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Letenye Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testületé-
nek

Tóthné Molnár Enikõ

Farkas Szi-
lárd

alakuló ülésére október
27-én került sor. Elsõként

, a helyi
választási bizottság elnöke is-
mertette az eredményeket,
majd a képviselõk és a polgár-
mester eskütételére került sor.

Ezt követõen
ismertette polgármesteri

Esküt tett az új letenyei testület és a polgármester

programját, majd Letenye új
vezetése alpolgármesternek

választotta meg.
A polgármester és az alpolgár-
mester illetményérõl és tiszte-
letdíjáról is döntés született. A
fõállású letenyei polgármester
törvény szerinti bruttó illet-
ménye 448 727 forint, vala-
mint a városvezetõt – szintén a
törvény szerint – megilleti

So-
mogyi Andrást

még költségtérítésként 67 310
forint. A társadalmi megbízatá-
sú alpolgármester tiszteletdíja
bruttó 157 055 forint.

Zárt ülés keretében megvá-
lasztásra kerültek a bizottsá-
gok tagjai is.

A Humán és Ügyrendi Bi-
zottság elnöke

képviselõ. Tagjai:
, So-

mogyi András képviselõk. Kül-
sõs tagok: ,

Mikóné Farkas
Ildikó Bag-
ladi Géza, Rózsás Imre

Piskor János Kuz-

ma László, Martonné Várhidi
Erika.

Gyergyák Zoltán

Kuprivecz
József

Gyergyák Tibor, Tamás
Tamás, Vida László.

Mirkó Imre

A Gazdasági Bizottság el-
nöke képvi-
selõ. Tagjai: Bagladi Géza, Mi-
kóné Farkas Ildikó,

képviselõk. Külsõs ta-
gok:

A testület ezt követõen to-
vábbi napirendi pontok meg-
tárgyalásával folytatta munkáját.

A letenyei képviselõ-testület.

Farkas Szilárd polgármester az alakuló ülésen programját
ismerteti. Mellette dr. Keresztesi Tímea jegyzõ.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Tájékoztatom lakosságát, hogy minden héten,
szerdai napon fogadóórát tartok 8-9 óráig a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácskozó termében.

Bejelentkezés: személyesen a titkárságon, vagy a 06-
93/544-970-es telefonszámon.

polgármester

Letenye

Farkas Szilárd

Tájékoztató
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A élõ
2013 január-

ja óta a

Szepetneken Kovács
Zoltánné, Ibolya

Letenyei Járási Hi-

vatal hatósági ügyintézõje,
de már 22 esztendeje dolgo-
zik a közigazgatásban. 1977-

ben a murakeresztúri terme-
lõszövetkezetben kezdte pá-
lyafutását, majd 1979-ben a
tótszentmártoni vízmû társu-
latnál vállalt munkát és 1986-
ban áthelyezték a tótszerda-
helyi tanácshoz. Ezt követõen
1991-tõl a molnári - semjén-
házi körjegyzõségnél, majd
hat évvel késõbb, a Petriven-
tével kibõvülõ körjegyzõség-
nél látta el feladatait. Idõköz-
ben elvégezte a szociális,
gyermek és ifjúságvédelmi
emelt szintû képzést, sõt
anyakönyvezetõi képesítéssel
is rendelkezik.

Kovács Zoltánné jelenleg
a letenyei járásnál ügyse-
gédként nyújt segítséget a

ügy-
molnári, semjénházai, be-
csehelyi, tótszerdahelyi

felek hatósági ügyeinek in-
tézésében.

Kiemelte, az ügyfeleknek
érezniük kell, hogy az ügyse-
gédi rendszer értük jött lét-
re, hogy egyes közigazgatási
ügyeket a lakóhelyükön is el
tudjanak intézni. Hozzátette,
hogy a jogszabályok adta ke-
retek között a legjobb tu-
dásuk szerint szakszerûen,
segítõkészen kell kiszolgál-
niuk a hozzájuk bizalommal
forduló ügyfeleket.

Kovács Zoltánné, Ibolya
könnyen kommunikál az ál-
lampolgárokkal, minden prob-
lémájuk megoldásához empa-
tikusan áll hozzá. Három esz-
tendõ múlva nyugdíjba me-
hetne, de ezt nehéz szívvel
teszi majd. Még ennél is to-
vább dolgozna, ha lenne rá
lehetõsége – mondta lapunk-
nak a boldog nagymama, Ko-
vács Zoltánné.

Letenyén

Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár

az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcra em-
lékezõ ünnepséget a szokások-
nak megfelelõen október 23-
án rendezték meg. A

által szervezett városi program
a kopjafáknál koszorúzással
vette kezdetét, majd további
része a változékony idõre való

1956-ra emlékeztek Letenyén

tekintettel a kultúrház nagyter-
mében folytatódott.

Itt szavalata
után polgár-
mester mondta el ünnepi
beszédét.

A város elsõ embere töb-
bek között szólt arról, hogy a
mögöttünk hagyott XX. szá-
zadban a kicsiny Magyarország

Bogdán Gábor
Farkas Szilárd

csak egyszer került a világ ér-
deklõdésének középpontjába.
1956 októberében a nyugati
államok közvéleménye hallat-
lan rokonszevvel figyelte az
egyenlõtlen harcunkat az el-
nyomó Szovjetunióval. A ma-
gyar forradalom leleplezte a
kommunista diktatúra ember-
telenségét, életképtelenségét,
bebizonyította, hogy a vasfüg-
gönyön innen is él a szabadság
és a demokrácia eszméje. A
magyarság egy rettenetes és
vesztes háború, az ország is-
mételt megcsonkítása és egy
évtized kegyetlen zsarnoksága
után is fel tudott emelkedni.
1956 eszméit magunkévá téve

A kopjafáknál Farkas Károly plébános, Farkas Szilárd polgár-
mester és Somogyi András alpolgármester koszorúzott
elsõként.

az erkölcsi megújulás útjára
kell lépnünk, hogy a gazdasá-
gi élet reményteli, kedvezõ
alakulásával egyidejûleg egy
megtisztult társadalomban él-
hessünk – mondta a polgár-
mester.

A polgármesteri beszéd
után versmon-
dó elõadását hallhatta a szép-
számú közönség. Ezt követõen
„Ez itt az én hazám” címmel
A
együttes zenés mûsora kö-
vetkezett, majd a megemlé-
kezés végén

tolmácsolta a
Szózat dallamait.

Kép és szöveg:

Kovács Borbála

Kriszti és a Magyarucca

Letenye Város Fú-
vószenekara

Mirkó Imre

Újra ezt a munkát választaná

Kovács Zoltánné a letenyei járási hivatal ügysegédje.

Fotó: Mirkó ImreFotó: Mirkó Imre

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Október 27-én délelõtt ün-
nepélyes keretek között került
sor a megyegyûlés alakuló ülé-
sére . Az októ-
ber 12-iki választások eredmé-
nyeként a részé-
rõl

a kép-
viseletében

került a testületbe, e
két párt, illetve pártszövetség
frakciót is alakíthatott. A Fi-
desz-KDNP frakcióvezetõje dr.
Fekete Zoltán, helyettese Mar-
tinecz Aranka lett. A Jobbik
frakcióját Zakó László vezeti,
helyettese pedig Selmeczy
Zsuzsanna. Az -t

, a
képviseli az

új megyegyûlésben.
Az ünnepi közgyûlésen

részt vett – többek között –
, az országgyûlés

elnöke, kormány-
megbízott, , or-
szággyûlési képviselõ,

Zalaegerszegen

Fidesz-KDNP
dr. Pál Attila, Pintér Lász-

ló, Bene Csaba, Strázsai Zol-
tán, Vajda László, Nagy Kál-
mán, Martinecz Aranka, dr.
Fekete Zoltán, Jobbik

Zakó László, Sel-
meczy Zsuzsanna, Nagyné
Csizmadia Valéria, Völgyi
Zoltán

MSZP Góra
Balázs Demokratikus Koa-
líciót Nagy Zoltán

dr.
Kövér László

Rigó Csaba
Vigh László

Balaicz

Dr. Pál Attila az új elnök
Ünnepi alakuló megyegyûlés Zalaegerszegen

Zoltán
Naszvadi György

Horváth
Ferenc

dr. Gyi-
mesi Endre

Veér Miklós-
ról

Dr. Tóth László

Sáringer-Kenyeres Tamás

Fodor
Márk

, Zalaegerszeg polgár-
mestere, ál-
lamtitkár, közgazdász,

, a muravidéki nemzeti
közösség elnöke és

volt országgyûlési
képviselõ.

Nagy Kálmán, a képviselõk
korelnöke köszöntötte a részt-
vevõket, majd ismertette az
alakuló közgyûlés menetrend-
jét. A résztvevõk néma fõhaj-
tással emlékeztek meg a közel-
múltban elhunyt

, aki hosszú ideig volt a
közgyûlés tagja.

, a területi
választási bizottság elnöke adott
tájékoztatást a voksolás ered-
ményérõl, s bejelentette, hogy

(Fi-
desz-KDNP) idõközben lemon-
dott mandátumáról. Idõközben
döntés született arról, hogy a
megüresedett helyet

(Fidesz-KDNP) tölti be.
A közgyûlési tagok esküté-

tele után került sor a megye-
gyûlés új elnökének megvá-
lasztására. Erre a posztra a Fi-
desz-KDNP dr. Pál Attilát, a
közgyûlés eddigi alelnökét je-

lölte. A Jobbik frakcióvezetõje,
Zakó László közölte, hogy
pártja nem él jelölési jogával.
A titkos szavazás eredménye
alapján a képviselõk 13 igen, 1
érvénytelen szavazat alapján
dr. Pál Attilát választották a
közgyûlés új elnökének.

Dr. Kövér László házelnök
köszöntõ beszédében kiemel-
te a rendszerváltás utáni ma-
gyar önkormányzati rendszer
erõsségét. Mint mondta, mára
fontos feladatot kapott ebben
a helyét keresõ megyerend-
szer, hiszen korábban felvetõ-
dött ennek eltörlése is. Az
országgyûlés elnöke megje-
gyezte, hogy jelenlétével is
szimbolizálni szeretné a me-
gyerendszer fontosságát, hi-
szen ez a keresztény magyar
állammal egyidõs. A megvá-
lasztott új elnöknek és a
megyegyûlés tagjainak sok
sikert kívánt az elkövetke-
zendõ öt évre.

Dr. Pál Attila megköszönte
a zalai polgároknak az október

12-iki szavazáson való résztvé-
telt. Abban a reményben kezd
munkához, hogy jól együtt
tudnak majd dolgozni a köz-
gyûlésben a többi párt képvi-
selõivel is. Fejlett, erõs Zala
megyét szeretnének építeni, s
úgy tûnik, hogy most minden
együtt van ehhez.

A közgyûlésen két alelnö-
köt is választottak a képvise-
lõk. Fõállásban
(Fidesz-KDNP), társadalmi
funkcióban pedig Bene Csaba
látja el ezt a tisztséget.

A közgyûlés döntött a tiszt-
ségviselõk díjazásáról is: dr.
Pál Attila elnök illetményét
673.090 Ft-ban, Pácsonyi Im-
re fõállású alelnök illetmé-
nyét 605.781 Ft-ban, Bene
Csaba társadalmi megbízatású
alelnök tiszteletdíját pedig
302.891 Ft-ban határozta meg.
A közgyûlés a tisztségviselõk
részére illetményük/tisztelet-
díjuk 15%-ának megfelelõ ösz-
szegû költségtérítés megállapí-
tásáról határozott.

Pácsonyi Imre

Dr. Pál Attilát (középen) 13 igen szavazattal választották meg a
megyegyûlés új elnökének. Balról Rigó Csaba, jobbról
dr. Mester László fõjegyzõ.

Talán már a következõ feladatokról esik szó… Balról Rigó
Csaba, dr. Pál Attila és dr. Kövér László.

Dél-Zala Murahíd

Az idén is kézmûvesked-
tünk a gyerekekkel az õsz
és haloween jegyében. Szép
számmal jöttünk össze gye-
rekek és szülõk. Készítet-
tünk kis kosarat, gömbtech-

Kézmûvesfoglalkozás Csörnyeföldén

nikával tököt és ablakdíszt is.
Ezeket a díszeket a részt-

vevõk természetesen haza is
vihették és otthonukat de-
korálhatták munkáikkal.

-b-

Szép számmal jöttek össze a gyerekek a kézmûves foglalko-
zásra.
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A BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos be-
tegellátásért) uniós támogatással megvalósuló programot gya-
korló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztettek a ma-
gyarországi betegellátás biztonságosabbá tétele érdekében.

Miért szükséges egy mûködést szabályozó rendszer a bete-
gek nagyobb biztonsága érdekében? Sokszor megfeledkezünk
arról, hogy az ellátórendszerben veszélyes feladatokat, ve-
szélyes eszközökkel végeznek azok, akik nap mint nap a gyó-
gyulásunkért dolgoznak. A betegellátó rendszer önmagában
véve veszélyeket hordoz, ezért elég egy apró figyelmetlenség,
ami akár végzetes következményekkel is járhat. Az egész-
ségügyi szakemberek ezek alapján olyan mûködési szabályo-
kat dolgoztak ki a hazai kórházakra, rendelõintézetekre és a
gyógyszertárakra szabva, amelyek amellett, hogy segítenek
elkerülni a hibákat, az intézmények költséghatékony mûködé-
sét is elõsegítik.

A BELLA szabályai szerint mûködõ, így akkreditációt szer-
zõ egészségügyi ellátó intézményekben a dolgozók több
figyelmet fordíthatnak betegeikre, a betegek tájékoztatására,
oktatására. Az a beteg, akit pontosan tájékoztatnak az állapo-
táról, kezelésének menetérõl, a felírt gyógyszereirõl, az sokkal
együttmûködõbb és hamarabb épül fel betegségébõl. A kór-
házba kerülõ betegek jelentõs része sokszor a rosszul szedett
vagy nem beszedett gyógyszerek miatt szorul ellátásra. A BEL-
LA programban résztvevõ gyógyszertárak ezért az eddigiek-
nél nagyobb figyelmet fordítanak a betegekre. Ennek jelentõ-
sége, hogy a betegek részletesebb tájékoztatása következ-
tében elkerülhetõek pl. azok a kockázatok, amik az együtt sze-
dett gyógyszerek, vagy rosszul alkalmazott szerek követ-
keztében léphetnek fel.

A programhoz csatlakozó gyógyszertárakba betérve pél-
dául a szív- és érrendszeri problémákkal küzdõk, a cukor-
betegséggel élõk vagy épp a kismamák kiemelten részletes
információt kapnak, hiszen állapotuk miatt igénylik is az
ilyen szolgáltatást. A jövõben tehát az orvosok, az ápolók, a
gyógyszerészek munkáját egységes rendszer fogja segíteni.
Ehhez szükséges, hogy az egészségügyben dolgozók felis-
merjék a folyamatszabályozásban rejlõ lehetõségeket, hiszen a
szabályok követésével munkájuk, ezáltal az ellátórendszer egésze
is biztonságosabbá válik.

A program (TÁMOP - 6.2.5./A) uniós támogatásból a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfej-
lesztési Intézet koordinációjával valósul meg.

Szabályozó rendszer született a
betegellátók mindennapi munkájának

megkönnyítése, a nagyobb
betegbiztonság érdekében

Elõször szeptember 12-én
pusztított felhõszakadás

, ekkor 1 óra alatt 70 mm
csapadék zúdult a városra, ami-
re talán 100 évenként egyszer
van példa. Azt követõen a most
polgármesterré választott, ak-
kor még települési képviselõ

és
rendkívüli, kihelyezett

testületi ülés összehívását
kezdeményezte, ami meg is
történt.

Most október 22-én ismét
felhõszakadás volt, ekkor mint-
egy 30-40 mm csapadék esett
városunkban, amely a felázott
talaj miatt ismét sártengerré
változtatta az egyedutai város-
rész egy szakaszát.

Amikor a második nagy zu-
hét kapta Letenye, Farkas Szi-
lárd polgármester,

önkormányzati képviselõ
és Mûszaki és
Építéshatósági osztályvezetõ a
csapadékvíz elöntés kapcsán
közösen bejárták azokat a vá-
rosrészeket, ahol a legsürge-
tõbb beavatkozás szükséges.

Megoldásként elhangzott,
hogy a felesleges csapadékvi-
zet a város lakott részeitõl
a külterületi árokrendszeren
keresztül kell elsõsorban el-
terelni.

Az ipari park, OWI Zala Bt.
alatti mezõgazdasági területek-
rõl, továbbá a Tódor-hegy alatti
tábláról a csapadékvíz nagy
része jelenleg a Rákóczi utcai
árkon keresztül folyik le. Ezen
probléma megoldása az Egresi-
árok tisztítása, medermélyíté-
se lenne, melynek kezelõje je-

Lete-
nyén

Farkas Szilárd dr. Szabó
Ilona

Bagladi Gé-
za

Simonyai Imre

Ismét felhõszakadás volt Letenyén
Farkas Szilárd polgármester szerint van megoldás

lenleg a Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság. Az Ipari-park
keleti oldalán lefutó árok tisz-
títása, kotrása és megfelelõ
átmérõjû áteresszel az Egresi
árokba való bekötése, valamint
a Kolozsvári utca északi olda-
lán lévõ belterületi ingatlanok
végében az árok visszaállítása,
majd bekötése az Egresi-árok-
ba tovább csökkentené a város-
rész és a mezõgazdasági terü-
letek vízterhelését.

Az egyedutai városrész észa-
ki oldalán található mezõgaz-
dasági utak és ahhoz kapcso-
lódó árokhálózat tisztítása és
kotrása, továbbá a Kolozsvári
utcától északi irányban húzó-
dó felújított út jobboldali ár-
kának visszaállítása, majd mind-
két oldali ároknak az Egresi-
árokig tartó és ebbe az irányba
való lejtésének megteremtése
szintén csökkentené a lefolyó
vízmennyiséget.

A másik befogadó az OWI
Zala Bt. melletti húzódó észak-
déli irányú árok, melynek foly-
tatása az egyedutai mûvelõdési
ház közelében halad el déli
irányban. Ezen árok mélyítése
és közúti csatlakozásában meg-
lévõ átereszek nagyobb átmé-
rõjûre való cseréje, továbbá
ezen ároknak és az Eötvös utca
keresztezésétõl déli irányban
történõ tisztítása, mélyítése, va-
lamint mederburkolása is nö-
velné az áteresztõképességet.

A Béci-patak esetében leg-
alább a volt rendõrségi épület-
tõl a város végén található köz-
úti hídig mederkotrás szüksé-
ges, mivel a patak ezen a sza-

kaszon rakja le a szállított hor-
dalékot. A meder feliszapoló-
dott, emiatt nagyobb víznél a
volt rendõrségi épületnél el-
öntés történik. Az elõbbiek-
ben jelzett szakaszon töltés
építése is szükséges, mivel a
terepszint itt a legalacsonyabb.
A nevezett és egyben be-
fogadó árkok többsége a Nyu-

gat-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság kezelésében van, így a
probléma közös megoldásá-
ban az önkormányzatnak kez-
deményezõ, a károk elhárításá-
ban pedig közremûködõ sze-
repet kell vállalnia – értesül-
tünk Farkas Szilárd polgár-
mestertõl.

Mirkó Imre

Már másodszor öntötte el a sáros víz Letenye egyedutai
városrészét.
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A
nemzetközi

együttmûködés keretében két
ausztriai tanulmányútat bonyo-
lított le a közelmúltban a „Mu-
ra – Kerka Ízrégió kialakítása”
projekt keretén belül. Ebben a
projektben a magyar részrõl az
Együtt Sikeres Nováért Egyesü-
let és a Zala Zöld Szíve Egye-
sület vesz részt, míg osztrák
oldalról a Dél-Burgenland
Plusz Leader Helyi Akciócso-
port (LAG Südburgenland
Plus).

Az elsõ kirándulásra egy ki-
sebb csoport – projektpartne-
rek, vezetõségi tagok – utazott
el az ausztriai Kukmirnba, ahol
a LAG Südburgenland Plus ve-
zetõi várták a magyar vendége-
ket. Itt tájékoztatót kaptak a
szervezet, illetve magának az
Ízrégiók hálózatának mûködé-
sérõl, amelyet

LAG igazgató mutatott be.
A következõ program a Dél-
Burgenlandi Alma Ízrégió meg-
ismerése volt, mely a Hoanzl
Alma-feldolgozóban ért véget.

A második tanulmányutat
idegenforgalomban érintett vál-

Zala Zöld Szíve Vidékfej-
lesztési Egyesület

Ursula Marin-
ger

Tanulmányutak Ausztriában
lalkozók, civil szervezeti és ön-
kormányzati vezetõk részére
szervezte meg az egyesület,
melynek elsõ állomása

volt, ahol az „Ausztriai
Íz-Régió” felépítését, mûködé-
sét ismerhették meg a csoport
tagjai. A Dél-Burgendlandi
Gyógynövény Ízrégiót

igazgató mutatta
be, majd gyógynövény és fû-
szerkert megtekintése és a fel-
dolgozás lehetõségeinek be-
mutatása következett. Délután
a „Zickenvölgyi Bivaly Ízrégió”
és bemutatóját tekinthették
meg, Rohr im Burgenlandban.

Vacsora közben tapasztalat-
csere és eszmecsere zajlott a
„Mura – Kerka Ízrégió” kiala-
kításának lehetõségeirõl. Má-
sodik nap a Délburgenlandi
Liba Ízrégió” megismerésére
volt lehetõség Güssingben,
majd sor került a az EU-ta-
núsítvánnyal rendelkezõ liba-
feldolgozó meglátogatására is.

A kirándulás során nagyon
sok tapasztalatot gyûjthettek a
résztvevõk, és sok információ-
val térhettek haza.

Obersc-
hützen

Maria
Strohmeier

Káli Éva

Dél-burgenlandi gyógynövény és fûszerkert megtekintése.

Kistolmács Község Képvi-
selõ-testülete

Bogdán Zsolt

Birkás Zoltán
Bíró-

né Horváth Mónika, Tóth Ist-
vánné, Tóth Károly, Tóth László.

október 21-én tar-
totta alakuló ülését, melyen
többek között jelen voltak a le-
tenyei járási hivatal vezetõi és
a közös önkormányzati hivatal
jegyzõje és munkatársai is. El-
sõként , a helyi
választási bizottság elnöke is-
mertette az eredményeket. Mint
elhangzott, Kistolmács polgár-
mestere lett, kép-
viselõi mandátumot nyert

Ezt követõen a képviselõk
és a polgármester eskütételére
került sor, majd a község szer-
vezeti és mûködési szabályzata
került módosításra, mert Bir-
kás Zoltán fõállásban látja el a
polgármesteri tisztséget. Illet-
ménye bruttó 149.575 forint,
melyen kívül ezen összeg 15%-
a költségtérítésként illeti meg.

Alpolgármestert is válasz-
tottak Kistolmácson. A polgár-
mester javaslatára a tisztséget
5 éven keresztül Tóth László
láthatja el, aki megválasztása
után esküt tett.

Ezt követõen Birkás Zoltán
régi-új polgármester többek

Alakuló ülés Kistolmácson

között szólt a mostani és kö-
zeljövõben megvalósítandó fe-
ladatokról is.

Mint elhangzott, a közmun-
kaprogram keretén belül je-
lenleg 11 fõt foglalkoztat-
nak és november elsejétõl to-
vábbi öten álltak munkába a
faluban. A biokertészetben a
burgonya betakarításával vé-
geztek, a termények eladásá-
ból október végéig 560 ezer
forint bevétel származott, de
további 150-200 ezer forintra
is számítanak.

A ravatalozó felújítása lesz
az egyik legfontosabb feladat,
amint lesz rá lehetõség, arra
azonnal pályázatot nyújtanak
be. A temetõben fenyõfákat is
kell kivágni, mert azok veszé-
lyeztetik a sírokat, melyre szak-
embert kerestek. A szociális
tûzifára beadták az igényt, 36
köbméter erdei tûzifa vásár-
lásához kértek támogatást,
ugyanakkor a tanévkezdési
támogatás kiutalásával már vé-
geztek – mondta Birkás Zoltán
Kistolmács polgármestere az
októberi választásokat követõ
elsõ testületi ülésen.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az új testület.

H
ungarikum

H
ungarikum

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

•

•

Bérfõzés

Palackozás

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!

Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,

10 óra!kétszeri lepárlással

Tel.: 30/586-3090

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus
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Semjénháza Önkormány-
zata sikeres pályázat útján
csatlakozott az Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek! Szent
Mihály napi országos program-
sorozathoz és tûzgyújtáshoz.
2014. szeptember 27-én az or-
szág több mint 1600 telepü-
lésén, így Semjénházán is
egész napos programokkal vár-
ták a település lakóit.

Délelõtt a helyi IKSZT-ben
kézmûves foglalkozáson sajá-
títhatta el a falu apraja és nagy-
ja a cimerázás, illetve a papírvi-
rág készítés rejtelmeit. A Ma-
gyar Mesék Napja alkalmából a
Vuk címû rajzfilmet nézhették
meg kicsik és nagyok egyaránt,
ezután minden jelenlévõ kaka-
ós és ízes palacsintával koro-
názhatta meg a délelõttjét.

A délután a gasztronómia
jegyében telt, hiszen a semjén-
házi férfiak hagyományos éte-
lek elkészítésére vállalkoztak.

Itthon vagy! - Semjénházán is…
A halászlé, a gulyás és a tarja
mellett ízletesen elkészített ha-
lat is kóstolhattak a falubeliek.

Este kulturális mûsorral
folytatódott a nap. A faluház-
ban felléptek többek között a

, a tótszerdahe-
lyi

táncosai,
pedig egy gyönyörû nép-

dallal készült erre az alkalomra.
Az est fénypontja a nagy-

récsei fellépése
volt, tagjai fergeteges mûsorral
kápráztatták el a nézõket, köz-
ismert operett és musical da-
lokat adtak elõ.

Az összetartozás szimbólu-
maként az ország számos pont-
jához hasonlóan, Semjénházán
is 20 óra 30 perckor lobbant
fel a tûz, a helyiek pedig da-
lolva búcsúztak el Szent Mi-
hály napjától.

Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus

Zrínyi Katarina Horvát Ál-
talános Iskola Kodela
Eszter

Vigadó Duó

Preksen-Ifka Ágnes

Kézmûves foglalkozás az IKSZT-ben.

Az „Itthon vagy, Magyaror-
szág szeretlek” – programsoro-
zathoz idén elõször is
csatlakozott egy egész napos,
minden korosztályt érintõ ren-
dezvénnyel.

A reggeli órákban minden-
ki aggódva kémlelte az eget,
hiszen a délelõtti programo-
kat nem igazán fogadták ke-
gyeikbe az égiek. A csöpör-
gõ esõ ellenére azonban nagy
volt az érdeklõdés a délelõt-
ti lábtenisz bajnokság és
lábtoll-labda bemutató iránt.
A nagykanizsai lábtoll-labda
szakosztály elfogadta a meg-
hívásunkat és fergeteges be-
mutatót tartottak az érdek-
lõdõ gyerekeknek és felnõt-
teknek egyaránt.

, a szakosztály ve-
zetõje mesélt a lábtollabda
történetérõl és mini lábtoll-

Molnári

Budavölgyi
Kálmán

Molnáriban is…
labda vetélkedõvel szórakoz-
tatta a legkisebbeket.

A bemutatónak nagy sikere
volt, sokan kaptak kedvet hoz-
zá, hogy kipróbálják ezt a tele-
pülésünkön még kevéssé is-
mert sportágat.

A délután kezdõdõ kulturá-
lis mûsorok a napot is elõcsa-
logatták. A helyi mûvészeti cso-
portok mellett tapsolhattunk
településünk nemrég megala-
kult pop zenekarának, a

Már ismerõs-
ként üdvözölhettük a színpa-
don énekesnõt
és tánckarát, akik fergeteges
magyar operett slágerekkel
szórakoztatták a közönséget.

Az egész napos rendez-
vényt este közös Szent Mihály
napi tûzgyújtás tette emlékeze-
tessé a molnáriak számára.

Vihar
utáni csendnek.

Kõrösi Andrea

B.V.

Nagy sikere volt a lábtoll-labda bemutatónak.

Mindenszentek ünnepe
elõtt a dolgo-
zói a már hagyományos, több
éve megrendezésre kerülõ tök-
faragásra invitálták a falu apra-
ját-nagyját.

A program fõ attrakciója
természetesen a tökfaragás volt,
de a rengeteg rendelkezésre
álló anyagból és elõre elkészí-
tett mintából halloweeni dí-
szeket és lámpásokat is készít-
hettek az érdeklõdõk. Nem-

Molnári IKSZT

Tök jó nap Molnáriban
– kicsikkel és nagyokkal

csak a gyerekek, de a felnõttek
is nagy lendülettel vetették be-
le magukat a hatalmas tökök
kifaragásba.

Az elkészült mûvek folyama-
tosan kerültek ki az épület elõtti
teraszra, így azokat sötétedés
után bárki megcsodálhatta. Az
idei program különlegessége
az volt, hogy az érdeklõdõk
nem csak faraghatták, hanem
meg is kóstolhatták a helyben,
frissen elkészült sütõtököket.

Középpontban a tökfaragás volt…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Október elején került sor
egy baráti horgászverseny
megszervezésére a

horgásztavon. A
verseny haltelepítés után ke-
rült megrendezésre, amikor is
250 kg háromnyaras ponty
került a tóba. A versenyt baráti
hangulat jellemezte, és több
nagyobb méretõ hal is kifo-
gásra került.

Az elsõ helyezett a rédicsi
Kerkafalvi Horgász Egyesület
egyik fiatal tagja,
lett aki 12,43 kg összsúlyú
halat fogott ki a tóból. Második
helyezett a Le-
tenyei Horgász Egyesület tagja
lett. A harmadik helyezést egy

kerka-
szentkirályi

Koltai Máté

Kalamár Tibor,

Baráti horgászverseny Kerkaszentkirályon
helyi egyesületi tag,

érte el, valamint a legna-
gyobb halat is õ fogta ki 4,70
kg súllyal.

A gyerekek között
volt a legügye-

sebb, õ 4,24 kg-os pontyot
fogott.

, a

elnöke értékelte a ver-
senyt és átadta az okleveleket,
kupákat a nyerteseknek. Ki-
emelte, hogy a verseny jó han-
gulatban zajlott le, és majd-
nem minden nevezõ horgász-
nak sikerült halat fognia. El-
mondta a jelenlévõknek hogy
a Sporthorgász Egyesületek

Csótár
János

Szabó-
Geiger Máté

Gróf János kerkaszent-
királyi Kerka Horgász Egye-
sület

Vas Megyei Szövetsége még
egy telepítést tervez az idén
vegyes halból a szentkirályi
tóba.

Káli Éva

A gyõztesek: Kalamár Tibor, Koltai Máté, Csótár János.

Letenye Város Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete

Farkas
Szilárd

Andrássy Gyula Általános Is-
kola Hóvirág Óvoda

„Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasz-
nosítással kombinálva” címmel
még korábban pályázatot nyúj-
tott be – tudtuk meg

polgármestertõl.
A KEOP-os pályázaton el-

nyert beruházás teljes költsége
204,5 millió forint.

A munkálatok a letenyei

és a in-
tézményeket érintette, a mun-
kavégzés a nyílászárók cseréje
és a lapostetõk utólagos szi-
getelése után jelen pillanatban
külsõ, homlokzati hõszigete-
léssel folytatódik – mondta a
kisváros polgármestere.

Az Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola külsõ homlokzati
színeinek ismételt áttekintését
és árnyalatbeli módosítását

Rubik-kocka lesz a letenyei iskola falán
Farkas Szilárd polgármester és

igazgató kö-
zösen választották ki a kivite-
lezõvel egyeztetve. A korábbi
elképzeléseknek megfelelõen
az általános iskola déli, fõbe-
járati és a tornaterem keleti
homlokzatát klasszikus 3x3-as
méretû, 1977-ben szabadal-
maztatott „Rubik-kocka” (bû-
vös kocka) felfestése fogja
díszíteni.

A Hóvirág Óvoda energeti-
kai felújítási és fejlesztési mun-
kálatai 2014. szeptemberében
kezdõdtek el. Elõször a tetõ
szigetelését végezték el, majd
október 1-tõl folyamatosan a
nyílászárok cseréje, külsõ hom-
lokzat szigetelése, fûtéskorsze-
rûsítés történt az épületben. A
munkálatok jelenleg is tar-
tanak.

Az óvoda külsõ homlokza-
tának és tetõszerkezetének szí-

Pusztai Ferencné

nét a polgármester
óvodavezetõvel közösen

választotta ki a rendelkezésük-
re bocsátott színskála alapján.
Fontos szempont volt részük-
rõl, hogy az óvoda külsõ kör-
nyezetébe, a szomszédos épü-
letekkel harmonizáló színek
kerüljenek kiválasztásra. A mun-

Friman Já-
nosné

kálatok befejezése után, az
óvoda utcafront felõli falára, az
óvoda nevét és tevékenységét
szimbolizáló falfestés kerül a
letenyei deko-
ratõr megbízásával – mondta
lapunknak Farkas Szilárd Le-
tenye új polgármestere.

Kép és szöveg:

Szabó Katalin

Mirkó Imre

Rubik kocka lesz a letenyei Bajcsy utcai iskola homlokzatán.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Dr. Matus Péter

– 2014. október 16-tól a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának hivatalveze-
tõjeként tevékenykedik. Minek
köszönheti Rigó Csaba kor-
mánymegbízott megtisztelõ
bizalmát e poszt betöltésére?

– Ennek megfelelõen mi-
lyen célokat tûzött ki magá-
nak, mint a földhivatal ve-
zetõje?

– Munkaügy, és most föld-
hivatal. A két terület között
bizonyára fellelhetõek kü-
lönbségek.

szemé-
lyében új vezetõje van a me-
gyei földhivatalnak. Vele be-
szélgettünk.

– Ezt megelõzõen is a Zala
Megyei Kormányhivatalnál dol-
goztam, a Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási
Szerv Munkaügyi Felügyelõ-
ségét vezettem. Úgy gondo-
lom, hogy az ott elvégzett
munkámnak, illetve hozzáállá-
somnak köszönhetõ a felkérés.

– Mindenképpen szeret-
ném átvilágítani a megyei föld-
hivatal, illetve a járási földhiva-
talok mûködését. Szeretném
átlátni, hogy mely területek
azok, ahol javítani lehet, to-
vábbá át kell nézni a folya-
matokat abból a célból, hogy
hol valósítható meg egysze-
rûsítés, hatékonyabb mûkö-
dés. A kormány programjához
illeszkedve számomra is a leg-
fontosabb cél a gyors ügyinté-
zés, az állampolgárok kiszol-
gálása, tájékoztatása. Nyilván
ez az elkövetkezendõ hónapok
komoly feladata lesz.

Cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása
Interjú dr. Matus Péterrel, a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetõjével

– Egymástól távol álló jog-
területekrõl van szó, a két szak-
igazgatási szerv alapvetõen
más jellegû munkát végez és a
szervezeti felépítés is különbö-
zik. Míg elõbbi esetben – az
állampolgárok részére nyújtott
tájékoztató, felvilágosító tevé-
kenységen túl – munkaügyi
ellenõrzés keretében a munka-
vállalók foglalkoztatásának sza-
bályosságát vizsgáltuk, addig a
földhivatali feladatoknál a
szolgáltató jelleg domborodik
ki, mely ingatlanok nyilvántar-
tásában, a változások vezetésé-
ben, a termõföldek védelmé-
ben nyilvánul meg.

– Valóban, és ennek elõz-
ménye az, hogy Magyarorszá-
gon 1994 óta nem vásárolhat
termõföldet külföldi magán-
személy, valamint – akár ma-
gyar – jogi személy sem. A
következõ állomás 2002 volt,
amióta nem lehet termõföldre
új haszonélvezeti szerzõdést
kötni.

– Azért, mert a külföldi
személyek haszonélvezeti szer-
zõdést kötöttek a magyar föld-
tulajdonosokkal, megváltva így
a föld használatát. A 2002 elõtt
kötött ilyen szerzõdések azon-
ban tovább éltek, egészen ez
év májusáig, amikor is hatály-
ba lépett az a tavaly decem-
berben hozott törvény, amely

– És ha már a szakmánál
tartunk: jelentõsen módosult
a termõföldekre alapított ha-
szonélvezeti jogokra vonatko-
zó jogi szabályozás.

– Miért volt szükség ezekre
a szabályokra?

megszüntetett minden olyan
haszonélvezeti szerzõdést, amely
nem közeli hozzátartozók kö-
zött köttetett.

– Ezzel azt szeretnénk el-
érni, hogy a föld a helyben
lakó, földmûvelõ gazdák tulaj-
donába, használatába kerüljön,
és hogy a termõföldet nemzeti
hatáskörben tartsa, összhang-
ban az európai uniós szabályo-
zással. A jogszabály egyik leg-
hangsúlyosabb eleme, hogy
határozottan leszûkíti azoknak
a körét, akik földet szerezhet-
nek Magyarországon. További
cél, hogy kiszûrje a bel- és
külföldi spekulánsokat; a jog-
szabályok igyekeznek megaka-
dályozni, hogy a jogellenesen
kötött szerzõdések a morató-
rium – 2014. május 01. – lejár-
ta után életbe lépjenek.

– Igen, mivel ez által a me-
zõ- és erdõgazdasági földekre
szerzõdéssel alapított, 2014.
április 30-án fennálló, határo-
zatlan idõre, vagy 2014. április
30-a után lejáró, határozott
idõtartamra nem közeli hozzá-
tartozók között létesített ha-
szonélvezeti jog, továbbá a
használat joga 2014. május 1-
jével a törvény erejénél fogva
megszûnt. A megszûnt jogokat
egy külön eljárás szerint törlik
az ingatlan-nyilvántartásból. A
földhivatalok 2014. október
31. napjáig felhívják a mezõ- és
erdõgazdasági földekre be-
jegyzett haszonélvezeti jogok
(használat joga) természetes
személy jogosultjait a közeli
hozzátartozói jogviszony fenn-
állásáról történõ nyilatkozat-
tételre. A jogi személyek javára
bejegyzett haszonélvezeti jo-
gokat a földhivatal 2014. de-
cember 31. napjáig külön jog-

– Mi tehát a törvény konk-
rét célja?

– Van-e törvénynek bármi-
lyen következménye az eddig
fennálló haszonélvezeti jogok-
ra nézve?

nyilatkozat nélkül, hivatalból
törli az ingatlan-nyilvántar-
tásból.

– A nyilatkozatot a jogo-
sultnak a megküldött forma-
nyomtatványon, annak kitölté-
sével kell megtennie, mégpe-
dig a felhívás kézbesítésétõl
számított 15 napon belül.

– A határidõ esetleges el-
mulasztása miatt legkésõbb
2014. december 31. napjáig
lesz lehetõség igazolással élni,
illetve a mulasztást pótolni, ezt
követõen a földhivatal a ren-
delkezésére álló adatok alap-
ján hivatalból dönt a törlésrõl.

– A nyilatkozatok valóság-
tartalmát a földhivatalok az
anyakönyvvezetõ megkeresé-
sével ellenõrzik. Ha a jogosult
kifejezetten úgy nyilatkozik,
hogy a közeli hozzátartozói
viszony nem áll fenn, vagy ha
fenti jogvesztõ határidõben a
jogosult nem tesz nyilatkoza-
tot, a földhivatal legkésõbb
2015. július 31. napjáig törli a
tulajdoni lapra bejegyzett ha-
szonélvezeti jogot. Természe-
tesen 2015. július 31. napjáig a
jogosult megfelelõ okirati for-
mába foglalt törlési engedélye
alapján is sor kerülhet a tör-
vény alapján megszûnt haszon-
élvezeti jogtörlésére az általá-
nos ingatlan-nyilvántartási sza-
bályok szerint. Felhívjuk tisz-
telt ügyfeleink figyelmét, hogy
a fentiekkel kapcsolatos bár-
milyen kérdés esetén felkeres-
hetik a járási földhivatalok
ügyfélszolgálatait, a szükséges
tájékoztatás érdekében.

– Az elõbbiek szerint csak
a természetes személy jogosul-
taknak kell nyilatkozniuk.
Milyen módon tehetik ezt
meg?

– Ha valaki a fenti határ-
idõben nem tud eleget tenni
kötelezettségének, pótolhatja-
e azt valamilyen módon?

– Mit tesz a földhivatal a
nyilatkozatok alapján?

Dr. Matus Péter: – A termõföldet nemzeti hatáskörben kell

tartani.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Dél-Zala Murahíd
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„Én tanuló és szorgalmas,
de amellett játékos magyar
gyermekeket akarok.

A 2005
óta minden év õszén megem-
lékeznek a népis-
kolákról és a kultuszminiszter
jelentõségérõl, aki 1927-ben
személyesen avatta fel a
letenyei járás 16 új népisko-
láját. Az egykori népiskola-
építõ program jelentõsége a
mai napig is érvényes. A jelen-
legi iskolák valamennyien in-
nen nõttek ki, körzetükben
még megtalálhatók ezek az
épületek, bár eredeti funkció-
jukat már elveszítették. Ám a
jelen pedagógusai, diákjai fon-
tosnak tartják, hogy az egykori
iskolák emléke, hagyományai
ne merüljenek feledésbe. Az
egykori iskolaépületekre ez
idáig négy községben helyez-
tek el emléktáblát.

A 2014. évi megemlékezé-
seket ezúttal két település,

(Klebels-
berg Kunó)

letenyei járásban

klebelsbergi

Polán

Be-

A klebelsbergi értékek õrzése
csehely Muraszemenye

alsószemenyei
Stefa-

nec Mária

Koroncz
Lajost

Muraszemenyei Álta-
lános Iskola

Balassa Ist-

és isko-
lái szervezték meg.

A népiskola napok kereté-
ben rendhagyó tanítási órákat,
túrákat és iskolatörténeti kiál-
lítást szerveztek a hagyomá-
nyok ápolásának jegyében. A
programsorozat egyik jelentõs
eseménye volt az iskolák kö-
zötti csapatverseny, amelyet a
becsehelyi iskolában rendez-
tek meg 7 csapat részvételével.

2014. október 21-én a kle-
belsbergi népiskola napok zá-
ró ünnepségeként az ötödik
emléktábla az
népiskola falára került.

polgármester kö-
szöntésében, mint az iskola
valamikori diákja idézte fel
emlékeit, a régi tanítók mun-
kásságát és köszöntötte az is-
kola utolsó tanítóját,

.
A bensõséges megemléke-

zésen a
tanulóinak színes

mûsorát követõen

vánné, a Letenyei Tankerület
vezetõje méltatta az egykori
kultuszminisztert, hangsúlyoz-

va a klebelsbergi értékek meg-
õrzésének fontosságát.

Bedõ Ildikó

Bensõséges ünnepségen került fel az emléktábla az alsósze-
menyei népiskola falára.

A
által meg-

hirdetett: Az iskola közös
ügyünk pályázat keretén belül
került sor 2014. október 16-án
„Iskolára hangoló” foglalkozá-
sunkra, amelyet a nagycsopor-
tos óvodások és szüleik szá-
mára tartottunk.

Az 1. osztályosok megmu-
tatták, hogy mennyi mindent
tanultak már szeptember else-
je óta. Olvasásból, matematiká-
ból tartottak bemutatót a ki-
sebbeknek. Az angol szakkörö-
sök közös játékra hívták õket,
és így játékosan meg is taní-
tottak nekik néhány angol szót.

Kipróbálhatták az interak-
tív táblát, a „csodatáblát”is.

Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ

„Iskolára hangoló”
Környezetismerettel kapcsola-
tos programokat oldottak meg
és szabadon rajzolgattak rá. A
kézmûves foglalkozáson meg-
jelent náluk a „Jancsi és Ju-
liska” mese boszorkánya, aki-
nek mézeskalácsból elõször
újraépítették a kerítését, majd
miután megtudták, hogy nem
jön vissza, jóízûen el is fo-
gyasztották a kidíszített alko-
tásokat.

Minden kisgyerek élvezet-
tel vett részt a foglalkozáso-
kon, rácsodálkoztak a termek
és a zsibongó dekorációira.
Megtekinthették a tökfaragó
kiállítást is. Nagyon jó hangu-
latban telt a délelõtt.

Pál Tiborné

Fotó: Vörösné Hermán NikolettFotó: Vörösné Hermán Nikolett

Játék angol nyelven.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Kedves Olvasók! Lapunk
múltkori számában az au-
gusztus 20-i ünnep-
ségrõl szóló tudósításhoz
tévedésbõl a 2013-as Virágos
Letenyéért akció díjazottai-
nak névsorát küldtem be. A
hibát javítottam, az érintet-
tektõl elnézést kérek:

A Virágos Letenyéért ak-
ció jutalmazottai 2014. au-
gusztus 20-án:

– Különdíjban részesült
egy rendkívül ötletes és han-
gulatos kert parkosításért, a
Farkas József utcában:

és .
– Különdíjban részesült a

frissen telepített kellemes
megjelenésû, remek ritmusú
virágsor közterületen való
elhelyezéséért, gondozásáért
a Platánfa utcában:

és .
– Különdíjban részesült

közterületet is díszítõ, kapu-
bejáróban elhelyezett viráglá-
dák elkészítéséért és az ud-
vart sok éve egyre bõvülõ
válogatott virágokkal való dí-
szítéséért a Farkas József
utcában: és

– Különdíjban részesül a
színvonalas, példaértékû, köz-
területet díszítõ mediterrán
hangulatot idézõ leanderes
terasz kialakításáért: a

Lakótelep kategóriában
két díjat ítélt oda a zsûri:

– A kellemes hangulatú,
sziklakertes, szõlõprés fel-

letenyei

Mirkó
Imre

Illés
György neje

Léránt
János neje

Timár József neje

Gerõ
Cukrászda

használásával gazdagított elõ-
kert kialakításáért a Bajcsy
utcában: II. helyezés:

– A szemet gyönyörködte-
tõ elõkert, lakásbejáró a ko-
rábbinál is nagyobb mennyi-
ségû, egységes színben tar-
tott virágosításáért a Béke
utca végén: I. helyezés:

Családi ház kategória:
– A vidám hangulatú csa-

ládi ház tornácának és kocsi-
bejárójának jó ízlésû virágosí-
tásáért az Építõk útján: III.
helyezés: és

– Egy újonnan kialakított
terméskõvel kombinált sö-
vénykerítésért, a kocsibejáró
különlegesen szép, követen-
dõ parkosításáért, az egyedi
fa virágládákért, melyekben
tudatosan megkomponált nö-
vénycsalád kapott helyet a
Szent Imre Herceg utcában
II. helyezés: és

– Igazi kertépítési bravúr
ahol a ház, az elõkert, a kerí-
tés, a kocsibejáró, a kerítés
elõtti járda és a közterület is
összhangban van. Az egymás-
sal harmonizáló anyagok és
növények alkalmazása nem
csak az ingatlan tulajdonosait
boldogíthatja, de a külsõ
szemlélõt is gyönyörködésre
készteti. A különbözõ árnya-
latú zöldek közt üde színfol-
tokként jelennek meg az ab-
lakokban a piros muskátlik. I.
helyezés: és

Ádám
Gitta

Be-
dõné Molnár Éva

Böjti Tamás neje

Bérdi Zoltán
neje

Patai Jenõ neje.

Pontosítás

A gyermekvédelmi rend-
szer legújabb és jelentõsebb
átalakítása 2014. január 01-
jével lépett életbe, a jogszabály
módosítása alapján a családjuk-
ból kikerült gyermekeket elsõ-
sorban nevelõszülõnél kell el-
helyezni. A cél az, hogy a gyer-
mekek családi környezetben
nevelkedjenek vér szerinti csa-
ládjukból történõ kiemelésü-
ket követõen is. A nevelõszülõi
életpálya, a jogszabály módosí-
tás és annak megvalósítása
kapcsán kérdeztük a

vezetõjét,

– A módosítás értelmében
tizenkettedik életévüket be
nem töltött gyermekek eseté-
ben kell biztosítani elsõsorban
a nevelõszülõs elhelyezést, ha
erre nincs mód, akkor a gyer-
mek intézményi elhelyezésére
kerül sor. A gyakorlati megva-
lósítás azonban nem egyszerû,
mivel jelenleg a Zala megyei
színtéren nincs annyi nevelõ-
szülõ, hogy valamennyi tizen-
két év alatti gyermeket nevelõ-

ZMKH
Letenyei Járási Hivatal Járási
Gyámhivatalának
Szummer Ágnest.

Nevelõszülõi életpálya

szülõnél lehessen elhelyezni. A
jogszabály végrehajtása érde-
kében a Zala Megyei Gyermek-
védelmi Központ Nevelõszülõi
Hálózata folyamatosan várja
azon személyek jelentkezését,
akik családjukból kiemelt gyer-
mekek nevelését, gondozását
vállalnák és biztosítani tudnák.

– Az a személy lehet neve-
lõszülõ, aki a 24. életévét betöl-
tötte, cselekvõképes, büntet-
len elõéletû, magyar állampol-
gár, aki vállalja és elvégzi a
törvény által kötelezõen elõírt
60 órás, majd 400 órás OKJ
felkészítõ tanfolyamot. Ezen
túl szükséges, hogy fizikailag
és pszichésen is alkalmas le-
gyen a gyermeknevelésre, át-
menetileg, vagy tartósan képes
a vér szerinti családjából ki-
emelt gyermeknek biztonsá-
gos családi környezetet biztosí-
tani, illetve otthona, környeze-
te alkalmas a gyermek foga-
dására. Ha házasságban vagy
élettársi kapcsolatban élõ sze-

– Milyen feltételek szüksé-
gesek ahhoz, hogy valaki ne-
velõszülõ lehessen?

mély kíván nevelõszülõként
tevékenykedni, úgy ahhoz há-
zastársa, vagy élettársa írásbeli
hozzájárulása is szükséges.

– A nevelõszülõi szerep
foglalkoztatási jogviszony léte-
sítésével jár. A kihelyezett gyer-
mekek számától függõen rend-
szeres havi díjazást biztosít, a
gyermekek ellátásához nevelé-
si díjban, ellátmányban és csa-
ládi pótlékban részesül. A ne-
velõszülõt megilleti a szabad-
ság, táppénz, valamint a vég-
kielégítés.

– A gyermekek hivatalos
ügyeinek intézését a gyámhi-

– A nevelõszülõnek milyen
juttatásokat, támogatást biz-
tosítanak?

– A nevelõszülõ munkája
ellátásához milyen segítséget
kaphat?

vatal által kirendelt gyermek-
védelmi gyám látja el, valamint
szakmai tevékenységének ellá-
tásához rendszeres tanács-
adást is kap egy számára kije-
lölt nevelõszülõi tanácsadó
személyében. A gyermekek el-
látásához a mûködtetõ gyer-
mekgondozót biztosít.

– A jelentkezõk a
e-mail cím-

re írhatnak, továbbá telefonon
szakmai

vezetõnél a 06/92-596-001,
vagy a 06/30/533-4299 tele-
fonszámon, illetve elõzetes
idõpont egyeztetés után sze-
mélyesen a Zala Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ Gyer-
mekotthonában a Zalaeger-
szeg, Landorhegyi u. 35. szám
alatt érdeklõdhetnek.

– Ha valaki elhivatottsá-
got érez, és nevelõszülõnek
szeretne jelentkezni, úgy hová
kell fordulnia, hol érdek-
lõdhet?

zalaine
veloszulo@gmail.hu

Tóthné Németh Erika

Szummer Ágnes
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Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A Nemzeti Információs Inf-
rastruktúra Fejlesztési Intézet
által mûködtetett eMagyaror-
szág Centrum pályázatot hir-
detett meglévõ, többfunkciós
eMagyarország Pontok (eMoP)
támogatása céljából. A pályáza-
ti konstrukció célja a már mû-
ködõ eMagyarország Pontok
funkciójának biztosítása, szol-
gáltatási színvonalának növe-
lése. A program kiemelt célja,
„Az információs társadalom és
tudásalapú gazdaság fejlesz-
tése, a digitális írástudás nép-
szerûsítése”, illetve az, hogy
megyei szintû koordinációs
hálózat közremûködésével, Me-
gyei eMagyarország Pontok
(MeMoP) felállításával széle-
sebb körben ismertethetõvé
váljon az infokommunikációs
technológiai használatot nép-
szerûsítõ kampány és a digi-
tális írástudás elterjesztése.

Országosan összesen 20
millió forint támogatási összeg
állt rendelkezésre, azaz me-
gyénként egy eMagyarország
pont került támogatásra maxi-
mum bruttó 1 millió forint tá-
mogatási összeggel – tájékoz-
tatta lapunkat
polgármester.

A
(FMHK),

mint eMagyarország Pontot
fenntartó intézmény pályáza-
tot nyújtott be 2014. október-

Farkas Szilárd

letenyei Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár

Máris 1 milliót nyert Letenye

ben a fenti kiírásra, melyen
bruttó 999.771 Ft vissza nem
térítendõ állami támogatási
összeget tudhat magáénak.

– A nyertes pályázat kere-
tében ingyenes infokommuni-
kációs ismeretterjesztõ elõadá-
sokat szervezünk és a támo-
gatási összeg 60%-áig info-
kommunikáció technológiai
eszközbeszerzést is lebonyolí-
tunk, mely keretében a Tele-
ház eszközparkja is megújul
2014. december 31-ig – ismer-
tette terveit lapunkkal

FMHK igazgató.
Dömõk

József
M.I.

Letenye könyvtára.
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Szempont

– Apus, ez a Kovács Krisztián jó parti lehetne a lányunk-
nak. Az apja bekerült a megyei közgyûlésbe!...

Bázakerettye:

Becsehely:

Csörnyeföld:

Kerkeszentkirály:

Kistolmács:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:
Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Iványi Lász-
ló Ottó.

Aradi János,
Fülöp Csaba, Györkös Csilla,
Ozsvár János Gábor.

Németh
Géza.

Budai Attila,
Molnár Zoltánné, Rudolf
Tamás, Timár Dániel, Török
Henrich, Vörös János.

Simon Zol-
tán István.

Fehér Gábor,
Fordán Zoltán, Orbán Tibor,
Pál Marcell Márk.

Pál Zoltán.
Gazdag Lász-

ló, Maturicz Ottó, Rónási At-
tila, Völgyi Éva Csilla.

Birkás Zol-
tán.

Biróné Hor-
váth Mónika, Tóth Istvánné,
Tóth Károly, Tóth László.

Letenye:

Molnári:

Muraszemenye:

Semjénháza:

Szentmargitfalva:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:
Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Polgármester:

Képviselõk:

Farkas Szi-
lárd.

Bagladi Géza,
Gyergyák Zoltán, Kuprivecz
József, Mikóné Farkas Ilona
Ildikó, Rózsás Imre, Somogyi
András.

Vuk István.
Kanizsai La-

jos, Kõrösi István, Kõrösi
József, Lengyel Attiláné.

Stefanec
Mária Katalin.

Bánfalvi Edi-
na, Léránt Sándor, Németh
Tibor, Végh Lajosné.

Preksen
László.

Haszon Ist-
ván, Kárpáti István, Mátés Fe-
renc, Preksen Csaba.

Molnár Já-
nosné.

Bohó Ferenc,
Fekete Tímea.

Választás után…

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Októberben írták ki...
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 300 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

Rajz: Farkas László

Szankció

– Rozi, a Balog komáéknak az idén nem küldünk disznó-
torost. Õk is a szomszédék Pistájára szavaztak!...

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


