményekbõl. A termál medencében aqua fitness programot
biztosított Horváth Gábor túravezetõ, de voltak, akik az
uszodában
frissítették
fel
magukat.
A strand mellett található
fazsindelyes könyvtár, valamint a 2010-ben az „Év Fája”
címet elnyert tölgyfa lenyûgözte a látogatókat. Délután
háromkor szálltunk vízre a Murán Molnáriban, hogy leevezzünk az õrtilosi torkolathoz.
Kalandosra sikerült az utolsó
három kilométer, mert az alacsony vízállás miatt a fõ sodorvonalba kellett eveznünk, ahol
két kenunk is felborult. A kenuzókat biztonságba helyeztük, majd közvetlenül a tor-

kolat fölött lévõ szigetet megkerülve érkeztünk a Légrádnál
lévõ strandra. Rövid fürdés
után eveztünk Õrtilósba. Érdekesség, hogy májusban három kilométerrel a Mura torkolata fölött a Dráva egyharmada átvágott a Mura medrébe. Sok hordalékot hozott le
a terelõgát alá, ezért választottuk a sziget fölötti megérkezést.
Tizenhat éve vezetek túrákat a Murán és a Dráván, ilyen
alacsony vízállást ritkán lehet
tapasztalni. A parton nagyon
sokat fejlõdött az infrastruktúra, ami megkönnyítette a túrázók kikapcsolódását. Külön
öröm számomra, hogy az ország távolabbi részébõl érkezõ
túrázóknak bemutathattuk a
Mura szépségeit, az itt élõ emberek értékeit. Jövõre folytatjuk!
Horváth Gábor
túravezetõ

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala Murahíd
Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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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
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

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

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból újult meg Letenye csapadékvíz-elvezetõ rendszere
2013. augusztus 30.
Letenye Város Önkormányzata 94 940 588 Ft támogatást kapott az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjából csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének korszerûsítésére, átépítésére. A projekt
keretében több mint 5 km hosszan újult meg a csapadékvíz-elvezetõ rendszer.

Letenyén évek óta problémát jelentett a vízelvezetõ árkok
nem megfelelõ mérete, ami csak helyenként érte el a mértékadó víz-szállító képességet. A nem megfelelõ eséssel kialakított
árkok hiánya miatt számos helyi vízkár érte Letenye város családi házas övezeteit. A domborzati viszonyok és a csapadékvíz
elvezetés mûszaki problémái, továbbá az egyre gyakrabban jelentkezõ intenzív csapadék halaszthatatlanná tette az állami és
önkormányzati tulajdonban lévõ csapadékvíz elvezetõ árkok
rendezését.
Letenye Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új
Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának
NYDOP-4.1.1/B-11 azonosítószámú, „Helyi és térségi vízvédelmi
rendszerek fejlesztése” elnevezésû pályázati kiírásra. A pályázaton a város csapadékvíz-hálózatának korszerûsítésére és kiépítésére 94 940 588 Ft támogatást kapott. A projekt összes költsége 105 489 542 Ft.
Halmi Béla, a település polgármestere közölte, hogy a projekt megvalósítása során 5,681 km vízelvezetõ árok vagy csatorna újult meg, illetve épült ki. Egyes részeken zárt csapadékvízelvezetõ rendszereket építettek ki. Az érintett utcák, ahol a beruházás megvalósult: Eötvös József, Petõfi Sándor, Szent Imre
Herceg, Építõk, Barátság, Béci, Sénigh Ferenc és Kárpáti utcák.
Letenye Város Önkormányzata
Cím: 8868 Letenye, Kossuth u. 10. Pf.: 60.
Telefon: +36 93 544 970 Fax: +36 93 343 290
E-mail: igazgatas@letenye.hu
www.letenye.hu

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

www.zalatajkiado.hu

