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Halmi Béla a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Letenyén
Eldõlt, hogy a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje az eddigi
városvezetõ, Halmi Béla lesz
Letenyén az õszi önkormányzat választáson.
– Hányadik ciklusnak vág
neki?
– Eddig kétszer választott
meg Letenye közössége polgármesternek. Most lesz a harmadik nekifutásom.
– A Fidesz helyi szervezetének maximálisan élvezi a
támogatását?
– Egyhangúlag jelöltek.

– Mik voltak a legjellemzõbb feladatok, gondok az
elsõ és a második ciklusban?
– Mint munkaügyi szakember, elsõsorban a munkahelyteremtést tûztem ki célul. Az
elsõ négy évben már konkrét
tárgyalásban voltunk a Müllerrel, aminek aztán a második
ciklusban lett meg az eredménye. A multinacionális cég 250
embernek teremtett munkahelyet Letenyén. A másik célkitûzésem az volt, hogy Letenye
(Folytatás a 2. oldalon)

Halmi Béla a Müller letenyei logisztikai központjának avatásán.

Elszármazottak találkozója és falunap Becsehelyen
Becsehelyen július 26-án
rendeztek falunapot, melyen
belül elsõ ízben került megrendezésre a településrõl elszármazottak találkozója. A közel 70 résztvevõt szombat reggel a becsehelyi templomnál
fogadta a falu vezetése. A
templomban Németh Géza
polgármester köszöntõjében

többek között szólt arról, hogy
sok irigye van Becsehelynek és
ez az irigység abból fakad,
hogy a településen sok az önzetlenül tenni akaró ember,
akik közösségeket alkotnak.
Becsehelyen a fiatalokat is szeretnék megtartani, mert olyankor alakítottak ki a faluban lakótelkeket, amikor az ingatlan-

Az elszármazottak találkozójának résztvevõi a becsehelyi
templom elõtt.
piac összeomlott, ennek ellenére az elmúlt években 16 telket alakítottak ki, amelyek egy
kivételével gazdára találtak –
fogalmazott a faluvezetõ. Becsehely lakossága pillanatnyi-

lag közel 2.200 fõ, az iskolában
a jelenlegi gyermeklétszám
duplája volt, most a környezõ
települések tanulóit is beleszámítva mintegy 160 gyermek
(Folytatás a 2. oldalon)

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.
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Halmi Béla a Fidesz-KDNP
polgármesterjelöltje Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
megerõsítse regionális szerepét. Erre akkor nyílt lehetõség,
amikor a város újra járási
székhely lett. A célom az volt,
hogy a 27 település alkotta
kistérségi társulás fejlesztési
terveit összhangba hozzam.
Kistérségi elnökként támogattam a kistelepülések fejlesztési
törekvéseit, hiszen mindezek a
térséget gazdagítják. Az olajbányászat megszûnésével kiesett
egy bevételi forrás, s ezt pó-

tolni kellett. Ez pedig a természeti források kihasználása,
az idegenforgalom fejlesztése
lehet.
– A polgármester(jelölt)
nem egyedül dolgozik, hanem
csapatban. Összeállt már a
Fidesz-KDNP képviselõjelölti
kerete?
– Döntöttünk, vagyis öszszeállt a csapat. Hamarosan
nyilvánosságra hozzuk a névsort.
e.e.

Letenye polgármestere Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel és dr. Veres András szombathelyi püspökkel a
Mindszenty emlékkiállítás megnyitóján.

Elszármazottak találkozója és falunap Becsehelyen
tét, majd az elszármazottak találkozójának résztvevõi délután 3 órakor kapcsolódtak be
a falunapi programsorozatba.
Az iskola területén megtartott rendezvényen kiállítások
nyíltak. Az érdeklõdõk megtekinthették a Becsehely képekben címû tárlatot, gyönyörködhettek a Letenyén élõ, de Becsehelyrõl elszármazott Stefán
Vincéné szõtteseiben és látha-

Önerõbõl cserélték ki

Az óvodások mûsora.
(Folytatás az 1. oldalról)
jár a becsehelyi intézménybe.
Ami viszont jó hír, hogy az
óvoda újra 3 csoporttal mûködik a faluban. A vezetés erõfeszítése arra irányul, hogy jó
legyen Becsehelyen élni, melynek köszönhetõen lassan elindult egy olyan folyamat, hogy a
fiatalok visszajönnek – mondta Németh Géza.
Az elszármazottakkal néhány becsehelyi gazdasági adatot is megosztott a polgármester. Az elmúlt 2 évben Becsehelyen mindenféle komoly állami, kormányzati beavatkozás
nélkül több vállalkozás mintegy 150 munkahelyet létesített. Ezt az önkormányzat azzal
segítette, hogy igyekezett azokat az adminisztratív akadályokat elhárítani, amelyek a különbözõ fejlesztésekhez kapcsolódtak volna, így például eltekintettek a közmûfejlesztési
hozzájárulástól is. A vállalkozások jelentõs részét Becsehely
szülöttei valósították és valósít-

tó volt Héra-Tokorcsi Ilona
festménykiállítása is. Ételkülönlegességekkel,
kézmûves
udvarral, gyermekprogramokkal is várták a falunap látogatóit és ismét színvonalasra
sikerült a kulturális mûsor,
amelyet becsehelyi csoportok
adtak elõ. Este V-Tech koncerttel, tûzijátékkal és bállal zárult
a 2014-es becsehelyi falunap.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

ják meg. Ilyen például Becsehely legnagyobb foglalkoztatója a Varga Szárnyas Kft.,
amely manapság már több
mint 100 fõt foglalkoztat. Ez a
cég annyiban egyedülálló az
országban, hogy Becsehelyen
egy komplett baromfi-hálózat
mûködik, mert közel 1200
hektáron van terménygazdálkodás, a tenyésztojást is helyben állítják elõ, míg a folyamat
végén a feldolgozott csirkehús
hagyja el az üzemet – hallottuk
a polgármestertõl.
A találkozó résztvevõi a
templomban a települést bemutató filmet is megnézhettek, amelyet a polai településrészrõl elszármazott Hajdú
György készített, ugyanakkor
Molnár Zoltánné alpolgármester a templom felújítási munkálatairól is tájékoztatta a jelenlévõket.
A napindító tájékoztatás
után egy két szerelvénybõl álló
guruló „kisvonattal” bejárták a
települést és annak környeze-

Amint arról már írtunk,
pozitívan zárta mérlegét tavaly
a letenyei önkormányzat. A
megmaradt pénzt több feladatra osztották szét, melybõl most
sikerült megvalósítani egy
komplett nyílászáró cserét.
A letenyei Hóvirág Óvoda,
az egyedutai városrészben
(Eötvös utca) lévõ egységének
ablakai, ajtói évtizedek óta
rossz állapotban voltak, így

azok cseréje nagyon sürgetõvé
vált. A letenyei megtakarításnak köszönhetõen a nyílászáró
cserére meghívásos eljárást írtak ki, amelyet a város tulajdonában lévõ ÉKKÖV Kft. nyert el.
A cég asztalos részlege és munkatársai a komplett kivitelezést
június elejére elvégezték, így
szinte biztosan kevesebb lesz
az óvodaépület fûtésköltsége.
M.I.

Az Eötvös utcai épület utcafronti része.
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Sikerült idõben megmenteni Letenye folyékony aranyát
Egy európai uniós (IPA)
sikeres pályázatnak köszönhetõen sikerült megoldani Letenyén azt, hogy a szennyvízteleprõl kiengedett víz ne szenynyezze tovább a Mura vízbázisát és a szennyzés ne jusson
el Letenye fúrt ivóvíz kútjáig.
A letenyei szennyvíztisztító
teleprõl elvezetett, nem megfelelõen tisztított szennyvíz évtizedek óta leszivárgott a Mura
kavicságyába és szennyezte a
folyó vízbázisát – mondta
lapunknak Halmi Béla polgármester.
– Ez miatt a szombathelyi
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelõség évek hosszú sora
óta bírsággal büntette az üzemeltetõ Dél-Zalai Víz és Csatornamû Zrt.-t – folytatta a városvezetõ. – A Csányi utca végén
lévõ telep az önkormányzat tulajdonában van, de azt a vízmû
üzemelteti és az elavult technológia miatt került sor a
rendszeres bírságolásokra. Gyakorlatilag a szennyezés úgy
alakult ki, hogy a teleprõl egy
erre a célra kialakított árok
vitte volna el a tisztított vizet a
Mura felé, de olyan kevés víz
volt benne, hogy a vízfolyás
egy idõ után elakadt, a víz nem
folyt le a Muráig, hanem leszivárgott annak kavicságyába,
mi pedig a vízmûvel együtt
folyamatosan kerestük a megoldást. Végül 2012-ben egy horvát-magyar IPA-s projektnek
köszönhetõen tudtunk gátat
szabni a jelenségnek. Letenye
horvát testvérvárosával, Preloggal közösen hoztuk létre a
Pro Mur nevû projektet, ahol a
gesztor városunk volt és
amelynek köszönhetõen június végén teljesen modernizálhattuk szennyvíztelepünket.
– Mit sikerült megvalósítani?
– Letenye közel 300 millióból oldhatta meg a régóta
indokolt vízmûtelepi korszerûsítést. Új mûtárgyak is épül-

tek, ugyanakkor a most már
legkorszerûbb technológiával
ellátott teleprõl már nem a Birkitói árokba, hanem zárt rendszerben, egy 2,3 kilométernyi
nyomóvezetéken át jut a tisztított víz a Murába. A folyóba
levezetett víz minden környezetvédelmi határértéknek megfelel, ugyanakkor idõben megálljt tudtunk parancsolni annak, hogy a szennyezõdés elérje a Mura vízbázisán fúrt letenyei ivóvíz kutat. A mûszakilag megújult letenyei telepet
június végén adtuk át. A perlakiak városukban egy 1,7 kilométer hosszúságú csatonahálózatot építettek, ugyanis ott
még nincs teljesen kiépítve a
szennyvíz hálózat – válaszolta
Halmi Béla.
A letenyei szennyvíztisztító
telepen a kivitelezést végzõ
Aquaprofit Zrt. szakembere, Pintér Árpád sorolta fel a hálózat
kiépítésének állomásait.
– Magyarországon az elmúlt 30 esztendõben az ivóvíz
ára gyakorlatilag megszázszorozódott, kiváló minõségû édesvízkészlettel rendelkezik a Mura,
melynek védelme elsõbbséget
élvez. Letenyén az 1970-es években már kiépült a szennyvízhálózat, amelyet az 1990-es esztendõk elején bõvítettek ki, de
mivel a szennyvíztelep technológiája idõközben elavult, sürgõs beavatkozásra volt szükség
– mondta a szakember.
– A munkaterületet 2012
szeptember közepén vettük át,
a rekonstrukció során többek
között fertõtlenítõ, végátemelõ un. földtükör készült 20 cm
vastag kavicsterítés tömörítéssel. Új vasbeton mûtárgyakat
(iszapsûrítõ, iszaptároló) építettünk ki a telepen, ugyanakkor az M70-es autóút alatt
átfúrtunk, hiszen csak így tudtunk kiérni a Muráig a több
kilométernyi vezetékrendszerrel. A május végi mûszaki átadásig (melyet próbaüzem követett) úgy korszerûsítettük a

Letenyén is csatlakoztak
Szeptember 9-én Letenyérõl - Tornyiszentmiklósba indul
az országos Jerikó zarándoklat, amely a nemzetért teszi meg
nyugati-keleti irányban a gyalogmenetet. A katolikus zarándoklat során alkoholt nem fogyasztanak és nem dohányoznak.
A csapat a Letenye - Tornyiszentmiklós 18,7 kilométeres
etapot is teljesíteni kívánja.
A zarándoklathoz csatlakozni kívánók Kiss Zoltánnál jelentkezhetnek a 06/20/556-2840-es telefonszámon.

A letenyei telepen (b-j) Kendli Richárd, a kanizsai vízmû szolgáltatási igazgatója, Pintér Árpád, Dömõk József önkormányzati képviselõ és Halmi Béla polgármester.
telepet, hogy a bejövõ letenyei
szennyvíz már egy 120 négyzetméteres új mûtárgyba kerül. Ezek után a szennyvíz folyékony és ülepíthetõ részét
szétválasztjuk, majd több heti
várakozás és különféle technológia beavatkozás után az iszap
a nagykanizsai szennyvíztisztítóba kerül, ahol komposztálják, ebbõl gyakorlatilag használható gáz is kinyerhetõ. A
tisztított szennyvíz több beavatkozást követõen klóros fertõtlenítést kap és így jut be a

Murába. A jelenlegi adatok azt
bizonyítják, hogy a szervesanyag mintegy 90-95, míg a
tápanyagok (nitrogén, foszfor)
közel 85-90 százalékát az új
letenyei rendszer a szennyvízbõl kiválasztja – mondta végezetül Pintér Árpád.
A projekt horvátországi záró rendezvényére július 4-én
pénteken Prelogban (Perlak)
került sor. A projekten belül
nívós turisztikai kiadványt készíttetett Letenye.
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
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Falunap Molnáriban
Molnári önkormányzata július 12-én rendezte meg a már
hagyományosnak számító falunapot. Nem volt híja az ételnek, voltak kisállatok, ki lehetett próbálni az íjászatot, a korongozást, a gyerekek pedig
festékes álarccal szaladgáltak
önfeledt vidámsággal. A nap
zárásaként pedig a báli zene fárasztotta ki a vendégsereget.
A program 13.00 órától indult a kisállat kiállítással, amit
ifjabb Brodács László szervezett a Látogatóközpont termében. Voltak nemes nyulak, ritkán látható, nagy értékû galambok, és olyan színes tollazatú
tyúkok, amiket nem levesbe
valónak nevelnek, hanem csakis a baromfiudvar ékességeként és kiállításra. Az iskolaudvaron ötletes és csavaros felnõtt- és gyermekjátékokat lehetett kipróbálni. A kézmûves
foglalkozás slágere a korongozás volt, de az íjászat és a pónilovaglás is begyûjtötte szép
számmal a gyereksereget. Aki
kicsit aktívabbnak érezte magát, az felmászhatott a gyerekek nagy kedvencére, az ugráló várra és a kimelegedés után
pedig a felvonuló tûzoltóautó
adott hûsítõ bemutatót.
Proszenyák Henriett a programok ötletgazdája – gondolva

a több generációra – úgy állította össze a rendezvényt és a
meghívott, szórakoztató vendégeket, hogy minden megjelent megtalálja a szórakozást,
az újdonság élményét. Nagy érdeklõdés volt az egészségügyi
sátorban is, ahol a Vöröskereszt munkatársai általános állapotfelmérést végeztek a jelentkezõ idõsek mellett a meglepõen sok fiatalon. Torok
nem maradt szárazon és a gyomor sem maradt üresen. A felvonuló csörnyeföldi borház
nemes nedûi, a csülökpörkölt,
a vadászok kuriózum étke és
persze a lányok által sütött több
ízû palacsinta energiát adott a
programokhoz.
A helyi fellépõk is részt vettek a hangulat formálásában.
Németh Fanni és Szalai Gábor duetett énekelt, a Molnári
Táncegyüttes tagjai színes ruhában lejtették a csárdást. A
Szkes Tánccsoport több koreográfiával is készült.
Forgács Barbi egy rappszámot adott elõ, a Molnári
Asszonykórus a szokásos vidám, mindent kitöltõ énekhangjával bírta dalra a közönséget és ehhez csatlakozott
Semjénháza asszonykórusa is.
Dobos Georgina óvodás
pedig szívmelengetõen énekel-

Búcsú a Vörcsöki-hegyen

A „Hegyi 7 próba” verseny egy pillanata.
A Kerkaszentkirályhoz tartozó Vörcsöki-hegyen már negyedik alkalommal került megrendezésre a búcsú.
A rendezvény a hegyi kereszt mellett celebrált szentmisével kezdõdött. A programok
között fõzõverseny és hegyi
focikupa is szerepelt. Fellépett
a sumartonski Lepi Decki tamburazenekar és a Johara tánccsoport. A kulturális program
után „Hegyi 7 próba” elnevezésû verseny következett, amelyben olyan feladatokat kellett
megoldaniuk a benevezett ver-

senyzõknek, amit jellemzõen a
szõlõhegyen kell elvégezni. Elõkerültek a puttonyok és a szüretelõkádak, amelyekben vizet
kellett hordani vagy meregetni.
A fröccsivás is egy próbatétel volt, ami látszólag jobban
tetszett a közönségnek és a
versenyzõknek is, mint a
fûrészelési feladat.
A hegyi hétpróba gyõztese
a kerkaszentkirályi Kaszás József lett, míg a hegyi foci kupát Csörnyeföld csapata szerezte meg.
Káli Éva

Állatkiállítás is várta a vendégeket.

Ziga a színpadon.
te a Zorica címû számot. A Vihar Utáni Csend két tagja
akusztikus gitárhanggal szólaltatta meg – többek közt – a
Bonanza Banzai és Ákos
dalait.
A késõ délutáni órákban a
sátor megtelt idõsekkel, hiszen
egy nagy kedvencre vártak, a
Horvátországból érkezõ, jellegzetes horvát „kaj” tájszólásban
éneklõ Ziga Mirko Svendara.
Az elõadó a nagy siker után
megígérte, hogy a következõ
alkalommal a fúvós zenekara
fogja kísérni, és ezt Vuk István
polgármester egy vidám szertartással a színpadon hitelesítette Zigaval. Az egy órás mûsor hangulata megtöltötte a

sátrat és alapot is adott egyben
az est folytatásának. Az operett
mûfaj és a nosztalgia slágerek
kedvelõi is kaptak egy jó nagy
dalköteget Lehoczky Judit mûvésznõ elõadásában. A fiatalok
egyik nagy kedvence pedig
szinte lüktetést adott a tömegnek. A Kozmix megmozgatta
az idõseket is, mivel a dalösszeállításuk több ismert számmal hasított a hangfalakból. A
Kozmix csapat remek hangulatot teremtett rövid idõ alatt és
színpadi közvetlenségükkel meglepetésként is hatott. Az est
záró akkordjait a Freya Band
tagjai adagolták egészen hajnal 3-ig.
P.Cs.

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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Defibrillátor a Zala megyei kormányablakokban – minden esetre
Hazánkban évente 25 ezer
ember hal meg, azaz minden
30. percben hirtelen szívmegállásban kórházon kívül. A betegek 30 %-a nyilvános helyen
lesz rosszul, túlélési esélyeik
ez esetben nem túl kecsegtetõek, hiszen újraélesztésükre
az elsõ pár percben van a legnagyobb esély. A beavatkozás
sikerét a gyors felismerés, a
hamar megkezdett újraélesztés, illetve a minél gyorsabban
rendelkezésre álló defibrillátor készülék jelenti. A nyári
hõség pedig csak növeli a
rosszullétek számát és nagyon
igénybe veszi az emberi szervezetet.
Errõl beszélgettünk Horváthné dr. Paizs Terézzel, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének szakigazgatási
szerv vezetõjével, és Ritecz Balázzsal, a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Fõosztály osztályvezetõjével.
– 2013 decemberében defibrillátorokat helyeztek el a
Zala megyei kormányablakokban. Mindez komoly elõrelépésnek számít a kormányablakokba betérõ ügyfelek

egészségügyi biztonságának
fenntartása érdekében, hiszen
a nyári hónapok hosszantartó hõsége során gyakoribbak a rosszullétek is…
Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Sajnos, ez valóban így alakul,
hazánkban is egyre gyakoribbá
vált az átlaghõmérsékleti értékek emelkedése, a kimagasló
hõmérsékleti értékek tartósabb fennállása, amit még súlyosbít a magasabb páratartalom, a magas éjszakai hõmérséklet.
– Pontosan milyen hatással van a tartósan magas nyári hõmérséklet az emberi szervezetre?
Horváthné dr. Paizs Teréz:
– A magas nyári hõmérséklet,
a tartós hõség kedvezõtlen hatással van mindenkire. A meleghez való alkalmazkodás mindenkit megterhel. A napszúrástól kezdve a hõgutáig különbözõ súlyosságú tünetek
jelentkezhetnek. A hõhullámok a legnagyobb veszélyt az
idõsekre, a kisgyermekekre, a
krónikus betegségben szenvedõkre és a fizikai munkát végzõkre jelentik. A hõséggel, a
kánikulával kapcsolatos meg-

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)
Szept.10-14.
71.900 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
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept. 17-21.
74.500 Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképp
Szept. 26-28.
34.900 Ft/fõ
PRÁGA-KARLOVY VARY
Okt. 2-5.
52.900 Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa
Okt. 3-5.
45.900 Ft/fõ
Kulturális körutazás Nyugat-MACEDÓNIÁBAN
Okt. 15-19.
79.900 Ft/fõ
TÖRÖK körút, a kultúra és a természet csodája
Okt. 16-25.
187.900 Ft/fõ
RÓMA, az örök város: Orvieto-Tivoli-Assisi
Okt. 22-26.
79.900 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
Szombathely: 94-311-134
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

Horváthné dr. Paizs Teréz

Ritecz Balázs

betegedés és halálozás kockázata a 60 éven felüliek között a
legmagasabb, közülük is a krónikus szív-érrendszeri betegségekben, a cukorbetegségben
szenvedõket sújtja a leginkább.
– Mennyire megbízhatóak
a kormányablakokban megtalálható defibrillátorok?
Ritecz Balázs: – Az automata külsõ defibrillátorok modern, megbízható, számítógépvezérelt eszközök, melyek segítségével a segélynyújtó képes lesz a bajba jutott beteget
biztonságosan újraéleszteni.
Természetesen a defibrillátor
használatához nélkülözhetetlen bizonyos szintû elsõsegélynyújtói és újraélesztési ismeret.
– A félautomata defibrillátor beszerzésével a kormányhivatal, a mentõegységek azon többségéhez csatlakozott, amelyek az életek
megmentéséhez ezt a termékcsaládot választották.
Ritecz Balázs: – Ez így igaz.
Jelenleg Magyarországon a
mentõautók zömében ez a
típus található, így a mentõ
személyzete az elektródokat a
betegrõl való levétele nélkül
tudja csatlakoztatni egy másik
készülékhez, és azonnal folytatni a már megkezdett újraélesztést. Ezzel idõt, „életet”
nyerve. És ez által a mi képzett
kormánytisztviselõink is így
tudják alkalmazni, ha szükség
lenne rá.
Milyen képzésben vettek
részt a kormánytisztviselõk?
Ritecz Balázs: – A defibrillátor használatával kapcsolatos elsõsegélynyújtói és újraélesztési képzést a Zala Megyei
Kormányhivatal felkérésére a
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központja biztosította. A képzésekben összesen 40 zalaegerszegi és nagykanizsai kormánytisztviselõt
oktattak a megfelelõ defibril-

látor használatra és újraélesztési módszerekre az elmúlt év
novemberében és decemberében. Az oktatást Ladányi Ibolya Otília, a zalaegerszegi mentõállomás mentõtisztje tartotta.
– Szükség volt-e már a
defibrillátorok használatára
az elmúlt fél évben?
Ritecz Balázs: – Szerencsére még nem volt rá példa,
eddig nem kellett alkalmazni
õket.
– A defibrillátor segítségével tökéletesen fel lehet készülni a vészhelyzetekre az év
minden szakában, de mi az,
amire feltétlenül oda kell figyelni a nagy melegben a
munkahelyeken is?
Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Fel kell készíteni az elsõsegélynyújtásra kijelölt dolgozókat arra is, hogy felismerjék és
kezelni tudják a hõség okozta
túlzott igénybevétel, a hõguta
tüneteit (kifejezetten kipirosodott és forró arc, szapora szívverés, fejfájás, hányinger, roszszullét, súlyosabb esetben ájulás, eszméletvesztés stb.). Szükség esetén a munkát azonnal
hagyják abba, keressék fel a
pihenõhelyet, igényeljék az
elsõsegélynyújtást vagy orvosi
ellátást. Kánikula idején a legfontosabb, hogy mindenkinek
ügyelnie kell a rendszeres
és fokozott folyadékbevitelre, mely szükség szerint a szokásos mennyiség többszöröse
is lehet.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Falunap Muraszemenyén
2014. július 19-én tartotta
Muraszemenye Község Önkormányzata és Muraszemenye
Községért Közalapítvány a már
hagyományos falunapot.
Már a kora reggeli órákban
nagy volt a sürgés-forgás. Készült a kürtõs kalács és a lángos.
Délután Stefanec Mária
polgármester beszédével indult
a program:
– A falunap olyan nyaranta
visszatérõ kedves ünnep számunkra, amely évente megörvendeztet mindannyiunkat. Újra együtt lehetünk ezen a szép
napon, ami nem munkával,
hanem szórakozással telik. Remélem, sokan tekintik úgy ezt
a napot, mint a kikapcsolódás
idejét. Együtt élünk és összetartozunk. Segítünk egymásnak, ha baj van és törõdünk
azokkal, akik segítségre szorulnak. Különbözõek vagyunk, de
van bennünk egy közös pont,
mind muraszemenyeiek vagyunk, s kivesszük szerepünket a közösségi életbõl. Az év
minden napján találkozhatunk
egymással, de ha máskor nem
is, a falunapon biztosan tudunk egy jót mulatni, elfelejteni mindennapi gondjainkat.
A mai nap legyen a kikapcsolódás napja. Remélem, mindenki talál kedvére való szórakozást a mai napon, hiszen
minden korosztályra gondoltunk a mûsor és egyéb programok összeállításakor. Köszönöm mindazok közremûködé-

sét, akik a mai nap sikerét
munkájukkal segítették. Kívánom, hogy találják meg a kedvüknek leginkább megfelelõ
programot és érezzék nagyon
jól magukat nálunk! – mondta
a polgármester.
A kulturális programok keretében fellépett a muraszemenyei Drámák tánccsoport,
amely önszervezõdéssel alakultak 4 évvel ezelõtt a településünkön élõ aktív lányok és
asszonyok részvételével. He-ti
rendszerességgel
próbálnak
nagy lelkesedéssel és kitartással. Több fellépésük volt már a
környezõ községek falunapi
rendezvényein, de szerepeltek
alapítványi és egyházi bálokon.
Felkészítõ tanáruk Végh Lászlóné, Maja.
Ezután következett a Vándorok tánccsoport, amely a Letenyei Mûvészeti Iskola diákjaiból áll. A jelenlegi felállásban 4 éve dolgoznak, de a csoport tagjainak nagy része ovis
korában kezdett táncolni Maja
néni szárnyai alatt. A környezõ
települések falunapjainak állandó szereplõi, részt vettek
2012-ben a Helikonon és 2013ban az I. Lenti táncversenyen,
ahol 4. helyezést értek el.
Felkészítõ tanáruk a 2012/
2013-as tanévtõl Muik Dávid.
Aztán a Mákvirág Citerazenekar következett, amely már
több mint húsz éve szórakoztatja a közönséget.
A Letenyei Mûvészeti Iskola tánccsoportja is bemutatta

Gazdag volt a kulturális program.
tudását. Latin-amerikai és standard
táncokat
láthattuk,
valamint versenykoreográfiákat, melyekkel sikeres eredményeket ért el táncversenyeken. Felkészítõ tanáruk szintén Muik Dávid.
Cséplõ Péter Murarátkáról érkezett és Beat Box bemutatójával kápráztatta el a közönséget.
A Galaxi rock and roll
tánccsoport bemutatója akrobatikus rock and rolsport és
tánc egyben. Tánc, mert vidám mozgás, s örömet okoz, és
sport, mert versenyekre csak
komoly edzésekkel lehet és
kell felkészülni. Fellépéseik,
rendezvényeik több település
kulturális és sportéletét is színesítik, gazdagítják. Az egyesület a szombathelyi Savaria
táncverseny rendszeres meghívott szereplõje, ahol bemutatójával egy más stílusú tánc szépségeit tárja fel a nézõk számára. Zsongi bohóc (Csanaki
Attila) 1999 óta lép fel interaktív mûsorszámaival. Vidám és
kacagtató
mûsoraiban
a
gyermekek szórakoztatása mel-

lett fontos szerepet kap a
zsonglõrködés.
Németh Bálint, a zalaegerszegi Hevesi Sándor ifjú mûvésze könnyûzenével és musicallel kedveskedett a vendégeknek.
Bagdi Erzsi dal- és nótaénekes több évig nagy sikerrel
szerepelt a Golf-Quartettel a
környezõ országokban, de fõleg Németországban. Elsõdleges profilja a magyar nóta és
cigánydal, de mûsoraiban szerepel népdal, operett, valamint
nemzetközi dalok egyaránt. Mûvészetének
elismeréseként
2002-ben Líra-díjat kapott.
Falunapunkat a Shiba hastánc csoport bemutatója zárja.
Csesztregrõl érkeztek. Gönczi
Kinga, Rákos Eszter, Lakatos
Szibilla és Szak Zita a hastánc
világába kalauzolták el a sok
érdeklõdõt.
Külön programként óriáscsúszda és TOMA történeti játékok, egészségsátor, arcfestés,
Bátor Margit népi iparmûvész, Stiller Gábor fafaragó
szórakoztatták a közönséget.
B.E.

Nemzetközi horgászverseny Kerkaszentkirályon
Júliusban zajlott a hagyományos Káli-kupa elnevezésû nemzetközi horgászverseny, amely negyedik alkalommal került megrendezésre. A versenyt a
kerkaszentkirályi Kerka
Horgász Egyesület koordinálta. A viadal két helyszínen zajlott az idei évben. A horgászok egyik
fele a helyi tavon, míg a
másik csapat a Káli bányában horgászott.
A versenyre négy nemzet csapatai kaptak meghívást, így szlovén, hor- A díjakat Káli Boldizsár adta át a
vát, olasz és magyar hor- gyõzteseknek.
gászok versenyeztek egymás- ban négy órán keresztül prósal. A csapatot négy fõ alkotta, báltak minél több és nagyobb
akik négy különbözõ szektor- halat kifogni a tavakból. A leg-

nagyobb halat, egy pontyot, a
horvátországi Mario Cesinek
sikerült horogra akasztania a
Káli bányatóból.
A tíz induló együttesbõl az
elsõ helyet a horvát Novi Maof csapata szerezte meg, a második helyezett SRD Istra Buje
lett, míg a harmadik helyet az
RD Lendva csapata érdemelte
ki. Az olasz versenyzõk, a Zepre Italia Stars tagjai negyedik
helyezést érték el.
Az egyesület elnöke, Gróf
János elmondta, hogy nagyon
jól sikerült a verseny a nagy
meleg ellenére. A csapatok
már a verseny elõtti napon
megérkeztek és az estét a
Vörcsöki-hegyen egy rendezvényen töltötték. A visszajáró

horgászok között barátságok
és egyesületi kapcsolatok alakultak ki az évek alatt. A határmenti horgásztavakat sok
külföldi keresi fel, szívesen töltik itt idejüket, hiszen szép,
gondozott
környezetben
horgászhatnak.
A verseny után közös ebéd
és a verseny kiértékelése következett. A négy szektor elsõ
három helyezettje érmet és
oklevelet kapott, a gyõztes
csapatok pedig kupát vihettek haza.
Káli É.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Negyedszer rendeztek falunapot Kistolmácson
Kistolmácson július 26-án
(szombaton) a kemping területén rendezték meg a község falunapját. A negyedik alkalommal megrendezett közösségi
program horgászversennyel vette kezdetét, amelynek gyõztese
8.140 grammal a letenyei Gerencsér László lett, második helyezést ért el Mezõdi János és
harmadik lett Bognár Gyula. A
kispályás futballbajnokságon hét
csapat közül a kistolmácsi gárda gyõzedelmeskedett, a második legjobb a Letenye II, a harmadik pedig a Várfölde gárdája lett. A fõzõverseny legjobbja a Sárkányok családi csapat
lett, második helyezést értek el
a Lopott vaddisznók, harmadikak pedig az Öreg rockerek
lettek.
Az elhunyt motorosok emlékmûvénél a szentmisét Farkas Károly letenyei plébános
celebrálta, majd azt követõen õ
áldotta meg a jelenlévõ több
mint 50 motorost.

Kora délután Birkás Zoltán
polgármester a színpadon adott
át díjakat azon kistolmácsi diákoknak, akik a település hírnevét öregbítették. Két kitûnõ
tanuló, Balogh Kitti és ifj. Birkás Zoltán a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület díszes kupáját is átvehette.
Elsõ ízben került sor a „Kistolmácsért” díj ünnepélyes átadására. A község képviselõtestülete a díjat posztumusz, a
2011-ben elhunyt Marton Miklósnak, Kistolmács korábbi elöljárójának, 2006-ig polgármesterének adományozta. A falu faragott címerét, az emlékplakettet és az oklevelet az elhunyt
özvegye és fia vette át.
A kulturális mûsor közben a
kistolmácsi önkormányzat munkatársai és segítõi ízletes gulyással, fõtt kukoricával és sült kolbásszal vendégelték meg a népes közönséget.
A kistolmácsi falunapot színesítették a letenyei önkéntes

Marton Tibor, özv. Marton Miklósné és Birkás Zoltán polgármester a posztumusz díjjal.
tûzoltók, de volt ugrálóvár, a
letenyei könyvtárosoknak köszönhetõen arcfestés, ügyességi
játékok, póni lovaglás is. A kulturális mûsorban többen között
fellépett: a Kanizsa Táncegyüttes, a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola mazsorett és

néptánc csoportja, a letenyei
Mûvészeti Iskola táncosai, a
szintén letenyei Mákvirág Citerazenekar is. Este a Jó Laci
betyár és csapata szórakoztatta
a kistolmácsi falunap szépszámú közönségét.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Sikeres projektet zártak Becsehelyen
tünkben élõ hírességeket, akikre büszkék lehetünk. Szó volt a
jó kommunikációs készségrõl, a
reális önértékelésrõl, az egészséges magatartásmintákról, a
stressz leküzdésérõl, a beszédhibáról és arról is, hogyan viselkedjünk a látás- mozgás- és
beszédsérült embertársainkkal.
A becsehelyi faluházban és
az iskolában megtartott klubfoglalkozások során sok hasznos, a napi életben használható
és nélkülözhetetlen tapasztalattal lett gazdagabb a sorozat
minden résztvevõje. Az írók,

Kovácsné Újhelyi Ildikó logopédus a becsehelyi iskolásokkal.
Tavaly októbertõl idén júliusig változatos elõadásokat,
programokat szervezett a becsehelyi székhelyû Gál Szilveszter Diszfáziásokért és Építõipari Szakmunkás Tanulókért
Közhasznú Egyesület (GásziDészt Egyesület). Gál Anasztázia, a civil szervezet vezetõje
és segítõi a Kultúrával az egész-

ségért jelszóval zajló programsorozatban mentális egészségmegõrzõ elõadásokat, kulturális
programokat kínáltak minden
hónapban.
Körükbe várták a színház, a
zenei élet, a gasztronómia, a
sport területén tevékenykedõ
országosan ismert személyiségeket éppúgy, mint a környeze-

Tanévkezdésre kész lesz
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) illetékesei nemrég
Letenyén jártak, ugyanis az Andrássy Gyula Általános Iskola
területén épül meg egy 20X40 méteres mûfüves pálya. Az MLSZ
a kivitelezõt kiválasztotta, a pálya még a tanévkezdés elõtt
készen lesz, amelyet 5 méter magas kerítés vesz majd körül –
mondta lapunknak Halmi Béla polgármester.
m.i.

költõk, pszichológusok, sportolók, szakácsok, zenészek, logopédusok, terapeuták, versmondók, trénerek segítettek a másik
ember elfogadásának megismerésében és önmagunk elfogadásában.
A projekt végeztével egy tetszetõs, minõségi összefoglaló
kiadványt készített a GásziDészt Egyesület, ugyanakkor az
eltelt idõszak alatt kialakult egy
kis „mag”, akik szinte minden
elõadáson részt vettek és baráti
kapcsolatok is kialakultak.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Letenyén is lehet csatlakozni
Augusztus 18-23 között
kerül megrendezésre a EuroVelo 13 Vasfüggöny nemzetközi kerékpáros útvonal
nyitó túra és fesztivál, melynek
fõvédnöke Hende Csaba honvédelmi miniszter. A kerékpárosok Sopront Letenyét és Szentgotthárdot is
érintik.

Városunkba a Mura Menti
Napok ideje alatt augusztus 18án (hétfõn) érkeznek, majd
másnap reggel tekernek Lentibe és a szlovéniai Hodosba.
Aki a mezõnyhöz – akár egy
rövid távra is – szeretne csatlakozni, az jelezze szándékát
Halmi Béla polgármesternél a
06/30/560-8206-os telefonszámon.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Az utókornak a hagyatéka az emlékezés
áldozatainak emlékére, a 70.
évfordulóra rendezett megemlékezésen Iványi László, Bázakerettye polgármestere lapunknak.
Az eseményen elõször ünnepi szentmisén tisztelegtek
az áldozatok emléke elõtt. Kiss
László plébános kihangsúlyozta: ilyenkor nem csak azokra
kell emlékezni, akik az értelmetlen halálban veszítették
életüket, de azokra is, akik a
háború kirobbantói voltak
vagy éppen akkor a gyilkos
bombát szórták ártatlan civilekre. Utóbbiaknak a lelkiismeretükkel kellett elszámolni,
ami nagyon súlyos teher egy
egész életre.
Az ünnepi istentisztelet
után a világháborúban elhunytak emlékmûvénél helyezték
el a kegyelet virágait a résztvevõk és megkoszorúzták a
kegyhelyet. A II. világháború
bombázásai során meghalt 14
bázakerettyei emlékét felidézõ
rendezvény zárásaként a helyi
mûvelõdési házban vetítéssel

A koszorúzás elõtt az emlékezõk egy csoportja.

Augusztus 9-én avatják fel a szabadtéri színpadot.
1944-ben a bombázások
idején Bázakerettyén 14-en veszítették életüket. A 3 hónapos
csecsemõtõl a 70 éves nyug-

díjasig terjedt az elhunytak
életkora. Volt olyan eset is,
hogy egy egész család veszett
oda – mondta el a bombázás
um
ik
ar
ng
Hu

Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

és interaktív történelmi párbeszéddel zárult a megemlékezés.
Az esemény egy rendezvénysorozat része volt Kerettyén, ugyanis a következõ
idõszakban több program is
várja a helyieket és a környéken élõket. Augusztus 9-én például felavatják azt a szabadtéri
színpadot, amelynek létrehozása régi vágya volt a településnek – mondta Iványi
László. A Leader pályázaton
nyert összegbõl épített színpad a helyi rendezvényeknek
ad majd helyet és turisztikai
szempontból is fontos Bázakerettye számára.
Különlegesség lesz – szintén pályázati forrásból – egy
sok évtizede a faluban lévõ
légó pince (bunker) belsõ részének teljes megújítása, ahol
kizárólag helyi termékeket és
szintén helyben készült kerámiákat, kézmûves portékákat
árusítanak és állítanak ki a
közeljövõben.
Zsuppán Beáta
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Módosultak a határátlépés szabályai
Az Európai Gazdasági Térség államainak területére
történõ beutazás joga az alábbi okmányokkal gyakorolható:
1. érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
2. érvényes útlevéllel, vagy
3. érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal.
1. Személyazonosító igazolvány
• 0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1 500 Ft.
• 14-65. életév között 1 500 Ft a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
• 65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1 500 Ft.
• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.
2. Útlevél
• 0-18. életév között 2 500 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges mindkét szülõ személyes jelenléte, valamint az
anyakönyvi kivonat.
• 18-70. életév között 5 év érvényességi idõre 7 500 Ft, 10
év érvényességi idõre 14 000 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása, ennek hiányában a születési (házassági) anyakönyvi kivonat.
• 70. életév felett 2 500 Ft az alapilleték, és automatikusan
10 év az érvényességi idõ.
• Útlevél kiállítása során lehetõség van gyorsított eljárásra
az alapilleték mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj befizetésével.
• 24 órás eljárás pótdíja 39 000 Ft, kizárólag a KEKKH
személyes ügyfélszolgálatán: 1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. intézhetõ.
• 3 napos eljárás pótdíja 29 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.
• 7 napos eljárás pótdíja 19 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.
3. Ideiglenes személyazonosító igazolvány
• Azonnal, 30 napos érvényességi idõvel állítják ki,
amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes kártya
formátumú vezetõi engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy abban az
esetben, ha a magyar állampolgár elsõ személyazonosító
igazolványát kéri.
• Kiállításához szükség van a születési (házassági)
anyakönyvi kivonatra.
• Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásával
egy idõben a személyazonosító igazolvány adat felvételezése
és gyártásba adása is megtörténik, ami 21 nap (plusz a pos-

tázás ideje) alatt érkezik meg a kiválasztott okmányirodába.
Az eljárás illetéke 1 500 Ft.
Okmányirodák és okmányirodai feladatokat ellátó
kormányablakok elhelyezkedése Zala megyében:
Zala megyében 7 okmányiroda, valamint 3 okmányirodai
feladatokat ellátó kormányablak található.
Letenyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Keszthelyen, Pacsán, Zalalövõn Zalaszentgróton okmányiroda, Zalaegerszegen, Lentiben, és
Hévízen okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak mûködik.
Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (EGT):
• Az Európai Unió tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia,
• az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
• Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerzõdés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában
azonos jogállású.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Ökotábor Kerkaszentkirályon
A nagykanizsai Hevesi
Sándor Általános Iskola hat
tanára és ötven diákja egy
hétig tartó ökotáborozáson
vett részt Kerkaszentkirályon.
A 7 és 14 év közötti diákoknak
a szervezõk olyan programokat állítottak össze, amelyekben minden gyermek megtalálhatta a szórakozását, érdeklõdési körét.
Szabó Erzsébet, a Hevesi iskola igazgatója elmondta, hogy
a táborban való részvétel jutalom volt az év közben jól tanuló, kiváló eredményt elérõ
tanulóknak.
Az ökotábor a TÁMOP3.1.4-12/2-2012-0520 pályázat
keretében valósult meg. A projekt szakmai vezetõje Dominikné Papp Edit kiemelte,
hogy pályázat keretében a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli tevékenységek támogatására már második alkalommal szervezték
meg az ökotábort. Ebben az
évben a helyszínt a csodálatos

természeti környezetben elhelyezkedõ Kerkaszentkirály adta.
A szálláshely elfoglalása
után folyamatos programokban volt részük a táborozóknak. Az érkezés napján kirándulni indultak Szécsiszigetre
ahol a malmot és a Szapáry
templomot, majd a pákai bunkereket és a lovászi óvóhelyet
tekintették meg, este Lelkes
András természetvédelmi õr
„A Kerka és a Mura természeti
értékei” címû elõadását hallgatták meg.
Következõ délelõtt a Vörcsöki-hegyen lévõ kilátóhoz
vezetõ gyalogos túrán vett
részt a csapat. Ezen a délutánon Cseresznyés Péter nagykanizsa polgármester meglátogatta a táborozáson résztvevõ
tanárokat és diákokat és bekapcsolódott a soron következõ programba, amely a Kálifarm meglátogatása volt. Másik
nap kerékpártúrán vett rész a
csoport, amelynek célállomása
a muraszemenyei bányatavak
voltak. Itt Varga Zoltán tógaz-

Bajnokságot nyertek a letenyei kézilabdások

A Hevesi iskola táborozói Kerkaszentkirályon.
da mutatta be a horgásztavairól híres szép környéket.
Szerepelt a programban csömödéri kisvasutazás, bázakerettyei és lenti strandlátogatás,
valamint lendvai városnézés is.
Szombaton került sor a murai rafting túrára, amit már
izgatottan vártak a táborozók.
GPS készülékek segítségével kincskereséses játékot állítottak össze a szervezõk a gyerekek részére, melyet mindenki kiválóan teljesített. Errõl
minden részvevõ oklevelet is
átvehetett.
Az utolsó estén tábortûz és
szalonnasütés volt a program.

A diákok egész héten nagyon
jól érezték magukat, sokat szórakoztak és megismerhették a
környék történelmét, kultúráját természeti értékeit és az ott
élõ emberek szokásait. Az esték kézmûves tárgyak készítésével és karaoki partival
zárultak.
A diákok Kerkaszentkirályon egy csodálatos hetet töltöttek el, melynek megvalósulását ezúton köszöni az iskola
vezetése Pál Zoltán polgármesternek és a tábor szervezésében részt vevõ valamennyi
személynek.
Káli Éva

www.zalatajkiado.hu
Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Az összevont Zala - Somogy
megyei kézilabda bajnokságot
nyerte meg a Letenye Kézilabda SE (Letenye KSE) csapata. A
bajnokságban 6 csapat szerepelt, közülük 4 (Egerszeg KK,
Zalaszentgrót KC, Vonyarcvashegy SE és Letenye KSE) zalai,
valamint két somogyi gárda (Balatonboglár SC és Kutas NKC)
vetélkedett a gyõzelemért.
A Letenye KSE 1 vereséggel
és 1 döntetlennel zárta a sze-

zont a Kutas és a Balatonboglár elõtt. A bajnokság odavisszavágós volt, összesen 10
mérkõzést rendeztek õsszel,
tavasszal és télen.
Az elsõ helyezést a csapat
egy kis hegyi gulyásozással
egybekötve nemrég ünnepelte, ahol a város nevében Halmi
Béla polgármester is ajándékot adott át a Letenye KSE
sportolóinak.
M. I.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

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

2014. július

Balatoni képeslapok
Rajz: Farkas László

Extra...

– Dodó, a vendég úr direkt molesztál minket, mindenáron
balatoni halat akar zabálni!...

Vízkiszorítás
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte B75M-D2V alaplap, Intel G2030 3 GHz CPU, 4 GB
DDR3 Ram, 500 Gb HDD, LG DVD-RW, 450 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
4 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 420 W Ház,
ATI HD7770 1 GB DDR5 VGA 122.990 Ft

– Amikor Peckásné bejön a vízbe, rögtön beugrik nekem
Arkhimédész törvénye!

Nosztalgia

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: ACER Aspire E3-111-285L 11,6"/Intel Celeron N2830
2,16GHz/4GB/500GB/rózsaszín/ezüst notebook
79.999 Ft
Asus Transformer Book T100TA 10,1" 32GB + 500 Win8.1
szürke 2 év garancia
122.999 Ft
DELL Inspiron 3542 15,6"/Intel Core i3-4030U 1,9GHz/4GB/
500GB/NVIDIA GF 820M 2GB/DVD író notebook 139.999 Ft
Samsung 32"UE32F4510A 100Hz SMART LED TV 89.999 Ft
LG 42" FullHD42LN575S 100Hz SMART LED TV 141.999 Ft

Használt márkás számítógépek, számítástechnikai eszközök!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Digitális fotókidolgozás!
Ajándéktárgyak, naptárak, stb.

Eredeti és utángyártott patronok
és tonerek! Tintapatronok töltése!

Akkumulátorok informatikai
eszközökhöz, szerszámokhoz

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

– Istenem, hol vannak azok a régi szép NDK-s idõk!...

