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Mentõcsoportok tettek esküt Letenyén
November 7-én (csütörtökön) esküt tett és rendszerbe
állt a Thury Mentõcsoport a
nagykanizsai és a Mura Mentõcsoport a letenyei járás védelmére.
Csütörtökön nemcsak a két
önkéntes mentõszervezet rendszerbeállító gyakorlatára került
sor, hanem a tavaly nemzeti
minõsítést szerzett Zala Mentõcsoport rendszerben tartó
gyakorlatára is.
A rendszerbeállító gyakorlat elõtt a Mura és a Thury önkéntes járási mentõszervezet
tagjai ünnepélyes keretek között, Rigó Csaba kormánymegbízott, Cseresnyés Péter or-

A Zala mentõcsoport már az árvíznél is helytállt.

szággyûlési képviselõ és Egri
Gyula zalai katasztrófavédelmi
igazgató elõtt tettek esküt.
A gyakorlat feltételezése
szerint Letenye város térsége
felett egy nagy kiterjedésû szupercella alakult ki 2013. november 6-án, szerdán az éjszakai órákban. A rövid ideig tartó, nagyon intenzív csapadékkal és viharos, 80-90 km/h
széllel kísért zivatar Letenye
belterületén keresztül folyó
Béci-patak vízszintjét jelentõsen megemelte. A Murán levonuló árhullám a Béci-patak vizét már nem volt képes befogadni, így az visszaduzzadt, és
(Folytatás a 2. oldalon)

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT
BECSEHELY, KOSSUTH U. 51.
• Állateledelek: kutya, macska, rágcsálók, halak, hüllõk
• Takarmányok: tojótáp, nyúltáp, baromfitáp, malactáp,
hízótáp, koncentrátumok
• Vitaminok, állatgyógyászati készítmények
• Felszerelések, játékok, kutyaruhák
• Méhészeti eszközök, felszerelések

Becsehelyen ingyenes kiszállítás 10 kg mennyiségtõl,
vagy 2000 Ft felett
Telefonos rendelésfelvétel!

Tel.: 30/3352232
A termékek megtalálhatók a
facebook/Bogáncs Állateledel Bolt oldalon

Nyitva tartás:

ÍZELÍTÕ AZ ÁRAINKBÓL:
Liza kutyatáp 10 kg
Favorit kutyatáp 10 kg
Blöki kutyatáp 10 kg
Fickó kutyatáp 10 kg
Dolly Dog kutyatáp 10 kg
Dax kutyatáp 10 kg
Dolly Dog kutyakonzerv 1240 g
Kutyaszalámi 1kg
Dax macskakonzerv 415 g
Tojókoncentrátum 5 kg
Takarmánymész 5 kg

1799 Ft
1899 Ft
1950 Ft
1950 Ft
1999 Ft
2399 Ft
269 Ft
245 Ft
129 Ft
1790 Ft
390 Ft

Kutya, macska bolhaírtó cseppek és nyakörvek
Royal Canin, Acana, Brit tápok

hétfõ-péntek: 08.00 - 17.00
szombat: 08.00 - 12.00

TÖRZSVÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEKKEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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Mentõcsoportok tettek esküt Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
elöntéssel fenyegetett. A tömeges riasztások következtében a
leterhelt elsõdleges beavatkozó erõk és eszközök megerõsítésére is szükség volt, így a
Zala Megyei Védelmi Bizottság
elnöke elrendelte a Zala, a
Thury és a Mura Mentõcsoportok bevetését is. A mentõcsoportok a Béci-patak töltését
magasították meg homokzsákokkal.
A második elképzelés szerint a meteorológiai viszonyok
figyelembevételével az M70-es
autóút 3+800 szelvényénél
balesetet szenvedett 22 tonna
klórgázt szállító tartányos gépjármûbõl az esetlegesen kiszabaduló gáz a közeli Letenye
város lakóira veszélyes lehet.
Ezért a Letenyei Járási Helyi
Védelmi Bizottság javaslatára
Halmi Béla polgármester egyetértésével a Zala Megyei Védel-

mi Bizottság megelõzõ intézkedésként, Letenye dél-nyugati
településrészének kimenekítésérõl határozott, valamint befogadó hely kialakítására utasította Letenye város polgármesterét. A települési polgári
védelmi parancsnokság a feladatot az önkéntes járási mentõszervezet bevonásával oldotta meg.
A gyakorlatokat követõ értékelésen elhangzott többek
között, hogy bár a mentõcsoportok frissen alakultak, de
ennek ellenére tagjai kivételes
együttmûködést tanúsítva hajtották végre a feladatokat. A
gyakorlatot nagyon precízen,
alaposan elõkészítette a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség polgári védelmi
felügyelõje és Cselényi Attila, a
Letenyei Katasztrófavédelmi
Õrs parancsnoka.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Idõközi választás Petriventén
Új polgármestere lett a falunak
Idõközi választást tartottak november 24-én Petriventén. Erre azért volt szükség, mert a képviselõk többsége korában az önfeloszlatásról döntött.
A település új polgármestere Korcsmáros Krisztián
(85 szavazattal) lett, meg-

elõzve Pintarics Tibort (66)
és a korábbi faluvezetõt, Trojkó Tamást (62).
Az új képviselõ-testület
tagjai: Horváth István, Kuzma Klaudia, Kém Angéla és
Pintarics Tibor. A két utóbbi
képviselõ a régi testületnek
is tagja volt.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

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

Rigó Csaba kormánymegbízott köszönti a mentõcsoportokat.

Segítõ kezek a letenyei idõsekért
A Segítõ kezek az idõsek
otthoni biztonságáért értékteremtõ közfoglalkoztatással,
közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel címû
projekten belül Letenyén négy
hölgy végzi a letenyei idõsek
segítését.
A program célja kiemelten
a 80. életévüket betöltött idõs
embereknek való segítségnyújtás önálló életvitelük megõr-

zéséhez, valamint életkorukból,
mentális és egészségi állapotukból eredõ problémáik megoldása a magány enyhítésével.
Az idõsek valamint hozzátartozóik az ingyenes segítségnyújtásra az alábbi elérhetõségen jelentkezhetnek:
Sebestyén Istvánné, Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal, II. emelet 2. számú ajtó.
Telefon: 06/93/544-977.

Összefogás a ravatalozó felújításáért
Tisztelt Embertársaim!
Szentmargitfalva temetõi ravatalozó felújításához kérjük
az Önök segítségét!
A magyar emberek segítõkészségükrõl, összefogásukról
naponta tesznek tanúbizonyságot. A természeti csapások idején is mindig lehet rájuk számítani.
Embertársaimat is ilyen összefogásra, önzetlen segítségre
várjuk, kérjük.
Azt szeretnénk, hogy mindenki lehetõségének megfelelõen járuljon hozzá e nemes cél megvalósulásához.
Köszönettel fogadjuk az anyagi, fizikai segítséget egyénektõl, vállalkozóktól, cégektõl, önkormányzatoktól.
Aki szívbõl, lélekbõl ad, az soha nem lesz szegényebb, sokkal inkább gazdagabb.
Adományaikat eljuttathatják a Szentmargitfalva Község Önkormányzatának Letenyei OTP-nél vezetett 11749046-15436557
számú számlájára, vagy csekken, melyet Molnár Jánosné polgármestertõl kérhet.
Az utaláskor, illetve a csekken történõ feladáskor a közlemény rovatban szíveskedjenek „ravatalozó felújításához” megjelölést alkalmazni.
Szentmargitfalva, 2013. szeptember 20.
Szentmargitfalva Község Önkormányzata nevében:
Molnár Jánosné
polgármester
Bõvebb felvilágosítást Molnár Jánosné polgármestertõl a
93/579-027-es telefonszámon, vagy Molnár János 06/30-5173335-ös
telefonszámon a falugondnoktól kérhet.

2013. november

Dél-Zala Murahíd

3

Akarattal, célokkal az álmok valóra válnak
A becsehelyi székhelyû Gál
Szilveszter Diszfázisokért és
Építõipari Szakmunkás Tanulókért Közhasznú Egyesület
(Gászi-Dészt) Kultúrával az
egészségért jelszóval zajló programsorozatának elõadására került sor november 22-én a
becsehelyi általános iskolában.
Elsõként Gál Anasztázia,
az egyesület vezetõje köszöntötte a szépszámú hallgatóságot valamint a két elõadót, Ferenczi Izabella letenyei pszichológust és Rudolf Tamás becsehelyi hosszútávfutót.
Ferenczi Izabella elõadása
az önismeretrõl szólt. A pszichológus az úgynevezett Johariablak ábrájával szemléltette
mondanivalóját.
A Johari-ablak az önismeret
egyik legszélesebb körben
használt egyszerû modellje.
Eredetileg az egyéni hatékonyság mérésére dolgozta ki Joseph Luft és Harry Ingham
pszichológus, 1955-ben publikálták. Az elnevezés kettejük
keresztnevének ötvözete –
hangzott el az elõadáson.
Ferenczi Izabella az „én” és
mások számára ismert és ismeretlen tulajdonságokról beszélt. Mint mondta, születésünkkor nincs „énünk” mert
még nem alakult ki a gyermeki
személyiség. A kezdetekrõl és
az „én” fejlõdésérõl szólva egy
mondást is hallottunk, amely
így szól: Minden ember hercegnek és hercegnõnek születik, amíg a szüleik békává
nem varázsolják.

Rudolf Tamás
Az önismeret egész életünk
alapja, meghatározója – hangzott el Becsehelyen. Rendkívül
fontos az otthoni szülõ-gyermek
kapcsolat, amely „énünk” alapköve. Az „ének” között vannak
reális és ideális „ének”, ugyanakkor a média által kreált, nemlétezõ mesterséges ideálok nagymértékben befolyásolják a felnövõ generációt – mondta többek között Ferenczi Izabella.
Rudolf Tamás becsehelyi
hosszútávfutó szellemi és fizikai határainkról szólt. A kutatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy kiderült: az emberek
kevesebb mint öt százalékának
van célja.
Mint mondta, 2010 elején
kezdett a futással komolyabban foglalkozni, akkor vett egy
futógarnitúrát, majd 4-5-6 kilométereket futott a faluban.

A becsehelyi elõadás közönsége.
Célként tûzte ki maga elé, a távot és a 389 induló közül a
hogy lefusson egy maratont, 7. helyen végzett.
A 34 éves ultramaratonistaamit meg is valósított még
abban az évben Keszthelyen, hosszútávfutó szerint gyakoritt több mint 40 kilométernyi latilag nincs lehetetlen, hiszen
távot gyõzött le. Aztán jött az a gyõztesek azok a vesztesek,
újabb cél, a már extrémebb akik felálltak és újra megpróultrafutás. És õ is meglepõdött bálják – mondta többek között
a sikereken. A velencei szu- Becsehelyen.
Akarattal a beszédhiba, a
permaratonon 54, a Balaton
szupermaratonon négy nap beszédzavar is leküzdhetõ,
alatt 195, az Ultrabalatonon ugyanúgy mint az idei görög212, a Bécs-Sopron-Budapest országi Spartathlon mintegy
ötnapos futáson 316 kilométert 250 kilométernyi távja, ahol
teljesített parádésan. Tavaly és Tamás a cél felé haladva fájaz idén is részt vett a világ dalmakkal küzdve, azokat gyógyegyik leghosszabb távú és leg- szerrel csillapítva újra megvamegerõltetõbb ultrafutásán az lósította céljait és álmát. Az AkAthéntól-Spártáig tartó 246 ki- ropolisz lábától indulva, éjjellométeres Spartathlonon. Ta- nappal futva újra eljutott Spármás, mint a Kanizsai Futó- tába, ahol végül ismét megklub versenyzõje 2012-ben Gö- érintette Leonidász király Spárrögországban a legjobb ma- ta fõterén álló szobrát.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
gyarként sikeresen teljesítette

Márton-napi lámpás-járás
A letenyei Hóvirág Óvoda
hagyományt teremtõ szándékkal indította el Márton-napi
lámpás-járását. Most (november
11-én) harmadik alkalommal
emlékeztek és elevenítették fel
a püspökrõl szóló legendát.
Õrzik Szent Márton emlékét, a naphoz kötõdõ népi
hagyományokat. A gyerekek és
óvónõk együtt készültek erre a
napra. A program elõzményeként az óvónõk meséltek Szent
Márton életérõl, püspökké választásáról, eljátszották az „árulkodó libák” történetét.
A gyerekek verseket, mondókákat, idõjárást jósló rigmusokat, dalokat, népi játékokat
ismerhettek meg, melyeknek a
libák voltak a fõszereplõi.
A Pinokkió csoportból több
szülõ, nagyszülõ és a dolgozók
szebbnél-szebb lámpásokat ké-

szítettek. A mécses meggyújtásával a jó cselekedeteket jelképezõ fényt kívánták mindenkihez eljuttatni, ezzel is õrizvén Márton emlékét.
A viharos szél, a hideg, esõs
idõjárás nem engedte, hogy az
elõzõ évi utat járják be, de az
óvodán belül énekszó kíséretével „ imbolyogtak a kis lámpások”.
A „libaólban” egy egész libacsalád figyelte csendesen a
gyerekek mûsorát.
A rendezvény végén terített asztal várta a kis óvodásokat. Mindenki jóízûen fogyasztotta el a zsíros kenyeret
és a finom meleg teát.
Az óvodai nevelés egyik
fontos feladata a több évszázados értékek átörökítése a
felnövekvõ nemzedék számára. Ezt hivatott segíteni a Már-

Õrizték Márton püspök emlékét.
ton-napi megemlékezés is, egy
életre szóló élménnyel gazdagítva a gyermekeket.
Az óvoda vezetõsége és
nevelõtestülete
köszönetet
mond a szülõknek, Letenye,
Zajk, Kistolmács Roma Nem-

zetiségi Önkormányzatának,
a Horváth húsboltnak, Bicskei
Gyulának és az óvoda minden
dolgozójának, hogy munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a program sikeréhez!
M.I.
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90 millió forint a megyei fejlesztési tervek elkészítésére
Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk
– Az Államreform Operatív Program keretében támogatást nyert projekt pályázati
anyagában láthattuk a megye új szlogenjét „GAZDAG ÉS
HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ
ZÖLD ZALA”. Elnök úr, hogy
állnak most a megyei tervezési folyamatok?
– Önkormányzatunk elkészítette a megyei területfejlesztési koncepciót, amellyel
kapcsolatban egyeztetõ fórumokat tartottunk a járásszékhelyeken, valamint egy külön
fórumon vitattuk meg az
anyagot a civil szervezetek
képviselõivel. Valamennyi minisztériummal lefolytattuk az
államigazgatási egyeztetést,
így 2013. decemberében a megyei közgyûlés elé kerülhet a
koncepció jóváhagyásra.
– Melyek a koncepció legfontosabb üzenetei?
– A szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a gazdasági növekedés,
mely az életszínvonal emelkedésének az alapja. Fontos a
részvétel a dunántúli jármûipari hálózatban, a sármelléki
repülõtér ipari-logisztikai fejlesztése, s természetesen az
egészség- és gyógyturizmus. A
vidékfejlesztési források hatékonyabb felhasználása, valamint egy vidéki kis- és középvállalkozókat jobban szolgáló
bankrendszer a kistelepüléseket is szolgálhatja.
– Milyen anyagi háttér
biztosítja a területfejlesztési

Manninger Jenõ
dokumentumok elkészítésének pénzügyi forrását?
– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ megyei önkormányzatok számá-

ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészítésére.
– Miként alakul a tervezés további menete? Melyek a
legfontosabb prioritások?
– A közgyûlésnek 2014ben kell elfogadnia a megyei
területfejlesztési programot
és a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, valamint a
kistérségi fejlesztési programokat. Ezt a tervezési munkát
a két megyei jogú város kivételével az egész megyére
vonatkozóan végzi az önkormányzat. A terület- és településfejlesztési operatív programban szerepel közvetlen
forrás a megyei fejlesztések
megvalósítására a következõ
hétéves uniós ciklusban, de
természetesen további ágazati
operatív programokra is készülnek a megyei tervek. Jelenleg a következõ projektcso-

Fontos szempont a sármelléki repülõtér fejlesztése is.

magok kidolgozása zajlik: Zalai Integrált Gazdaságfejlesztési-, Zalai Turizmusfejlesztési-,
Zalai Alternatív Hálózati Gazdaságfejlesztési-, Zalai Vállalkozásfejlesztési-, Zalai Foglalkoztatási Együttmûködési-, Zalai Közösségerõsítõ Projektcsomag.
– Milyen források juthatnak a megyébe a 2014-2020
közötti uniós költségvetési
ciklusban?
– A terület- és településfejlesztési operatív programból
közvetlenül a két megyei jogú
városba közel 11 milliárd forint, a kistérségekbe 11,8 milliárd forint, a megyei önkormányzati fejlesztések megvalósítására pedig 15,2 milliárd
forint, azaz a megyébe összesen mintegy 38 milliárd forint
jut. Ezen felül pedig természetesen a további operatív
programokból is jelentõs források hívhatók le a megyei fejlesztések megvalósítására.
– Mire várható a területfejlesztési dokumentumok elkészülése?
– Az elnyert ÁROP pályázat alapján a tervezési feladatokkal 2014. szeptember 30-ig
kell végeznie a Zala Megyei
Önkormányzatnak, melyek közül a területfejlesztési koncepció már elkészült, a területfejlesztési program véglegesítése pedig 2014. I. negyedévében várható. Az elkészített dokumentumok folyamatosan nyomon követhetõk az
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.

135 közmunkás Letenyén
Halmi Béla, Letenye polgármestere elmondta, hogy
135 közmunkást foglalkoztatnak a településen. 52 fõ a Start
Mintaprogramon belül 8 órában december 31-ig kapott
munkalehetõséget. OKJ-s képzésen december 1-tõl jövõ április 30-ig 8 fõ vesz részt, akik
motorfûrészkezelõi, építõipari
gépkezelõi, településfejlesztõ
képesítést szerezhetnek.

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

A roma nemzetiséghez tartozó 35 fõ szintén december
1-tõl-tõl kezdi meg tanulmányait, akik 2013. április 30-ig
15 konyhai és 20 mezõgazdasági képesítést kaphatnak.
Kompetencia képzésen is
részt vesz további 27 fõ. Õk
mindannyian szintén 8 órás
foglalkoztatásban részesülnek.
4 fõvel indul a kulturális közmunka Letenyén, amely december 1-tõl májusig tart, szintén 8 órában.
15 fõs hómunkás csoport is
megkezdi tevékenységét Letenyén, õk 6 órás foglalkoztatásban december 1-tõl dolgoznak
majd a városban – mondta a
Dél-Zala Murahídnak a letenyei polgármester.
M.I.

Az iskola udvarán tavaly közmunkások dolgozták fel a kivágott fákat.
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Márton-napi mustra Becsehelyen
Chardonnay lett a leg jobb újbor
Zenit, szürkebarát, chardonnay, tramini és furmint.
Márton napjára kiforr az újbor.
A népszokás azt tartja, hogy a
bornak Szent Márton a bírája,
tehát azon a napon mindenképpen meg kell kóstolni. A
must ilyenkor változott borrá,
az egész évi fáradozás gyümölcse ekkor ért be, az eredménnyel pedig szívesen dicsekedtek el a boros gazdák.
Kétnapos Márton-napi újbor mustrát tartottak Becsehelyen. A programot Németh Géza, a település polgármestere
nyitotta meg a faluházban,
ahol 33 fehér és 3 rozé új
borral neveztek a gazdák. Az
ezt követõ hagyományos Márton-napi pincejárás már a becshelyi hegyen Paál Gyulától
indult, majd a gazdák egy stílusosan Márton névre „keresztelt” liba társaságában ellátogattak Németh Géza, Szakony
Szilárd, Nagy Csaba, Hajdú
Szilárd, Balogh József, Szabó
Balázs, Liviczki Tibor, Horváth Szabolcs, Schmidéliusz
Zoltán és Molnár Zoltán birtokára, ahol minden új nedûbõl kóstoltak.
A pincejáráson résztvett
egyik helyi gazda, Gerencsér

Géza 14 évvel ezelõttig nem
szerette a bort. A véleménye
hamar megváltozott, amikor a
becshelyi hegyen vásárolt
1800 tõke szõlõt, amibõl finom borokat készítettek, többek között zenitet, szürkebarátot, s azóta már rajong a finom
nedûkért.
– Az idei év idõjárása olyan
szeszélyes volt, ami a szõlõtõkéket is eléggé megtréfálta –
mesélte Gerencsér Géza. –
Minden a hideg tavasszal kezdõdött, majd a tikkasztó hõségben a nyáron összezsugorodtak a szemek, õsszel pedig
a sok esõ nem tett jót a termésnek. Akkor még úgy éreztük borzalmas lesz az idei borfelhozatal, de tévedtünk, ugyanis nincs olyan nagy baj. Bár
ebbõl az újborból vagyis „gyerekborból” nem lehet és nem
is érdemes messzemenõ következtetéseket levonni.
Gerencsér Géza hozzátette:
19-20 cukorfokkal szüretelt,
így a borosgazdákkal együtt
bizakodik, hogy talán az idei
borai nem lesznek ihatatlanok.
A boros csapatban találkoztunk egy kakukktojással, méghozzá Gazdag Attilával. A becsehelyi Canis Minor Obszer-

vatórium vezetõje és amatõr
pálinkafõzõ mester pusztán
kedvtelésbõl, a nedûk iránti
rajongásból járta a pincéket. A
találkozóra elvitte saját, cserfõi
borát, sõt pálinka különlegeségekkel is készült, így bodza,
füge és csipkebogyó pálinkával is kínálta a gazdákat.
A vidám beszélgetésekkel
és bõséges kóstolással tûzdelt
nap fénypontjaként libavacsorára várták a Molnár-Lukács
pincénél a gazdákat. Németh
Géza polgármester itt hirdette
ki a bormustra végeredményét
is. E szerint az év legjobb új
borának a becsehelyi Paál Gyula chardonnay-t választották a
döntéshozók, a díjazott pedig
az egy hetes lányának, Mírának ajánlotta a díjat. Az elsõ
helyezettnek örömében még a
könnyek is kigördültek a szemébõl, mint elmondta: a kislánya születése után most
újabb nagy öröm érte, hiszen
talán az új bort a lehetõ legnehezebb megítélni, most mégis 36 nedû közül az övét választották a legjobbnak.
– Nincs semmi titok, akkor
abban a pillanatban, az én borom volt a legjobb – tette hozzá Paál Gyula. – Chardonnay-t

Turisztikai fórum Kerkaszentkirályon
dernebb marketing eszközökkel kívánják vonzóvá tenni a
helyiek és az ide érkezõ turisták számára. A program Csesztreg és Becsvölgye önkormányzataival, a lispeszentadorjáni
Skanzen Egyesülettel, valamint
a horvátországi Domasinec és
Podturen települések összefogásával valósul meg. Kerkaszentkirályon egy interaktív
kiállítás lesz.
Az elõadást Pál Zoltán polgármester nyitotta meg, majd
dr. Egyed Krisztián, a NyugatMagyarországi Egyetem tanára
beszélt a turizmusban rejlõ
lehetõségekrõl, a helyi értékek

Paál Gyula
készíteni mûvészet, s az idõjárás mellett rendkívül fontos,
hogy a családom, valamint a
párom, Csács Anita is mindenben támogatott.
Másikuk, Horváth Szabolcs
is Paál Gyula borára szavazott,
mint elmondta: ha az újbor
szép, akkor a végleges változat
is nagyon finom nedût ígér.
Ezen felül megerõsítette, hogy
az idõjárás csak egy tényezõ a
sok összetevõ közül, ugyanis lényeges még a gazda odafigyelése és a megfelelõ gondoskodás.
Benedek Bálint
figyelembe vételével. A helyi
termékek elõállításáról, forgalmazásáról, szabályozására vonatkozó elõírásokról Hosszú
Zsuzsanna adott információkat, majd Lajkó Ferenc, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke beszélt a magánszállásadók mûködési lehetõségeirõl. Dr. Mörk László a turisztikai marketing és kommunikáció fontosságát emelte ki.
Végül Konczér Katalin horvátmagyar tolmács hívta fel a figyelmet a horvát nyelvtudás
fontosságára a határmenti régióban, és segítségével a jelenlévõk néhány általános kommunikációban használatos horvát nyelvû kifejezést és mondatot is megtanulhattak.
Káli É.

Hasznos információkat kaptak az érdeklõdök.

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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A pályázat keretében a Magyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési Program támogatásával
turisztikai fejlesztéseket valósít meg a Zalai Falvakért Egyesület által koordinált konzorcium. Négy térség helyi kultúrájának tematikus turisztikai
attrakcióként történõ bemutatására vállalkozik a projekt, a
kialakításra kerülõ Örökség
Pontok hálózatán keresztül.
Hagyományos rendezvények,
képzések, épület felújítások,
tárgyi emlékek összegyûjtése
indul a program keretében, a
tematikus útvonalat a legmo-

H

Kerkaszentkirályon, a Természetházban a napokban
szakmai elõadásra került sor a
Zalai Falvakért Egyesület szervezésében, a Heritage of the
Guardians-Õrállók Öröksége
HUHR/1101/1.2.3/0028 projekt
keretében. A turisztikai szakmai program az Örökség Akadémia címet viselte.
Az elõadás olyan embereknek szólt, akik a település fejlesztésével, vendéglátással, falusi szállásadással, helyi termék elõállítással, értékesítéssel foglalkoznak, esetleg szerepel a jövõbeni tervei közt, vagy
csak érdeklõdnek a téma iránt.
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A térségre is hatással van

Ismerkedés a DAB új, nagykanizsai gyárával.
Nagykanizsa kisugárzása a
környezõ régióra – így DélZalára is – vitathatatlan. Ennek mértéke az idõk során változott ugyan, de ma is megkérdõjelezhetetlen. Nem mindegy
tehát, hogy milyen fejlesztésekre kerül sor a városban,
hiszen ezek érintik az egész
régiót.
Nemrég Olaszország legnagyobb szivattyúgyártó cége,
a DAB csoport ünnepélyesen
megnyitotta a közel ötezer
négyzetméter alapterületû új
gyártóüzemét Nagykanizsán.
Az ipari parkban lévõ üzemcsarnokot a legmodernebb
energetikai megtakarítást jelentõ technológiák alkalmazásával építették. A beruházás

összértéke meghaladta az 1
milliárd forintot.
– Tervszerû, hatékony városmarketing munkával próbáltuk felhívni a figyelmet Nagykanizsára. Terveztünk, dolgoztunk mindannyian – vállalkozók (magyarok és külföldiek),
munkavállalók, az önkormányzat dolgozói –, és talán ennek
is köszönhetõ – az elmúlt idõszak más sikerei mellett – az a
tény, hogy a DAB Production
Hungary Kft. Nagykanizsán
megvetette a lábát! Az önkormányzat pedig úgy, ahogyan
eddig, igyekszik közremûködõként minden segítséget megadni, hogy az együttmûködés
gyümölcsözõ legyen. Például a
DAB és az egyetem helyi kam-

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ,
Emelõgépkezelõ, (kivéve targonca)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ
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

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

puszának vezetõi között is kapcsolatot teremtettünk. Gazdasági stratégiánkat tehát Nagykanizsa és környéke adottságaira, hagyományaira, a rendelkezésünkre álló erõforrásokra,
a tudatos munkára és a fejlesztésekre alapozzuk. A városban
és a térségben rendelkezésre
áll jól képzett, már munkatapasztalattal rendelkezõ szakembergárda, és egy olyan oktatási struktúra, amely rugalmas, és képes alkalmazkodni a
piaci igényekhez. Ehhez társul
a Nagykanizsa fekvésébõl adódó logisztikai központi szerep
– mondta lapunknak Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, a város polgármestere.
Egy másik, a térséget
ugyancsak érintõ kedvezõ hír,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az
aktív és öko-turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztést valósít meg. A pályázat a
Magyarország - Horvátország
IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013
harmadik pályázati felhívásában szerepelt, azon belül az
1.2.2-es komponensben. Projekt partnerek: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkor-

2013. november
mányzata, mint vezetõ kedvezményezett, Kapronca Város
Önkormányzata, a Meðimurje Megyei Turisztikai Hivatal
csáktornyai székhellyel és Zalakaros Város Önkormányzata. A projekt költségvetése
1.999.230 euró.
– Nagykanizsa költségvetése a teljes összegbõl 55 % –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – A fõ cél, hogy az együttmûködõ városok által határolt
területig érõ, már meglévõ kerékpárutakat összekapcsoljuk
új utak építésével, valamint kerékpározásra alkalmas, kisforgalmú mellékutak kitáblázásával. Horvátországban elérhetõ
lesz az Ausztriából induló és a
Duna felé tartó Mura és Dráva
kerékpárút, Magyarországon
pedig a Kis-Balaton Kerékpárút és a Balatoni Bringakörút is.
Mivel a fejlesztési tervekben
szerepel Budapest kerékpárutas összeköttetése a Balatonnal, így a határ túloldalától
egészen
Budapestig
lehet
majd kerékpározni.
A
projekttevékenységekben a helyi vagy környékbeli
vállalkozók elõnyben részesülnek. Kedvezõ lesz a beruházás
azoknak a helyi lakosoknak és
vállalkozóknak, akik különbözõ szolgáltatásokat nyújthatnak a turistáknak (szállás, vendéglátás, helyi termékek).
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„Már csak az aszfalt hiányzik”
A XVIII. században az Inkey-család birtokában lévõ
Sándor-hegyet egykori földesurukról Inkey Sándorról nevezték el „ Sandoricának”, aki
állítólag itt ölt meg egy török
basát.
Sándor-hegy jelenleg közigazgatásilag Molnári községhez tartozik.
A szõlõhegy, melyet a háború elõtt horvát tulajdonosok
nagy része mûvelt, ma javarészt Semjénháza és Molnári
község lakóinak birtokában van.
A hegyhát ivóvíz ellátását
az idei esztendõig négy kút
biztosította, mely az idõk folyamán kevésnek bizonyult. A
borosgazdák már nemcsak a
mennyiségre, hanem inkább a
minõségre törekszenek. A finom minõségi bor elengedhetetlen feltétele a megfelelõen kezelt hordó, melynek
tisztántartásához nagy mennyiségû vízre van szükség. Mivel
a hegyi kutak távol esnek
egymástól, a tulajdonosok
gyakran otthonról szállították
a munkájukhoz elengedhetetlen vizet, melyhez csak mélykút fúrással juthattak volna
hozzá. Ez nagy anyagi terhet
jelentett volna számukra, mivel a kútfúrással próbálkozók
még 20-30 méter mélyen sem
találtak vízre.
A felmerülõ panaszok hallatán sietett a borosgazdák

segítségére Preksen László
Semjénháza és Vuk István
Molnári polgármestere. Az önkormányzatok magukra vállalták a szervezés és a lebonyolítás feladatait.
Egy nyári vasárnap délelõttjén hívták össze a tulajdonosokat, s meglepõen sokan
jelentek meg. A harminc tulajdonos társulatot alakított, amely
a kivitelezés során ötvenhat
igénylõre bõvült. A gazdák
nagy-nagy örömére, a szüret
utáni elsõ fejtésre a kivitelezési munkálatokat befejezték.
Többé nem kell a vizet otthonról, illetve a hegyi kutakból vödrözve meghordani,
mivel a kiépített új ivóvízrendszer biztosítja számukra az
ellátást. A kivitelezés során az
úthálózat az átvágások miatt
több helyen megsérült, melyet
a kivitelezõ részben, valamint
a két önkormányzat mezõgazdasági utak karbantartása
címen igyekszik helyreállítani.
A szervezési és kivitelezési
munkákhoz mindkét önkormányzat nagymértékben hozzájárult. A Molnári közigazgatásához tartozó hegyen az
úthálózat javításához Molnári
önkormányzata biztosította a
kavicsot, a vízhálózat kiépítéséhez pedig anyagi támogatást
nyújtott.
A projekt megvalósításában kevesen hittek, hiszen

A villany és a víz után az út javítása következik.
több kezdeményezés is kudarcba fulladt.
A pár éve bevezetett villany
után már a vezetékes víz is a
gazdák rendelkezésére áll.
Sokan hozzáláttak a szociális
helyiségek kialakításához, ezáltal komfortosabbá téve hegyi
pincéjüket. Mindezek következményeként megindult az ingatlanok vásárlása, melyek értéke
az infrastruktúra kiépítésével
megnõtt. Már nemcsak a környékbeliek, hanem a nyugalomra, tiszta, friss levegõre vágyó
városi emberek hétvégi házként
vásárolnak maguknak pincét.
A jelentõs infrastrukturális fejlõdés következõ lép-

csõje a hegyi út szilárd burkolattal való ellátása lenne.
Ahogy a boros gazdák mondják: „Már csak az aszfalt
hiányzik!”
Amennyiben ebben a témában pályázat kerül kiírásra,
a két önkormányzat eltökélt
szándéka e tervnek a megvalósítása is. Sajnos az efféle
projekt költségvetése nagyon
magas. Nyertes pályázat esetén
is az önerõ biztosítása komoly terhet ró az önkormányzatokra.
A villany- és a vízhálózat
kiépítésével a gazdák régi vágya vált valóra.
Kiss Gyuláné

Mintegy 700 milliós pályázati siker Letenyén

A letenyei egészségház látványterve.
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosításával
kombinálva
címmel beadott pályázatára
204,5 millió forintot nyert el
Letenye. A KEOP-os pályázatból a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola és a helybeli
Hóvirág Óvoda épületeinek

energetikai felújítása kezdõdik
meg – osztotta meg lapunkkal
a jó hírt Halmi Béla polgármester.
A leendõ Egészségházra is
sikerrel pályázott a város. Az
egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése néven beadott

pályázatra 230 milliót nyert el
a település.
Egy horvát-magyar IPA-s projekt keretében mintegy 134
milliót nyert Letenye, melybõl
megújul a komplett letenyei
szennyíztisztító telep. Ez a
beruházás folyamatban van.
A Magyarország-Horvátország IPA-s programhoz beadott pályázat is sikerrel zárult. A Határtalan kerékpáros
élmény a Mura és a Dráva
mentén címû pályázaton 118,5
milliós forráshoz jutott a tele-

pülés, melybõl a Mura-Dráva
Happy Bike kerékpárút egy
szakasza készülhet el.
A Zala megyei könyvtárosok összehangolt továbbképzése címmel kiírt TÁMOP-os projekt is megvalósul a kisvárosban, melyre 1,4 milliót fordíthat Letenye.
Halmi Béla polgármester
elmondta, hogy a letenyei beruházások hamarosan megkezdõdnek, a munkálatokkal a
kivitelezõk jövõre végeznek.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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!
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Liba volt a letenyei bormustra fõdíja
figyelmet a pincehigiéniai betartására.
Letenye díszpolgárának szavait követõen az újborokat
Farkas Károly plébános szentelte meg.
Ezt követõen megkezdõdött
a bormustra, amely során több
alkalommal is igényes népzenei összeállításokkal szórakoztatta az egyesület tagságát és a
meghívottakat a Cselényi Attila vezette Mákvirág Citerazenekar. A több fajta borkorcso-

lyáról és a mindig terített asztalokról az ügyes Letenyei Borhölgyek csapata gondoskodott.
A program során több mint
40 bormintáról hangzott el
vélemény, a jó hangulatot népzenék tolmácsolásával a helyi
Mákvirág Citerazenekar garantálta. A legízletesebb bor Bagladi Tibor rizlingszilvánija lett,
a gazda Kuprivecz József egyesületi tag által felajánlott élõ
libát vihetett haza.
M.I.

Márton-nap a Vörcsöki hegyen
Az élõ libát Bagladi Tibor érdemelte ki.
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
november 8-án (pénteken) este az iskola ebédlõjében tartotta hagyományos Mártonnapi bormustráját és újbor
szentelését.
Az ügyes kezeknek köszönhetõen szép dekoráció várta a
népes vendégsereget, akiket elsõként Somogyi András, a civil
szervezet elnöke köszöntött.
Mint az elnök-települési
képviselõ elmondta, az elmúlt
idõszakban szép sikereket könyvelhetett el az egyesület. Egy
pályázaton 400 ezer forintos
mûködési támogatást nyertek
és – amire még nem volt példa
– az adó 1%-os felajánlásokból
rekord összegû, 191 ezer forinthoz jutott a letenyei civil
szervezet.
A nyitás jegyében is minden hónap elsõ péntekén borkezelési, elõadásokkal, boroz-

gatással fûszerezett programokra várják az érdeklõdõket.
(A következõ program december 6-án 17 órakor a mûvelõdési házban lesz.) Majd december 27-én (János napján, pénteken) misével egybekötve
boráldás lesz a templomban –
mondta a bormustra elején
Somogyi András.
A mustrát dr. Pálfi Dénes, a
Da Bibere Zalai Borlovagrend
tiszteletbeli nagymestere (Letenye díszpolgára) és Horváth
Miklós a borlovagrend tagja
vezette, melyen Halmi Béla
polgármester is jelen volt.
Dr. Pálfi Dénes többek között szólt arról is, hogy november közepén már érdemes kóstolgatni, hiszen lassan mutogatja magát a bor. Ha ilyenkor
esetleg valami problémát találunk a hegy levében, akkor az
még idõben javítható. A kertészmérnök külön felhívta a

Már több éves hagyománya
van annak a kerkaszentkirályi
szõlõsgazdák körében, hogy a
Márton-naphoz legközelebb álló szombaton „hegybejárást”
tartanak.
A vállalkozó kedvû gazdák
egy megbeszélt helyen és idõben találkoznak, és elõre egyeztetett útvonalon haladnak a hegyi pincék között. Minden résztvevõ vendégül látja a szomszédait, barátait, hogy együtt kóstolják meg az ez évi termést.
Ennek a közös borkóstolásnak hagyománya nagyon régi
keletû, ugyanúgy, mint a szõlõtermesztés is ezen a hegyháton. A múlt században még
Horvátországból is átjártak
szõlõt termelni és bort készíteni a határ mellett élõ emberek. Akkoriban ez a szokás
azzal volt kapcsolatba hozható,
hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a
népszokás szerint ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenõ idõszaka.

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!
A Zalatáj Kiadó keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)
olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,
érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és
gépkocsi használata szükséges.
Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com
Mindenki jól érezte magát…

Márton az újbor bírája is. A
Márton-napi lúdpecsenyés vacsora végén már kiforrott újborral szokás koccintani, ezt
hívják Márton poharának.
Régen úgy hitték, minél
többet isznak ezen a napon,
annál egészségesebb lesz tõle
az ember.
Idén is – mint általában
minden évben – jó borok termettek a Vörcsöki hegyen. A
jókedvû nótázó csapatot általában harmonika és hegedûszó kíséri egyik helyszíntõl a
másikig, de ez idén sajnos elmaradt, mert az idõjárás nem
volt kegyes a szõlõsgazdákhoz.
Ennek ellenére minden résztvevõ nagyon jól érezte magát,
és már elkezdõdött a készülõdés és szervezkedés a következõ hagyományosan hegyen
megtartott ünnepre. Ez decemberben kerül megrendezésre, ekkor Szent János naphoz kötõdõen borszentelés
és boráldás lesz a Vörcsöki
hegyen.
Káli É.
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Nyelvi képzés a muraszemenyei IKSZT-ben

mxm lakberendezés rovata

„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz”

A hallgatók a sikeres vizsgáról tanúsítványt kapnak.
A képzõ Ringroup Oktató Amennyiben hátrányos helyzetû
Kft. Góra Balázs közremûkö- kistérségben élnek, akkor a képdésével most minden eddigi- zési költség 2 %-a terheli õket.
A kedvezményes képzésen
nél kedvezõbb feltételekkel biztosítja a résztvevõknek az ide- minden magyar állampolgár
gen nyelvek elsajátítását. A tan- részt vehet, aki elmúlt 18 éves,
folyam teljes díjának 95-98 %-át nem államilag támogatott hallátvállalja az állam, így a képzés- gató, nem vesz részt ezen képben résztvevõknek mindössze zési programmal párhuzamoa tanfolyam díjának maximum san más hazai vagy európai
5 %-át kell megtérítenünk. uniós forrásból támogatott

képzésben és vállalja, hogy a
képzés költségeit egy jelképes
önrésszel kiegészíti.
A TÁMOP-2.1.2 uniós források felhasználásával a 2013-14-es
évben 90 órás angol és német
nyelvtanfolyam indult a muraszemenyei IKSZT épületében.
Az angol tanfolyam 12 fõvel, keddi és csütörtöki napokon Markóné Novák Mónika
tanárnõ, a német képzés 9
fõvel, hétfõn és szombaton dr.
Nagyné Darvas Gabriella tanárnõ oktatásával folyik.
A képzések 30 órás modulokból állnak és modulzáró
vizsgával záródnak, melyen az
adott modul alatt megtanított
nyelvhasználatot kérik számon. A hallgatók a sikeres vizsgáról tanúsítványt kapnak. A
képzés célja a mindennapi élet
során a nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvismeret
megalapozása a hozzátartozó
nyelvtani egységekkel társítva.
B.E.

Körzeti helyesírási verseny Letenyén

Közel félszáz kisdiák bizonyíthatta felkészültségét. A jobb oldali képen a helyezettek egy csoportja látható.
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában november 21-én rendezték meg a
már hagyományos Csizmadia
Mária körzeti helyesírási versenyt a 2., a 3. és a 4. osztályos
tanulók részére. Az iskola egykori tanító nénijérõl elnevezett vetélkedõre a tankerület
csaknem valamennyi iskolájából benevezett kiváló helyesírók játékos feladatok megoldásával mérték össze tudásukat.
A közel félszáz kisdiák tollbamondás utáni szövegírás és helyesírási feladatok megoldásával bizonyította felkészültségét.

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
2. osztály: 1. Ritka Hanna
Napsugár (Becsehely), 2. Andor Nina (Letenye), Gerencsér
Ábel (Letenye), Tóth Benjamin
(Lovászi), 3. Kocsmáros Alexandra (Lovászi).
3. osztály: 1. Marton Adrián (Letenye), Németh Róbert

Hunor (Bázakerettye), 2. Andróczi Karina (Letenye), Novák
Sámuel (Letenye), 3. Orsós Veronika Olívia (Letenye), Tóth
Fanni (Letenye),
4. osztály: 1. Horváth Bendegúz (Letenye), 2. Pókecz-Kovács Bence (Letenye), Simon
Viola Zita (Muraszemenye), 3.
Filó Júlia (Letenye).

Fõzni jó!
Á…, ne foglalkozz vele!...

A karácsony elõtti készülõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg ismerõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani.
Így futottam össze Istvánnal egy áruház parkolójában. Beszélgetés közben
látom, hogy István autóján
bekapcsolva maradt a lámpa. Gondoltam szólok neki,
nehogy lemerüljön az akksija. Õ az autó felé pillantva
egy laza mozdulattal mondta: – Á…, ne foglalkozz vele!
Beszélgetünk tovább. Nem
értettem a helyzetet, mert
Istvánt elég aprólékos, minden részletre odafigyelõ ügyfélnek ismertem meg. Mint
sokan, õ sem szerette, ha valami azért nem mûködik
úgy, ahogy kellene, mert
nem figyeltek oda rá eléggé.
Ezért a konyhájuk tervét
elég alaposan átnézte.
Nagy segítség volt számára, hogy a látványterveken minden részletet jól lehetett látni, így egyértelmûen kitûnt, hogy nem érhetik
meglepetések, mert mindenre odafigyeltünk. Elég sokat
beszélgettünk, közben az
autón világított a lámpa.
Kézfogás után István elindult az autó felé. Közben arra gondoltam, hogy hol van
a vontató kötél az autómban. De nem volt gond,
mert egy másik autóba
szállt be. Elmosolyodtam:
most már értem, hogy miért nem foglalkozott vele…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Karitász projektzáró Bázakerettyén
Sajtóközlemény
Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául
szolgáló területfejlesztési dokumentumok
2013. november 21.

A projektzáró résztvevõi.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász fennállásának
21. évében lehetõséget kapott
a Széchenyi Terv és az Európai
Unió támogatásával, hogy önkéntesekkel bõvítse az egyházmegye segítõi hálózatát. Az
egyéves projekt záró rendezvényére november 20-án került sor Bázakerettyén. (A
programon többek között jelen voltak Iványi László bázakerettyei, Halmi Béla Letenye
letenyei polgármesterek, valamint a letenyei karitász részérõl dr. Szabó Ilona és Szamosvári Olivérné.)
A közel 18,5 milliós összeg
elnyerése után 2012 december
elején a Vas megyei Vásárosmiskén és a Zala megyei Bázakerettyén önkéntes pontokat
hoztak létre – mondta Tuczainé Régvári Marietta karitász
igazgató a zalai helyszínen.
Már a projekt elindításánál azt
a célt tüzték ki maguk elé,
hogy a meglévõ 800 fõnyi
segítõi táborukat a két helyszínen 120 fõvel bõvítsék. A
vállaltakat túl is teljesítették a
karitászosok, hiszen a projekt
ideje alatt 5248 munkaórában
171 önkéntes dolgozott.
Mons. Horváth József atya
az egyházmegyei karitász lelki
vezetõje elõadása során fontosnak nevezte az otthoni pozitív

„családmintát” és azt, hogy aki
a karitász munkájában részt
vesz, az önmaga lelki nyugalmában is megerõsödik.
A bázakerettyei önkéntespont vezetõje, Szakosné Bedõcs Katalin szólt arról, hogy
a projekt indulásakor – a közelgõ karácsony révén – Németországból érkeztek gyermek ajándékcsomagok, amiket
az oktatási intézményekbe vittek. Karácsonykor koncertet
szerveztek a bázakerettyei
pszichiátriai betegek otthonában, majd a téli hónapokban
zokni és ruhaosztást szerveztek. Májusban ünnepélyes keretek között adták át a Szent
Borbála Karitász Házat és nyáron táborokat szerveztek, köztük az Erzsébet tábor keretében a Balatonra is eljutottak
olyan gyerekek, akiknek szülei
ezt önerõbõl nem tehették
volna meg.
Tomposné Gyuricza Judit,
a bázakerettyei pszichiátriai
otthon koordinátora a rendezvényen jól értelemben vett
paradoxnak nevezte, hogy intézménye segítséget várt a
helyi karitásztól, melynek
pont az otthon lakói is segítettek, hiszen ha hívták õket,
mindig örömmel vettek részt az
önkéntes segítõi munkában.
M. I.

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

A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentumok elkészítése” címû pályázata 90 millió forint
uniós támogatást nyert az Államreform operatív
program keretében megvalósuló „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévõ megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára” címû ÁROP-1.2.11/A-2013-A
kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészülõ dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020
közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztéseknek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala
célkitûzés megvalósítását az önkormányzat elsõsorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló
programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.
A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A
Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását
követõen kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely
már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés
regionális kitekintésû aktualizálását is. Megkezdõdött a stratégiai
és operatív részbõl álló Zala Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a 2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gazdaságfejlesztési részdokumentumok elõkészítése. A részdokumentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kistérségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglalják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A megyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a
megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehangolása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során.
A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program kidolgozása során a megyei önkormányzat biztosította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a
fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.
A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel
kapcsolatos aktuális információk.

Zala Megyei Önkormányzat
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
E-mail: elnok@zalamegye.hu
Honlap: www.zala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

www.zalatajkiado.hu
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Megújult a letenyei Kolping épülete

Dr. Veres András megyéspüspök az ünnepségen.

Kívül is megújult a Kolping Kárpáti utcai épülete.

November 24-én (csütörtökön) ünnepélyes keretek között került átadásra a letenyei
Kolping Idõsek Ápoló-Otthonának felújított Kárpáti utcai
telephelye.
Az ünnepség elõtt a templomban dr. Veres András, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke Farkas Károly letenyei plébánossal hálaadó szentmisét
mutatott be.
Vlasicsné Hermán Gabriella, a letenyei Kolping vezetõje
megnyitó beszédében köszönetet mondott azért, hogy úgy a gondozottak, mint az ápoló személyzet a mai kornak megfelelõ, méltó körülmények között élhetnek, végezhetik munkájukat.

la, a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ igazgatója is.
Dombainé Arany Veronikától, a Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó
Szervezet szakmai vezetõjétõl
megtudtuk, hogy a Kárpáti
utcai épületük felújítását saját
erõbõl – a letenyei intézmény
megtakarításából és a fenntartó segítségével – közel 50 millió forintból valósították meg.
A mintegy fél évig tartó munkálatok során az épület kívülbelül megújult. A külsõ tér
térkövezve lett, ahol parkolókat is kialakítottak, az akadálymentes megközelítés a korábbiaknál is könnyebbé vált.

Dr. Veres András megyéspüspök a névadó Boldog Kolping Adolf munkásságáról is
szólt, akirõl II. János Pál pápa
is úgy vélekedett, hogy az egyháznak olyan példaképekre
van szüksége, mint Kolping
volt. (Kolping szentté avatása
folyamatban van.)
A Kárpáti utcai épület avatóján Halmi Béla, Letenye polgármestere azt is megemlítette, hogy a Kolping és a város
kapcsolata mindig is példaértékû volt, ha kellett a városvezetés, ha pedig arra volt szükség, akkor a Kolping volt a
település segítségére.
Az ünnepség során szólt a jelenlévõkhöz dr. Halász Gabriel-

Munkavédelmi ki mit tud?
– a 60 éves zalai TIT-ben
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület november
15-én Zalaegerszegen, a Csány László
Közgazdasági Szakközépiskolában több
mint száz résztvevõvel munkavédelmi vetélkedõt rendezett. A jó hangulatú
vetélkedésen a munkavállalók csapatai
mellett a megye középiskoláiból nevezett tanulók és a
felnõttképzésben részvevõ munkanélküliek is számot adtak
tudásukról. A felnõttek között
a Flextronics International
Kft. dolgozói, a tanulók vetélkedésében a Keszthelyi Köz-

A lakószobák teljes berendezése újjá lett varázsolva, új
vizesblokkokat alakítottak ki.
Tetszetõs, modern nõvérpultot
készíttettek és nõvérhívó áll az
idõs gondozottak rendelkezésre, de új lett a konyha is. Az
egyházi szellemiségre épülõ
Kolping letenyei Kárpáti utcai
otthona 13 stációs keresztúttal
is gyarapodott, melyet – úgy
mint az épületet – a megyéspüspök áldott meg.
A családias hangulatú ünnepség végén két dalt énekelt
el a letenyei Kolping Otthon
gondozottaiból álló Nefelejcs
Dalkör.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

gazdasági
Szakközépiskola
diákjai végeztek az elsõ helyen.
Az elsõ három helyezett
csapat serleget, a versenyzõik
tárgyjutalmat vehettek át. A rendezvény az OMMF-11-P-0028.sz.
pályázati támogatásból valósult meg.

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!
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

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

Sporttigris Kupa
Várják a jelentkezõket
A VI. Sporttigris teremlabdarúgó torna a lenti Arany
János Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre
2013. december 22-én. A torna kiírása a www.sporttigris.atw.hu
honlapon található.
Várjuk a csapatok jelentkezését 2013. december 14-ig
(bármely osztályból).
Jelentkezni lehet tel.: 06302671372, illetve e-mail cím:
sporttigris@freemail.hu .
A tornán tombolasorsolás és 7-es rugó verseny is lesz
értékes nyereményekkel.
A torna fõ támogatói:
OTP Bank Nyrt. Lenti fiók, Lenti Gyógyfürdõ Kft., Lenti
Hulladékkezelõ Kft., Lenti Városgazdálkodási Kft., LE-KO Kft.
Lenti, Pilsner Bt. lenti üzlete, MMR Lendva, SPORT - 36 sportszer és sportszerelés nagykereskedés Körmend.

www.zalatajkiado.hu

