éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

IV. évfolyam 2014. június

Egykor elválasztott, most az összetartozás jelképe
XII. Nemzetközi Murai Csónakfesztivál

Négy országból közel 200 evezõs vett részt a túrán.

Tanévzáró Letenyén
Június 18-án került sor a
letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában a nyolcadikosok ballagására és a tanévzáró ünnepségre.

Az iskola 315 tanulója közül
303 tanuló eredményesen zárta a tanévet, közülük 50-en kitûnõ, 37-en jeles bizonyítványt
(Folytatás a 2. oldalon)

Az idén 12. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Murai Csónakfesztivál.
2014. június 28-29-én zajlott a
kétnapos murai túra, melyen
közel 200 osztrák, horvát, magyar és szlovén evezõs vett
részt.
Az ausztriai Murekbõl gumicsónakokkal, Apaciból ladikokkal és kenukkal vízre szálló
csapatok szombaton reggel indultak, hogy aztán vasárnap a
folyó szlovén-horvát szakaszát
követõen annak magyarországi
részére lapátoljanak.
A Kerka és a Mura találkozásánál a vidám hangulatban érkezett túrázókat Muraszemenye Község Önkor-

mányzat dolgozói, Czotter Attiláné alpolgármester, a Muraszemenye Községért Közalapítvány részérõl Kurucz Erzsébet, a településrõl Hári Orsolya, Kertészné Völgyesi Mária
és Kovács Sándorné látta vendégül. A készületekben még
részt vettek: Stefanec József,
Szûcs Tibor, Szabó László és az
önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak.
Stefanec Mária polgármester – aki stílszerûen maga is az
evezõsökkel érkezett a szemenyei vendéglátókhoz – elmondta: a négy ország jubileumi
rendezvényén a közel 100 kilométernyi murai szakaszon a
(Folytatás a 2. oldalon)

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl. 23-27.
62.900 Ft/fõ
Dolomitok-Garda-tó-Trieszti-öböl
Aug. 1-3.
47.300 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok
Aug. 5-10.
69.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN
Szept. 3-7.
52.300 Ft/fõ
ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)
Szept. 10-14.
71.900 Ft/fõ
NÉMETORSZÁG csodái
Szept. 10-14.
77.900 Ft/fõ
VELENCE és szigetei
Szept. 12-14.
44.500 Ft/fõ
GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Szept. 14-22.
111.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében:
MODENA-PARMA-FIRENZE
Szept.16-21.
92.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept.17-21.
74.500 Ft/fõ

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(más kedvezménnyel nem vonható össze)
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061
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Tanévzáró Letenyén
let kapott Timár Gerda. Letenye Város Önkormányzatának
kitüntetéseit Halmi Béla polgármester adta át, melyeket Timár Gerda és Gyergyák Martin vehetett át. Murarátka Önkormányzata kitüntetését Pál
Józsefné polgármestertõl Biró
Tibor, Cséplõ Péter, Farkas
Jákob kapta kézhez.

Miniszteri dicséretben részesültek Somogyi Andrásné,
Molnár Katalin és Torma
Rózsa pedagógusok. A dicsérõ
okmányokat Halmi Béla polgármester adta át. Az ünnepség napján az iskola nyugdíjas
pedagógusa, Tóth Ernõné gyémántdiplomáját vehette át.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Murai Csónakfesztivál
8 év kitûnõ bizonyítványáért Timár Gerda kapott jutalmat.
(Folytatás az 1. oldalról)
kaptak. Az iskola tanulmányi
átlaga 3,81, szorgalmi átlaga
3,74, tehát jó. Az iskola magatartási átlaga 4,2, ami azt jelenti az értékelés szerint, hogy jó
– mondta többek között az
ünnepség során Pusztai Ferencné igazgató.
Persze nemcsak sikereket
értek el, a kudarcokkal is számot kell vetni, ugyanis 8 tanulónak kell évet ismételni,
javítóvizsgára 6 tanulót utaltak. Nekik a nyári szünidõben
kell pótolni hiányosságaikat és
majd az augusztusi javító vizsgán lesz lehetõségük arra,
hogy kiérdemeljék a továbbhaladásukat.

(Folytatás az 1. oldalról)
helyi önkormányzatok étellelitallal, kulturális programokkal
kedveskedtek a túrázóknak.
A muraszemenyeiek snapszszal, jófajta helyi borokkal, pogácsával, édes kelt tésztával,
hûsítõ itallal kínálták a hozzájuk érkezõ vízitúrázókat.
– A csónakfesztivál – melynek szervezését már tavaly novemberben elkezdtük – lényege a barátság, a régi kapcsolatok ápolása és új ismeretségek kötése. A Nemzetközi Murai Csónakfesztivál egyfajta unikum is, hiszen azon a határfolyón zajlott le, amely egykoron elválasztott minket egymástól, de mára az összetartozás jelképévé vált. Megmutathatjuk a világnak, hogy tu-

dunk békében együtt dolgozni, közös programokkal, pályázatokkal településeink fejlõdését, fejlesztését szolgálni. A folyó vadságának együttes legyõzése, a számtalan közös élmény jelentse azt, hogy ebbõl
az energiából jut a dolgos hétköznapokra is, amelyeken közös jövõnket formáljuk, alakítjuk. Kívánom, hogy együttmûködésünk vízen és szárazon is
legyen nagyon tartalmas és
hosszú életû – mondta végezetül Stefanec Mária.
A muraszemenyei vendéglátást követõen a négy nemzet
túrázói a közeli horvátországi
Dekanovecben kulturális programokkal, vacsorával zárták a
12. Nemzetközi Murai Csónakfesztivált.

Tóth Ernõné gyémántdiplomáját vehette át.

Régi kapcsolatokat ápoltak, új ismerõsökre tettek szert.

A ballagó nyolcadikasok.
Két tanulónak a sok hiányzás miatt osztályozóvizsgát kellett tenni. A tanév során 271
tanuló kapott osztályfõnöki dicséretet, 307 tanuló pedig
igazgatói dicséretben részesült. Az osztályfõnöki figyelmeztetések száma 61, az igazgatói figyelmeztetéseké 5.

Andrássy emlékérmet kapott: Timár Gerda és Biró Tibor, nevelõtestületi dicséretben részesült Cséplõ Péter,
Horváth Titanilla, Kozári
Krisztina, Molnár Tamás, Simon Kira.
8 év kitûnõ tanulmányi
eredményéért dicsérõ okleve-
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Év Szülõje díjakat is kiosztottak a becsehelyi tanévzárón

Sok tanuló kapott elismerõ oklevelet, jutalomkönyvet.
A Becsehelyi Általános Iskolában június 20-án tartották
a tanévzáró ünnepséget. A rendezvényen, amelyen jelen volt
Balassa Istvánné tankerületi
igazgató és Németh Géza polgármester, Simonné Benkõ
Edit igazgató értékelte az eltelt
10 hónapot.
Mint mondta, a ballagó diákok õrizzék meg az elmúlt tanévek emlékeit a vidámakat, a
jókat, a sikerélményeket, a hibákat, tévedéseket, kudarcokat
és fájdalmakat is azért, hogy
védekezni tudjanak ellenük,

vagy azokat ki tudják javítani.
Hangsúlyozta: a ballagók legyenek büszkék arra, hogy magyarnak születtek, hogy becsehelyiek, petriventeiek, rigyáciak vagy éppen eszteregnyeiek és hogy a Becsehelyi
Általános Iskolában töltötték
el életetük 8 meghatározó
évét, amely egy egész életre kiható emlék marad.
Az iskola átlaga: 3,9. Ez azt
jelenti, hogy ha minden gyerek minden tárgyból egyformán teljesített volna, akkor
majdnem csupa négyeseket

kellett volna adni. Ez már csak
azért is nagyon szép eredmény, mert a becsehelyi iskolában szigorúan és következetesen osztályoznak a tanárok,
és még soha, egyetlen középiskolában sem kellett szégyenkezniük a becsehelyieknek,
hogy nem volt tudás a vitt jegyeik mögött. A tanév során a
legjobb teljesítményt a 4. osztály érte el 4,23 osztályátlaggal. Kitûnõ tanulmányi eredményt 15 tanuló, míg jelest 16
diák ért el. Két diák nem teljesítette az évfolyam követelményeit, 4 tanulónak pedig
augusztusban javító vizsgát
kell tennie 1 vagy 2 tantárgyból. Õk nem dobhatják sutba a
tankönyveket, amit év közben
elmulasztottak, a nyáron kell
pótolniuk a továbbhaladás érdekében – mondta az igazgató
asszony.
A becsehelyi iskolába járó
gyerekek nagyon sok versenyen vettek részt és az ünnepség során 42 gyerek kapott
oklevelet, jutalomkönyvet, kiemelkedõ tanulmányi eredményért, sporttevékenységért, közösségi munkáért.

A Szülõi Munkaközösség
sokat tett az iskoláért, a diákokért, melynek elnöke, Balassáné Lõrincz Krisztina elismerõ oklevelet vehetett át, amely
az egész közösségnek szól.
Ettõl az évtõl új hagyományt kezdtek a becsehelyi intézményben. A búcsúzó nyolcadikasok szülei között többen
is voltak, akik az elmúlt 8 év
alatt kiemelkedõen sokat tevékenykedtek a szülõi munkaközösségben. Nekik ezúttal a tanári kar fejezte ki elismerését
egy díjjal a sokévi áldozatos
munkáért. Az Év Szülõje díjat
Pásztori Erika, Kukuruzsnyákné Czakó Erzsébet, Komárovics Szilvia, Szõke Gyöngyi,
Dublecz Józsefné és Bogácsi
Csaba kapta kézhez a becsehelyi tanévzárón. (A díjat egy helyi vállalkozó készítette el az
iskola számára felajánlásként.)
A jól szervezett becsehelyi
ünnepség végén az igazgató a
nyári szünidõre mindenkinek
tartalmas, élményekkel teli, balesetmentes pihenést kívánt.
Mirkó Imre
Fotók: Becsehelyi
Általános Iskola

A XXXI. Mura Menti Napok tervezett programjai
Augusztus 14-20 között, tematikus napokkal, a hagyományok figyelembevételével kerül megrendezésre Letenyén a
XXXI. Mura Menti Napok –
mondta lapunknak Dömõk József, a Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár igazgatója.
Augusztus 14-én kiállítások
nyílnak a könyvtárban. Látható
lesz Pintér Ferenc bõrdíszmûves és tanítványa Hajdú Anita
honfoglaláskori tarsolylemezekbõl készült tárlata. Az Alpok-Adria projekten belül a
Ðurðevacban tartott 3 napos
festõszimpózium anyaga is
bemutatásra kerül. A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Kapunyitogató programja keretében rendezett hímzõszakkörök munkái is megtekinthetõk lesznek a kisváros bibliotékájában.
Augusztus 15-én délelõtt a
nemzetközi festõtelep nyílik
meg, majd este a Roxínpadon
fellép Deák Bill Gyula zenekarával a Deák Bill Blues Bandel, az elõzenekar a Shabby
Blues Band lesz.

Augusztus 16-án a hagyományos Mura Menti Bornapok nyílik meg a kisvárosban a
talpalávalót a Borra-Való együttes húzza. Este Letenye város
fúvószenekara és mazsorett csoportjai szórakoztatják a nagyérdemût. Utánuk a Harmónika virtuózai lépnek fel Molnár
György Lyra-díjas harmónika
mûvész vezetésével. A zenekarban a Stúdió 11, a Benkó Dixiland Band és a Bergendy együttes tagjai is játszanak. Zárásként
a Deluxe együttes zárja a napot.
Augusztus 17-én gyermekmûsorokkal várják az aprónépet, majd a folklór jegyében
fellépnek szlovén, horvát és
hazai népi zenekarok, tánccsoportok. Este Az operett csillagai címmel másfél órás, fergeteges operett gála kerül sorra.
A sztárvendég Oszvald Marika színésznõ, operetténekes
a Hallhatatlanok Társulatának
örökös tagja lesz.
Augusztus 18-án az EuroVero 50 kerékpárosa érkezik
Letenyére, akik a Vasfüggöny
Kerékpártúrán vesznek részt.

Tavaly fúvósfesztivált és mazsorett bemutatót is rendeztek a
letenyei Mura Menti Napokon.
Augusztus 19-én a városvezetés találkozik a kerékpártúrán résztvevõkkel és ellbúcsúztatja õket Letenye nevében.
Aznap este utcabál is lesz a
kisvárosban.
Augusztus 20. a nemzeti
ünnep jegyében zajlik. Délelõtt a kastélyparkban kerül
sor a városi ünnepségre és a
kitüntetõ díjak átadására.
Lesznek
gyermekprogramok, látható és hallható lesz a

Napsugár Együttes gyermekmûsora is. Fellépnek a letenyei
tánccsoportok, majd a legendás Prognózis Együttes alapítója, Vörös István ad élõ koncertet. Utánuk a Kaposvári
Roxinház elõadásában a Jézus
Krisztus szupersztár és az
István a király címû rockoperák ismert dallamai csendülnek fel. Az augusztus 20.
tûzijátékkal zárul – tudtuk
meg Dömõk Józseftõl.
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Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

Manninger Jenõ – Még ebben az önkormányzati ciklusban elfogadható lenne a program.
– Elnök úr, melyek a leg- hetõk véglegesnek az egyes
frissebb információk a me- ágazati operatív programok.
gyei tervezéssel kapcsolatban? Ugyanakkor azok jelenlegi tar– A kormány 1334/2014. talmának megfelelõen vala(VI.6.) számú határozatával el- mennyi megyében párhuzafogadta az egyes operatív prog- mosan zajlik a területfejleszramok tartalmát és továbbí- tési dokumentumok készítése.
– Milyen fázisban tart Zatotta végleges jóváhagyásra az
Európai Bizottsághoz, tehát az la megyében e dokumentuuniós döntést követõen tekint- mok készítése?

– A területfejlesztési koncepció elfogadásáról már a korábbi beszélgetés során tájékoztattam az olvasókat. Jelenleg a következõ dokumentumok tervezése, illetve elõkészítése történik: Zala Megyei Területfejlesztési Program, Zala Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó részdokumentum, valamint a Járási Projektcsomagok kidolgozása.
– Ezen dokumentumok elkészítése kapcsán mit emelne ki?
– A megyei önkormányzatok a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásainak
minél teljesebb körû elnyerése
érdekében készítik e dokumentumokat, melyek társadalmasítása a Zala Megyei Önkormányzat részérõl is ezekben a napokban történik. A www.zala.hu
honlapon olvashatók a dokumentumok tervezetei, amelyekkel kapcsolatban 2014.
augusztus 2-ig várjuk az észrevételeket.
– Az egyes ágazati operatív
programok közül melyiket tartja kiemelkedõen fontosnak?
– Amint a megyei önkormányzat honlapján is látható, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan készült el a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési

Részprogram. Ezen dokumentumban szerepel a két megyei
jogú város vezérprojektjeivel
együtt a legfontosabb TOP-ból
finanszírozható fejlesztések lehetséges köre. Ezen projektcsomagok a következõk: zalai
integrált gazdaságfejlesztési-,
zalai turizmusfejlesztési-, zalai
alternatív hálózati gazdaságfejlesztési-, zalai foglalkoztatási
együttmûködési-, és zalai közösségerõsítõ projektcsomag.
– Mikor kerülhet a megyei
közgyûlés elé a területfejlesztési programok végleges változata?
– A közgyûlési tárgyalás
elsõ és legfontosabb feltétele,
hogy az Európai Bizottság által
kerüljön elfogadásra az operatív programok végleges változata, hiszen a Zala Megyei
Önkormányzat a társadalmasítás folytatásának lezárását
szeptember elejére tervezi, így
akár még ebben az önkormányzati ciklusban is elfogadható lenne a megyei területfejlesztési program. Az ÁROP
(ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ megyei önkormányzatok számára”) pályázat alapján ugyanis a területfejlesztési
dokumentumok elkészítésének határideje 2014. szeptember 30.

Véradás Kerkaszentkirályon
Június elején a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás zajlott Kerkaszentkirályon. A véradásszervezési tevékenységet az Országos Vérellátó Szolgálattal megkötött
együttmûködési szerzõdés alapján végezi a Magyar Vöröskereszt Szervezete.
A lenti Járás területén Rosta Gáborné koordinálja a szervezõ tevékenységet. Elmondása szerint nagyon fontos,
hogy a falvakban is megteremtõdjön annak a lehetõsége,
hogy aki szeretne véradásban
részt venni, az helyben is
megtehesse.
Kerkaszentkirályon elõször
az elmúlt év õszén volt véradás, ami a létszámot illetõen
nagyon jól sikerült, ezért is
gondoltak az ismétlésre. Plakátok kihelyezésével, meghívók
küldésével népszerûsítették a

váradást. Kiemelte, hogy mindenkit várnak ezeken a programokon, aki segíteni szeretne beteg embertársain. A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér
semmi mással nem pótolható
élõ anyag, melynek elõállítása
a tudomány mai állapota szerint nem lehetséges. Egyetlen
véradással három betegen is
lehet segíteni.
Rosta Gáborné nagyon szeretné, ha minél több fiatal önkéntes véradót tudnának számon tartani, akik az önzetlen
segítségnyújtásukkal nagyon
sok embertársukon tudnának
segíteni.
A kerkaszentkirályi véradó
napon a helyi lakosokon kívül
a környezõ községekbõl is érkeztek. Az elsõk között jelent
meg Ernszt Arnold, aki rendõrként dolgozik és Letenyérõl
érkezett. Elmondta, hogy évek

A képen Ernszt Arnold és a Vöröskereszt dolgozói.
óta rendszeres véradónak számít, és az idõszakok betar-

tásával máshol is felkeresi a
véradási helyszíneket.
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Megtörtént a szúnyogirtás Letenyén
Mint ismeretes, június végén
országszerte állami szúnyoggyérítést rendeltek el. Tavaly Letenyén is volt árvíz és permetezés
is, de a vérszívók a nyár elején
nagyon megkeserítették a városlakók életét, ezért is volt indokolt a június 23-i letenyei légi
kémiai repülõgépes szúnyogirtás – mondta lapunknak Halmi Béla polgármester.
Mint hangsúlyozta, szúnyoggyérítés-ügyben õ kezdeményez-

te azt, hogy a környezõ települések vezetõi egységesen kérjék a szúnyogirtást, amely így
Murakeresztúrtól - Kerkaszentkirályig bezárólag egyszer már
megtörtént. Akkor Letenyén 230
hektáron permeteztek, de hamarosan ismét jönnek a kisvárosba,
ahol ezúttal 170 hektáros területen fogják elvégezni a szakemberek a földi kémiai védekezést – mondta a városvezetõ.
M.I.

Hamarosan újra lesz permetezés.

40-50 százalékkal olcsóbb lehet
A nyári szünidõ ideje alatt
megtörténik az, amire már nagy
szükség volt Letenyén, sor kerül
az önkormányzat által üzemeltetett iskolai és óvodai épületek teljes nyílászáró cseréjére
– tudtuk meg a jó hírt Halmi
Béla polgármestertõl. A beruházás KEOP támogatással valósul meg.
A városvezetõ elmondta, hogy
az Andrássy Gyula Általános
Iskola és a Hóvirág Óvoda
összes nyílászárójának cseréje
úgy történik meg, hogy teljesen
új, hõszigetelt mûanyag ajtók,
ablakok lesznek felszerelve mindkét intézményben. A kivitelezést
egy székesfehérvári cég végzi el
nyáron, ugyanez a vállalkozás az

Ezen a nyáron elvégzik a felújítást.

épületek külsõ homlokzati és a
lapostetõk komplett hõszigetelését is elkészíti. Továbbá megújuló energiaként az intézményekben kiegészítõ fûtésként
hõszivattyúk is beépítésre kerülnek. A pályázaton elnyert beruházás teljes összege 200 millió
forint, amelyhez az állam 85
százalékos támogatást nyújt. A
fennmaradó 15 százalék felét az
állami önerõ alapból sikerrel
hívta le Letenye, a többi pénzt a
környezetvédelmi alapból pótolják. Az iskola és az óvoda
„rezsije” a beruházás elvégzése
után 40-50 százalékkal lesz kevesebb – mondta lapunknak a
letenyei polgármester.
m.i.

Híd az ügyfelek és a hivatal között

A Zala Megyei Kormányhivatal Letenyei Járási Hivatalának munkatársa, Tamás
Tímea szereti a munkáját.
A felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ lelkes hölgy 1988

óta dolgozik a közigazgatásban.
Munkáját Bánokszentgyörgyön
kezdte, majd a szervezeti változások után Borsfán folytatta.
Letenyei járási ügysegédként
jelenleg Bázakerettyén, Lispe-

szentadorjában és Várföldén
segíti a hozzá fordulókat. Mint
mondta: alapvetõen szociális
igazgatási feladatokat lát el,
melyek közül az ápolási díj, a
közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság és az idõskorúak járadéka azon területek, melyekkel nap mint nap felkeresik.
A másfél évvel ezelõtt kialakított ügysegédi rendszerrõl
szólva azt mondta, hogy olyan
ügyekben is kérik szakmai segítségét, ami más ügycsoportokhoz tartozik ugyan, de jól
esik az ügyfeleknek, ha ügyintézés közben egy kicsit a maguk életének egy-egy darabját
is megoszthatják azzal, aki segít
nekik. Tamás Tímea szerint az
ügysegédi rendszer másik pozitív oldala az, hogy a vidéken
élõknek nem kell a nagyobb
településekre utazniuk ügyesbajos teendõiket intézni, mert
alig van olyan dolog, amiben

nem tudnak segíteni kollégái.
Gyakori az is, hogy a megváltozott munkaképességû személyek ellátásával összefüggésben, adókártya pótlás vagy
TAJ kártyaintézés miatt, vagy
éppen családtámogatási ellátásokkal kapcsolatban kérnek segítséget. Ezeket is sikerül megoldani az ügyfél utazása nélkül.
Letenyén jó a kapcsolat az
önkormányzati hivatal és a járás között, így gyakorlatilag rövid idõn belül szinte minden
ügyet sikerül elintézni helyben,
de mint Tamás Tímea fogalmazott, sokat segítenek a kollégákkal való találkozások, ügymegbeszélések is.
A járási hivatal munkatársa
örül annak, hogy sokszor kap
pozitív visszajelzést, az emberek megköszönik segítségét
és mindez megerõsíti abban,
hogy 26 évvel ezelõtt jó pályát
választott.
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Közösségi, szociális ésközbiztonságiszolgáltatásokfejlesztéseSemjénházán

Preksen László, Semjénháza polgármestere.
Semjénháza Zala megye aprófalvas települései közé tartozik, lakóinak száma évrõl évre
csökkenõ tendenciát mutat, a
2013. január hó 01. adatok szerint 606 fõ, de 2013-ban a születések számának drasztikus csökkenése, valamint a település idõs
lakosai elhalálozásának növekedése miatt ez a szám a jelen adatok szerint 595 fõ. A települést
átszeli egy dombság, amely gyakorlatilag kettéosztja a települést. A központi helyen érhetõk
el a lakosság számára szükséges
intézmények, szolgáltatások, információk, míg Újtelep településrész közel 1 km-re fekszik a
központtól, megközelítése a nagy
szintkülönbség valamint a kanyargós, balesetveszélyes úton
nehézkes az ott élõk számára, a
központban megtalálható szolgáltatások csak segítséggel biztosíthatók részükre.
Önkormányzatunk képviseletében eljárva Preksen László
polgármester felmérve a szociális és közösségi igényeket, nyújtotta be még tavaly novemberben a vidéki gazdaság és lakos-

ság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére EMVA támogatás iránti kérelmét falugondnoki busz beszerzése érdekében, melyre 10 millió forintot
nyert az önkormányzat. A falugondnoki szolgálat létrehozása
és mûködtetése érdekében elkészítettük a szolgálat szakmai
programját, egyúttal kérelemmel fordultunk az illetékes szociális és gyámhivatal felé, melyet
a falugondnoki autó beszerzése
és üzembe helyezése után kap
meg az önkormányzat. A falugondnoki szolgálat létrehozásának célja a hátrányos helyzetû,
szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlõségének növelése, ezen jellegzetességekbõl adódó hátrányok csökkentése, így
különösen a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának
megállítása, e folyamat visszaszorítása, a település népességmegtartó erejének növelése; a
közlekedés lehetõségeinek javítása; a település és a lakosság
elszigeteltségének mérséklése; a
lakosság életfeltételeinek javítása, a településen a jobb életmi-

nõség elérése; a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elõsegítése; az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások mûködtetésének segítése; a településre nézve kedvezõ gazdasági
folyamatok elindítása; az önkormányzat szolgáltatási funkcióinak bõvítése; a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil
szféra erõsítése; a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintû
igények kielégítése; az esélyegyenlõség feltételeinek megteremtése, javítása.
A településen megvalósuló
falugondnoki szolgálat kielégíti
a településen felmerülõ közösségi és szociális intézményhálózat hiányából adódó különbségeket. A szolgálat ellátási célcsoportjai a településen életvitelszerûen élõ és tartózkodó lakosság, akik szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi
állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy
tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére, valamint az óvodás és
iskoláskorú gyermekek.
A falugondnoki busz beszerzése jelenleg folyamatban van,
azonban az országosan megnövekedett igények miatt az átadás
õszre várható. Addig a falugondnoki szolgálat ellátását a sportegyesület tulajdonát képezõ Ford
kisbusszal tudja megoldani az
önkormányzat, melyet a sportegyesület térítésmentesen használatra átadott az önkormányzatnak.
A sportegyesület nevében
Kárpáti István elnök a közös-

magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

ségi igényeket felmérve nyújtott
be szintén EMVA támogatást
közösségi busz beszerzése érdekében, melyre 12.7 millió forint
támogatást kapott a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. Az egyesület közösségi
szolgáltatásainak fejlesztését indokolja, hogy a közösségi élet
egy meghatározó részét veszi ki
az egyesület és annak tagjai a
településen. Ezek a rendezvények színvonalas szervezése,
sport- és szabadidõs lehetõségek, turisztikai jellegzetességek,
hagyományõrzés, a települési
identitás megõrzése, fórumok,
tájékoztatók tartása. A meglévõ
infrastrukturális, természeti, kulturális adottságaink továbbgondolása, a közösségi együttélésben az egyéni és társas kapcsolatok erõsítése generálja a közösségi szolgáltatások fejlesztésének szükségességét.
A közösségi busz beszerzése
szintén folyamatban van, azonban itt is országosan magasak az
igénylések, ezért ezen busz átadása is csak õszre várható.
A településen a közbiztonság
növelése, a lakosság védelme, a
megújult közterületek és közparkok, közösségi helyek, az újonnan elkészült IKSZT védelme
érdekében az Erdõsfa Polgárõr
Egyesület az önkormányzattal
szoros együttmûködésben nyújtott be fejlesztési céllal egy új
polgárõr autó beszerzésre támogatási kérelmet szintén EMVA
támogatásból. A pályázat pozitív
elbírálásban részült, és a polgárõrség közel 6.4 millió forintból
tudja megvalósítani az új polgárõr autó megvételét. A Suzuki
Grand Vitara típusú autó megrendelésre került, annak üzembe helyezése illetve átadása folyamatban van.
K.Cs.

Babaház Muraszemenyén
„A babának két lelke van, de
lehet, hogy három. Az egyiket a
készítõje lehelte belé, a másikat
a kislány, aki játszott vele, a
harmadikat a gyûjtõ, aki szereti
és megbecsüli”
2014. június 26-án nyitottuk
meg a muraszemenyei IKSZT-ben
babakiállításunkat (képünkön).
A bemutatóra érkezett babák
között sok különlegességet láthattak az érdeklõdõk. Többek

HarmonikÁcs Együttes

2014. június

között finom porcelán hölgyet,
mosolygós, borzas fiúbabákat,
mesefigurákat, textilbabákat, élethû babát, szép állapotban megmaradt, ma is használt játék
bababútorokat.
A kiállított
babák, kiegészítõk fõként muraszemenyei
„lányoktól” valók, akik a kiállítás
erejéig bocsátották kincseiket az
IKSZT rendelkezésére.
B.E.

2014. június
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Júniális Muraszemenyén
A muraszemenyei fogyatékosok otthona minden évben
megtartja „júniális” elnevezésû
rendezvényét, amely az idén
június 26-ra esett, s „A Muraszemenyei Értelmi és Halmozottan Sérültekért Alapítvány”
segítségével történt.
Megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt a magyarszerdahelyi és a pölöskefõi telephely
lakóinak egy-egy csoportja, a
nagykanizsai
Fogyatékkal
Élõk Integrált Intézménye és a
lenti Kolping Támogatószolgálat napköziotthona.
Kele Lászlóné telephely-vezetõ nyitotta meg a júniálist,
majd Szabó Gábor az alapítvány nevében üdvözölte a
megjelenteket, megköszönte a
dolgozók és a civil támogatók
segítségét. Ezek után a muraszemenyei otthon lakóinak
énekes elõadása következett,
majd fejlesztõ pedagógusaink szervezésében ügyességi
versenyeken vettek részt a

meghívott csoportok. Eközben egész nap krumpliprósza sült a vendégek és a lakók nagy örömére. Ebédre
gulyásleves és pogácsa került
az asztalra, majd délután vattacukorral kedveskedtek a
résztvevõknek. A vállalkozó
kedvûek gyöngyfûzéssel és
gipszfestéssel is eltölthették
az idõt.
Délután Kondákor Roland
zenés-énekes produkciója biztosította a jó hangulatot.
– Az alapítvány ugyan kis
költségvetéssel rendelkezik, de
minden évben igyekszik hozzájárulni az ünnepek méltó
hangulatához – mondta Szabó
Gábor elnök, aki beszélt a szervezet egyéb segítõ tevékenységérõl is: – Az elmúlt évben
is igyekeztünk szezonális gyümölcsök megvásárlásával kiegészíteni lakóink étrendjét.
Karácsonyra ajándékokkal kedveskedtünk nekik, év közben
süteményeket, pogácsákat, üdí-

Hagyományosan, minden évben megtartják a rendezvényt.
tõitalokat vásároltunk. Ezeken
kívül egyszer-használatos evõeszközökkel járultunk hozzá a
nagyobb rendezvények lebonyolításához. Az ünnepeket
legtöbbször zene is kíséri,
ezért alapítványunk zenei elõadó meghívását is rendszere-

sen támogatta anyagilag. Külön köszönettel tartozunk az
intézmény dolgozóinak, akik
segítségünkre voltak a rendezésben, illetve Muraszemenye
község önkormányzatának, hogy
biztosította az asztalokat és a
padokat.

Éjszakai harcsafogó verseny Kerkaszentkirályon
A Kerkaszentkirályi Kerka
Horgász Egyesület szervezésében éjszakai harcsafogó horgászversenyt tartottak. Az eseményrõl Gróf János egyesületi
elnök elmondta, hogy a résztvevõk Horvátországból, Szlovéniából valamint Vas megyébõl is érkeztek. Azért szervezték a versenyt, mert a tóban
20 kg feletti harcsák élnek, és
szerették volna az állományt
csökkenteni. A verseny este
kezdõdött és másnap reggelig
tartott. Sajnos igazán nagyméretû harcsa kifogása most nem
sikerült, de az egyik helyi hor-

Pál László a kifogott ponttyal.

gász 6,5 kg-os pontyot fogott
és több süllõ is horogra akadt.
A verseny baráti hangulatban
zajlott, hajnalban a horgászokat sült kolbásszal vendégelték
meg a szervezõk. A verseny
elsõ helyezettje a Szlovéniából
érkezett Gyurica István lett.
Gróf János beszámolt a tavalyi évben beadott és elnyert
Leader pályázatról is. Az „Egyesületek mûködési feltételeinek
javítása” címû kiírásra sikeresen pályáztak, így eszközök
beszerzésére lesz lehetõség,
valamint a nyáron egy 20
négyzetméteres esõbeálló fa

pavilon építésére is sor kerül.
Ez a pavilon a tó közepén lévõ
szigeten lesz felállítva. A sikeres pályázatnak köszönhetõen
a horgászok szebb környezetben horgászhatnak és esõ
esetén védelmet is biztosíthat.
Ezt a kis faházat ajánlják még
az erre járó kirándulóknak, turistáknak is, akik a környéken
szeretnének idõzni.
Az egyesület elnöke beszámolt arról is, hogy a közelmúltban ismét volt haltelepítés: 3,5
mázsa 2 és 3 nyaras ponty került a tóba.
Káli É.

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

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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„Mentsük meg örökségünket!”
Interjú Lengl Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának vezetõjével

Lengl Zoltán: – Felkutatjuk a megye épített, környezeti értékeit.
A Zala megyei építõipar
helyzetérõl, a növekvõ lakásépítésekrõl, valamint a Tandor
Ottó Mûemlékmentõ programról beszélgettünk Lengl
Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának
vezetõjével.
– Hogyan alakult az építésügy Zala megyében az elmúlt idõszakban?
– 2013-ban rengeteg újdonság nyert teret az építésigazgatás területén, amely természetesen a Zala megyei hatóságok munkáját is érintette. A
járási hivatali rendszer kialakítása során létrejöttek a megyei építésügyi hivatalok mellett a járási építésügyi hivatalok is. A közigazgatást érintõen elsõként az építésigazgatás területén vezették be a
teljes engedélyezési folyamatot elektronikusan támogató informatikai rendszert, az
ÉTDR-t. Ezt követte októbertõl
az elektronikus építési napló
beindítása, amellyel már nem
csak az engedélyezés, hanem a
kivitelezés folyamatának dokumentációja is elektronikus formában történik. Ügyeiket és
adminisztrációs kötelezettségeiket otthonról, a saját számítógépükön keresztül bármikor
intézhetik, a folyamatokba bármikor betekinthetnek, kontrollálhatják. Ezek az újdonságok európai viszonylatban is
egyedülállóak.
– Több fórumon olvashattuk, hogy jelentõsen nõtt a lakásépítési engedélyek száma
Zalában. Talán ezen változásoknak köszönhetõek ezek az
eredmények?

– A KSH 2014. I. negyedévére kiadott gyorsjelentése
alapján, az egy évvel korábbi
alacsony bázishoz viszonyítva
20%-kal több, azaz 1654 új
engedélyt adtak ki, ami ugyan
a 2008. I. negyedévinek még
az egyötödét sem teszi ki, de
bizakodásra ad okot. Országos
viszonylatban az új lakásépítések számának bõvülése Zala
megyében volt a legjelentõsebb. A tavalyi adatokhoz viszonyítva megyénkben több,
mint a duplájára emelkedett a
kiadott lakásépítési engedélyek száma 2014. elsõ negyedévében, amelybe beletartozik
a lakó- és a nem lakóépületek
építése is.
– Milyen tapasztalatokról
tud beszámolni az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatban?
– Annak érdekében, hogy
az új rendszer minél gördülékenyebben mûködjön, az év
elején rendszeres és ingyenes
szakmai képzésekkel és gyakorlati oktatással segítettük a
kivitelezõk feladatait, melyhez
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is segítséget nyújtott. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy partnerként kezeljék az építésfelügyelõ kollégáimat. A tapasztalatok
szerint a megnyitott e-építési
naplók vezetésénél törekednek a szabályosságra, összességében javuló tendenciát tapasztalunk. Úgy érezzük, a korábban tapasztalt kezdeti ellenállást felváltotta a partnerség,
mind az építtetõi, mind a kivitelezõi oldal részérõl
– A tavalyi átalakítás a feladataikat is érintette.

– Igen, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013
januárjától alaptevékenységén
túl mûemlékekkel kapcsolatos
örökségvédelmi feladatokat is
ellát. Ez a terület az építésigazgatás egy nagyon speciális
területét érinti, amely nem
állhat meg kizárólag a hatósági
tevékenység elvégzésénél, hanem plusz feladatokat is jelent
magam és a munkatársaim részére is. Zala megye kedvezõ
kulturális adottsága, a települések építészeti képe országos
viszonylatban is kiemelkedõ
jelentõségû. A közel félezer országos védelem alatt álló mûemléki értéket képviselõ építményeink országosan Zala megyét az erõs közép-mezõnybe
sorolják. A Zala megyei mûemlékek közel 20 %-a veszélyeztetett állapotban van, emiatt a
közvélemény figyelmének a
felhívása rendkívül fontos! A
veszélyeztetett mûemlékek felkutatása és megmentésük elõsegítése jelentõs feladat. Ennek érdekében hoztuk létre –
teljesen saját kezdeményezésben – a Tandor Ottó Mûemlékmentõ Programot.
– Mit kell tudnunk a programról? Kérem mutassa be!
– A program lényege, hogy
a közvélemény és a lelkes helyiek segítségével felkutatjuk a
megye épített, környezeti értékeit. Ezek állapotát rögzítjük
és dokumentáljuk hivatalunk
feladatellátásának elõsegítése
és védelmük indokoltságának
felülvizsgálata érdekében. Továbbá szeretnénk eljutni a fiatalokhoz is, hogy a lehetõsé-

geikhez mérten foglalkozzanak épített örökségünk védelmével. Ennek elsõ lépéseként
egyedülálló módon a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala rajz- és fotópályázatot hirdetett általános és középiskolások számára.
– Mennyire sikerült megszólítani ezt a korosztályt ezzel a lehetõséggel?
– Azt gondolom, hogy sikerült eljutni hozzájuk. A hagyományteremtõ szándékkal
életre hívott pályázatra minden elképzelésünket felülmúlva több, mint 150 komoly
munkával készült pályamû érkezett. A fáradozásaikat értékes díjjakkal jutalmaztuk, amelyek között családi belépõk
szerepeltek a zalaegerszegi, a
zalakarosi és a lenti fürdõbe, a
márokföldi kalandparkba és a
keszthelyi Helikon kastélymúzeumba. Ezúton is szeretném
megköszönni a támogatók önzetlen felajánlásait a díjakkal
kapcsolatban.
– Említette, hogy a pályamûvekbõl kiállítást is szerveztek.
– Valóban, a pályamûvek
bemutatásának ötlete már a
kezdetekben felmerült. A kiállításra legalkalmasabb helyszínnek a megyeszékhely központjában lévõ zalaegerszegi
kormányablak bizonyult. Az
ügyüket intézõ állampolgárok
számára mindenképpen üde
színfolt megyénk épített környezeti értékeirõl készült alkotások megtekintése, melyre
mindenkinek lehetõsége van
2014. július 4-ig.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
MSZ EN ISO 9001:2001
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Iskola a vizek mentén
Iskolánk a kistelepülések
tehetséggondozó pályázatán
az „Iskola a vizek mentén”
címmel sikeresen pályázott.
(NTP-KKT-A-13-0004)
A tehetséggondozó program keretében a Lendva patak, a Kerka, a Mura és a Dráva folyók élõvilágával ismerkedhettünk meg. Pályázatunknak a barcsi kirándulás az
egyik állomása volt. Kis csapatunk a Muraszemenyei Általános Iskolából indult, hogy
felfedezze a Mura és a Dráva
mentének élõvilágát.

Elsõ állomásunk Õrtilos
volt, ahol megnézhettük, hol
folyik össze a Mura és a Dráva
folyó. Meglepõdve tapasztaltuk, hogy a két folyó vize nem
egyforma színû, mivel a Mura
több hordalékot szállít, ezért
sötétebb színû. A busztól a folyókig 185 lépcsõfokot számláltunk meg, de visszafelé már
a könnyebb – lépcsõmentes –
utat választottuk.
Csurgót a buszablakból láthattuk, majd megérkeztünk
Heresznyére, ahol a Dráva magaspartját néztük meg. A lát-

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Muraszemenyei IKSZT szerepe a közösség építésében
2014/06/18
Muraszemenye Községért Közalapítvány 3.006.252 Ft
Európai Uniós támogatást nyert, Muraszemenyei
IKSZT szerepe a közösség építésében címmel a
TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0172 azonosítószámú pályázattal az Új Széchenyi Terv keretében. Projektünk
megvalósításának idõtartama: 2013. július 1.-2014.
július 1.
Projektünk elsõdleges és közvetlen célja volt, hogy a településen
mûködõ IKSZT-ben színesebb, változatosabb programokat tudjunk
összeállítani, s ezzel még nagyobb érdeklõdést kiváltani a célcsoport
körében. A sokféle program mellett lehetõség nyílt a tevékenységekhez kapcsolódó eszközök és anyagok beszerzésére is.
A projektben megvalósított tevékenységek:
Közmûvelõdési és közösségi programok
Önkéntes munkát végeztünk a település arculatának javítása és a
rendezett településkép, virágos környezet kialakítása érdekében.
Kézmûves foglalkozások keretében mézeskalácsot sütöttünk és
díszítettünk, origami, mandala, rajzkészítés, gyöngyfûzés, hama
mûvészet is megvalósult. Alkotómûhely rendezvényünkön a sütésfõzés fortélyaival ismerkedhettek meg a résztvevõk. Varrótanfolyam
keretében sajátítottuk el a szabás-varrással kapcsolatos technikai
fogásokat.
Egészségfejlesztési elõadásunkon az egészségtudat és az egészséges
életmódra nevelés témakörébe tekinthettünk be. Kiállítást rendeztünk
a kézmûves foglalkozásokon készült tárgyakból, rajzokból. A település általános iskolásai és óvodásai Betlehemi játékokat mutattak be
az adventi hagyományok fennmaradásának érdekében. Sportfoglalkozásunkon a testmozgás szerepe került a fókuszba.
Közösségfejlesztõ könyvtári programok
Számítógépes szakkör keretében ismerkedhettek meg az internet
által nyújtott lehetõségekkel az érdeklõdõk.
Olvasóklubjaink alkalmával az olvasókultúra fejlesztését tûztük ki
célul. Könyvtári ismereteket sajátítottak el a résztvevõk, s egyben
megismerkedtek a könyvtárhasználat és az internet kapcsolatának
izgalmas és vitatott kérdéseivel. A népmesék továbbhagyományozása
alkalmából vetélkedõket szerveztünk.
Muraszemenye Községért Közalapítvány
8872, Muraszemenye, Béke út 2.
Telefon 06-20-950-45-02
Email: iksztmuraszemenye@citromail.hu

vány hihetetlen volt, csak azt
sajnáltuk, hogy a partfalban
fészkelõ partifecskék és gyurgyalagok nem kerültek a szemünk elé.
A következõ megálló a babócsai Basa kert volt, ahol a
csillagos nárciszok virágzásában gyönyörködhettünk. Ottlétünkkor forgatott a Barcsi
TV, így mi is „benne lehettünk
a tévében”. Utunk a DunaDráva Nemzeti Park bemutatóközpontjába, Drávaszentesre
vezetett. Elõször egy kisfilmen
a környék természeti értékeivel ismerkedtünk. Itt a központ mellett elterülõ réten az

Üde rétek tanösvény élõvilágát tanulmányoztuk. Több Magyarországon õshonos állatot
láthattunk.
A közösen elfogyasztott
ebéd után vidám perceket töltöttünk a bemutatóközpont
egyedi játszóterén.
A nap során játékos feladatokat, teszteket oldottunk
meg, mini laborunkkal a folyók
vízminõségét vizsgáltuk meg.
A Drávára még egy utolsó
pillantást a barcsi hajóállomáson vetettünk.
Boros Dorina, Hackl Réka
Muraszemenyei Általános
Iskola, 7. osztály

Barangolás a mesék földjén

„A mese a gyerekek számára kezelhetõ világ. Meghatározható egy mesében a jó, a
gonosz, és ez borzasztóan fontos” (Bódis József)
A népmese fennmaradásának, bölcsességeinek továbbhagyományozása céljából tartottuk Muraszemenyén a Barangolás a mesék földjén elnevezésû programunkat 2014.
május 29-én. Felkértünk minden résztvevõt, hogy e kezdeményezés keretében olvasson

el egy rövid mesét. Ily módon
a népmese tiszteletére szervezett rendezvény keretében,
az örökérvényû mesének lehettek részesei, néhány percre visszaváltozva a világra
rácsodálkozó, igazságérzetében, tisztaságában, kíváncsiságában megingathatatlan gyermekké.
A meseolvasás után szövegértési feladatokat is készítettünk. A legügyesebbek könyvjutalomban részesültek.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
– a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

Letenye szennyvíztisztító telephelyének a projektben elkészült új tisztítórendszerének átadása. Balról: Vladimir
Topolnjak igazgató (Meðimurske Vode d.o.o ) és Halmi
Béla, Letenye polgármestere.
Letenye Város Önkormányzata, Vezetõ Kedvezményezett és a
Meðimurske Vode d.o.o. Èakovec, mint Projektpartner az Európai
Unió által nyújtott - Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 program - támogatásból valósította meg a „Development of the Waste Water Treatment Plant in
Letenye and the sewage system int he south-western part of town
Prelog” elnevezésû, HUHR/1001/1.1.1/0005 azonosítószámú projektet.
A projekt összköltsége: 1.833.568,00 , melybõl közösségi támogatás 1.558.532,00  (85%), és kormányzati társfinanszírozás
183.357  (10%), a partnerek által biztosított önerõ 91,679 .
Ebbõl Letenye városára esõ támogatás összesen: 977.630 ,
Meðimurske Vode doo-ra esõ támogatás összesen: 764.260 .
A projekt idõtartama: 2012.01.09. - 2014. 07.07.
A projekt célja a földalatti és felszíni vizek, ökoszisztémák megóvása a káros hulladékvíz szennyezõdésektõl, a környezet védelme.
A projekt szorosan hozzájárult az Európai Unió ezen irányelveinek
teljesítéséhez.
Letenyén a szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkái 2012.
szeptember 17-én a munkaterület átadásával kezdõdtek meg. A
rekonstrukció során a szennyvíztisztító telep teljes felújítása valósult meg.
A telep részmûszaki átadására 2014. január 30-án került sor,
mellyel egyidejûleg elkezdõdött a 3 hónapos próbaüzem.
A szennyvíztisztító telep teljes körû mûszaki átadása 2014. május
22-én, ünnepélyes átadás 2014. június 24-én megtörtént.
Horvát oldalon Prelog város délnyugati részében ( Matija Gubec
utca, Dráva utca és annak összekötése a Zrínyi utcával) kiépült 1.731
méter új csatorna hálózat.
Ivóvíz ellátási rendszerrel egész Muraköz lefedett, ami 34.000
lakossági és 2.500 jogi személy által igényelt rákötést jelent.
Prelog város és alsó Muraköz ivóvíz ellátásában kulcsfontosságú
a Prelogi forráshely.

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki
– állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
– a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
– a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
– A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
– A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
– Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.
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Rangos tekeverseny Bázakerettyén

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Építõ közösség az LKSE megvalósításában
2014/06/17
Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület
4.971.479 Ft Európai Uniós támogatást nyert, Építõ
közösség az LKSE megvalósításában címmel a TÁMOP3.2.3.B-12/1-2013-0057 azonosítószámú pályázattal
az Új Széchenyi Terv keretében.

rik

ga

Nagylengyel

um

Lispeszentadorjáni Kulturális és Sport Egyesület
8888, Lispeszentadorján, Dózsa Gy. út 1.
Telefon 06-93-365-090
Email: kulturalisegyesulet@gmail.com

n
Hu

IKSZT címbirtokos szervezetként fontosnak tartjuk, hogy minél változatosabb programokat hozzunk létre településünkön. A pályázati
kiírás megjelenése lehetõséget biztosított számunkra, hogy programjainkat szélesebb körben megismertessük falunk, környezetünk
lakóival. A tevékenységekhez illeszkedõ anyagok, eszközök beszerzésével, ismertebb elõadók meghívásával nagyobb érdeklõdésre
tehettünk szert, változatosabb programkínálatot állíthattunk össze.
Projektünket 2013. július 1. és 2014. július 1. között valósítjuk meg.
Megvalósított programjainkat két csoportra lehet bontani:
Közmûvelõdési alkalmak:
• hagyományõrzõ kézmûves foglalkozás
• Zöldkert-közösségfejlesztõ program
• Élj szebb faluban! önkéntes program
• Gasztronómiai Klub a hagyományok felélesztésére
• Tanulmányi kirándulás Oszkóra
Közösségi könyvtári alkalmak:
• A fiatalok számítógépes ismereteit felmérõ vetélkedõ
• Mesevilág- ismert mesék pódiumszerû feldolgozása és
bemutatása
• A könyvtárban megtalálható szellemi értékek bemutatása
• A közösségi oldalak elõnyei és veszélyei
• Könyvtárismereti vetélkedõ, avagy hogyan igazodjunk el a
betûrengetegben?
• A Karácsony a magyar irodalomban
• A Magyar Kultúra Napja
• A számítógép a barátod is
• Kulturális és közhasznú tartalmak az interneten
• A Költészet Napja
• A mûvészet és a tudomány megjelenése az interneten
• Mi tud az Internet a lakóhelyünkrõl?
A pályázat a korszerû többfunkciós közmûvelõdési fejlesztéseket
szolgáló közösségi programok, együttmûködések, új tanulási formák
kialakulásának elõsegítését eredményezte.

Idén is nagyszerû versenyt vívtak a résztvevõk.
A Bázakerettyén megrenLegjobb taroló: Bicsák Eridezett 49. Olajos Kupa és 8. ka (NK Teke SE) 159 fa.
Férfi egyéni: 1. Babati FeLukvár Ferenc emlékverseny
renc (Gellénháza SE) 472 fa, 2.
végeredménye:
Nõi egyéni: 1. Bicsák Erika Pákai Zsolt (Csurgó TK) 467
(NK Teke SE) 441 fa, 2. Eszenyi fa, 3. Hegyi Norbert (VonyarcAmbrusné (NK Teke SE) 399 vashegy TK) 462 fa.
Férfi csapat: 1. Lovászi Báfa, Tuboly Jenõné (NK Teke
nyász SE 1784 fa, 2. Gellénháza
SE) 397 fa.
Nõi csapat: 1. NK Teke SE SE 1769, 3. Zalaszentgrót TK
1727 fa.
1605 fa.
Legjobb telizõ: Hegyi NorLegjobb telizõ: 1. Bicsák
Erika (NK Teke SE) 282 fa, bert (Vonyarcvashegy TK) 345 fa.
Legjobb taroló: Sipos KáTuboly Jenõné (NK Teke SE)
roly (NK Teke SE) 169 fa.
282 fa.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

www.zalatajkiado.hu
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„Õrállók Öröksége” Letenyei felszólalás a Parlamentben

Domasineci hagyományõrzõ csoport.
Az Õrállók Öröksége (HERITAGE OF THE GUARDIANS
IPA HU-HR ) pályázat kapcsán
két Horvátországban megrendezett rendezvényen vehettek
részt Kerkaszentkirály község
képviselõi, lakosai. Az elsõ június 1-jén zajlott Domasinec
településen, míg a másik Podturen községben június 19-én
került megrendezésre.
A két rendezvény része volt
annak az Örökség Esemény
rendezvénysorozatnak, amelynek célja, hogy a határmenti
régió partnertelepülései megismerjék egymás hagyományait, népszokásait a változatos
programokon keresztül. Tudatosítani szeretnék az átadott
kulturális örökség értékét a
helyi közösségekben, valamint
a régióba látogató turisták számának a növelésében is várnak eredményeket.
A Domasinecben megrendezett rendezvény a helyi mûvelõdési házban kezdõdött a
magyar vendégek fogadásával,
majd egy séta során Dragutin
Lisjak polgármester bemutat-

ta a helyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület épületét, felszereléseit, aztán a gyermek tûzoltók
bemutatót tartottak. A következõ állomás az óvoda és iskola megtekintése volt, utána
kezdõdött a kulturális program, helyi csoportok adták elõ
hagyományokra épülõ mûsorszámaikat. Az elmúlt száz év
népviseleti ruhái is kiállításra
kerültek, melybõl a legrégebbi
helyi népviselet az 1890-es
évekbõl származott.
A Podtureni Örökség eseményen a hagyományos lenfeldolgozás került bemutatásra, amelyet hagyományõrzõ
csoportok fellépése színesített. A projekt keretében a régi
vizimalom tervei és a makettje
készül el.
A Kerkaszentkirály és Podturen közötti baráti kapcsolat
már több éve mûködik. A két
település három kilométerre van
egymástól, a Mura folyó két
partján, mégis ötven kilométert
kell ahhoz utazni, hogy a határon túli községbe eljussunk.
Káli Éva

2014. június 26-27-én immár negyedik alkalommal rendezte meg az Informatika a
Társadalomért Egyesület az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége együttmûködésével az Információs Társadalom Parlamentjét, amelynek alcíme a
„Magyar Digitális Ökoszisztéma” volt. A konferencia 2011ben az EU-elnökség hivatalos
rendezvénye volt.
A kiemelt rendezvényt Rogán Antal, az Országgyûlés
gazdasági bizottságának elnöke és Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke nyitotta meg. A
plenáris ülésen Farkas Szilárd
információs társadalmi tanácsadó a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Intézet és a Kistolmácsi Mûvelõdési Ház, valamint meghívott letenyei képviselõként „Digitális írástudás
növelése - eMagyarország pontok hálózata” címmel szólalt
fel, majd az Országgyûlés bizottsági termeiben folytatódott a munka, ahol hat szekcióbeszélgetésben vitatták meg
egyes területek képviselõi a
problémákat, a felmerült kérdéseket. Farkas Szilárd elmond-

Farkas Szilárd is felszólalt.
ta, hogy a szakmai felszólalással párhuzamosan lehetõsége nyílt bemutatni Letenye várost és a környékbeli települések attrakcióit is, melyrõl vetítés is készült a plenáris ülés
keretében.
Farkas Szilárd kiemelte, hogy
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet felkérését elfogadva, egy szakmai
irányító bizottság bírálata és
egyetértése mellett merült fel
személye a felszólalásra. Tudomása szerint Letenyérõl és
környékérõl nem szólalt fel
még senki a Parlament felsõházi pulpitusán.

Hullott szarvasagancsot, trófeát
vásárolnék saját részre
2.500 Ft - 6.500 Ft/kg-ig.

Telefon:
06-30/532-6507, 06-30/849-4786.
Lenfeldolgozás Podturenben.
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Sikeres a közös csapat Termál Kupa Bázakerettyén
Június 7-8.-án rendezték
meg Zánkán a VII. Országos
Ifjúsági Tûzoltó Versenyt. Itt
szép eredményeket ért el a
Letenye és Becsehely önkéntes
lánglovagjaiból álló MITOSZ
(Mura Ifjúsági Tûzoltó Szövetség) névre keresztelt közös
csapata.
– Mitosz 1-es csapatunk
(õk a nagyobbak) elhozták az
akadálypályán az elsõ helyet, a
stafétán 4.-ek, és összesítettben a 2. helyen végeztek. Mitosz 2-es csapatunk (õk a kisebbek) akadálypályán 13.-ak,
stafétán 9.-ek, és összesítettben 13.-ak lettek. (Ifjúságiban
összesen 19 csapat volt fiú il-

letve vegyes kategóriában.) Tábori olimpián (játékos ügyességi verseny) a Mitosz 1-es
csapat 4., a Mitosz 2 pedig 5.
lett, ezért értékes ajándékokat
kaptak. Felkészítõik voltak: Kovács Klaudia, ifj. Prunner Árpád, Illés Marcell – értesültünk Bedõ Tamástól, a Körzeti
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
parancsnokától.
Az eredményesen szereplõ
csapatok tagjai az önkormányzat elismeréseképpen (1 illetve 7 napos) letenyei strandbelépõt kaptak a Letenyei Termálfürdõbe – tudtuk meg Halmi Béla polgármestertõl.
M.I.

Lentibe került a serleg

A Termál Kupa gyõztes csapata.

A MITOSZ, Letenye-Becsehely közös ifjúsági tûzoltó csapata.

Sportnap a muraszemenyei IKSZT-ben
2014. június 30-án tartottuk rendhagyó sportnapunkat
a muraszemenyei IKSZT-ben.
Kiemelten kezeltük az egészséges életmód alakítását, nagy
hangsúlyt fektetve a mozgás
szerepére. Tettük mindezt azért,
mert a felgyorsuló világ egyre
kevesebb idõt enged a mozgásban gazdag életmódra, a
gyerekek és a felnõttek idejük
nagy részét a lakásban töltik.
Rendezvényünkön az egészen kicsi gyerekektõl kezdve
a nyugdíjasokig sokan részt
vettek.
A bemelegítés után mindenki a neki legjobban tetszõ
sporteszközt próbálhatta ki.
Rendelkezésükre állt szobakerékpár, taposógép, súlyzókészlet és expander.
Természetesen speciálisan
összeállított feladatokat is kaptak a jelenlévõk, így vala-

Nyolcadik alkalommal rendezték meg Bázakerettyén azt
a kispályás labdarúgó-tornát,
melynek végén a gyõztes magáénak mondhatta a Termál
Kupát. Eddig mindig zalaegerszegi gyõzelem született, most
viszont egy évig Lentiben lesz
a díszes vándorserleg.
Az idei esztendõben 24 csapat indult a rangos megmérettetésen, amelyen a szervezõk ismét kitettek magukért,
hiszen a résztvevõk szabadidejének kellemes eltöltésérõl is
gondoskodtak. Akárcsak a rangos tekeversenynek, a Termál
Kupa kispályás labdarúgó-tornának is nagyszerû házigazdája volt Bázakerettye.
A gyõztes a lenti Team Belucci csapata lett, megelõzve a
címvédõ zalaegerszegi Glória
Bútordiszkont együttesét. Har-

madik helyen a sárvári Sibaris
és Kiscsehi labdarúgó-csapata
végzett.
A legjobb kapusnak Csesztregi Bálintot (Kiscsehi), a torna legjobb játékosának Horváth Pétert (Team Belucci) választották a szervezõk. A gólkirályi címet holtversenyben
Nagy Gergõ (Team Belucci),
Kõrösi Miklós (Club Africa
Molnári), Gyûrû László (Sibaris Sárvár) és Horváth Milán
(Lovászi Bányász) szerezte meg
8-8 találattal.
A helyosztók eredményei.
Elõdöntõk: Kiscsehi - Glória
Bútordiszkont (Zalaegerszeg)
0-1, Team Belucci (Lenti) - Sibaris (Sárvár) 0-0 (7 méteresekkel 4-3).
Döntõ: Team Belucci (Lenti) - Glória Bútordiszkont (Zalaegerszeg) 2-0.

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

mennyi korosztály megtalálta
a hozzá illõ programot.
A délután hamar eltelt,
mindenki nagyon jól érezte
magát.
B.E.

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.
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Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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mxm lakberendezés rovata

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Családi belépõk:
(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.

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

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ
közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd
havilapban.
Ha elolvasta, adja tovább!
en
Telefon: (92) 596-936;
s
s
e
d
r
Hi k !
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:

Dél-Zala Murahíd
Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!
Mint a nagyok ...
A gyerekszobák berendezése sokkal bonyolultabb, mint azt sokan gondolnák. Ez abból adódik,
hogy különbözõ életkorban, különbözõ berendezésre és elrendezésre van
szükségük a gyerekeknek,
mert másként és másra
használják a szobájukat.
Ez azért fontos, mert az
Õ szobájukról van szó, nem
mindegy, hogy milyen körülmények között nõnek fel.
Lényegében három életkor igényeihez kell igazodni, 6 éves korig, a 6 és 12
közötti, végül a 12 év feletti.
Csak az tudja, hogy mekkorát változnak a gyerekek az
évek alatt, aki szülõként
meg is tapasztalja.
Tervezéskor még arra is
figyelünk, hogy mi érdekli
õket, mit tartanak fontosnak. Ilyenkor – a szülõkkel
együtt – nem lehet megállni
mosolygás nélkül, hogy
mennyire szárnyal a fantáziájuk.
A nagyra törõ kívánságok között mindig akad
olyan, amit meg lehet valósítani. A többirõl a szülõk
történetei alapján jövünk rá,
hogy miért fontos számukra.
Múltkor egy apuka mesélte, hogy új telefont vett.
Reggel már egy félórát küzdött a telefonnal, hogy bekapcsolja, amikor odalépett
hozzá a kisfia és pillanatok
alatt megoldotta a problémát. Az apa a döbbenttõl
percekig csak nézte a telefonját, aztán meghallotta fia
szavait: Apa, ugye nem felejtetted el, hogy a hét végén megtanítasz biciklizni,
hogy végre én is úgy tudjak
tekerni, mint a nagyok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

