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(Folytatás a 2. oldalon)

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Július 22-én (szombaton)
rendezték meg a VII. Kistol-
mácsi Falunapot, amely korán
reggel horgászversennyel vette
kezdetét, majd kispályás labda-
rúgásban mérték össze ügyes-
ségüket a csapatok. Idõközben
megkezdõdött a II. Kistolmá-
csi Sárkányhajó Gyorsulási Baj-

Falunap Kistolmácson

A kistolmácsi falunap díjazottjai Birkás Zoltán polgármesterrel.

nokság, amelyre kilenc csapat
nevezett.

A kemping területén fõzõ-
csapatok ügyeskedtek és ha-
gyományos népi játékokkal, va-
lamint arcfestéssel, ugrálóvár-
ral várták az apróságokat és
szüleiket. Kora délután a
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi

férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-

gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Akollégiumiférõhely elnyeréséreaz a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)

• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos

igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:

2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

§

kemping melletti parkoló-
ban lévõ, a közlekedési bal-
esetben elhunyt motorosok
emlékére emelt emlékmûnél
szentmisét celebrált

letenyei plébános,
majd megkoszorúzták az al-
kotást.

Ezt követõen került sor a
kistolmácsi diákok és a faluna-
pi versenyek díjazására. Tanul-
mányi eredményeikért 18 he-
lyi tanulónak adott át jutalmat

polgármester. A
díjazottak:

Farkas
Károly

Birkás Zoltán
Kele Martin, Bíró

Krisztián, Birkás Gábor, Bir-
kás Zoltán, Vadász Dominika,
Vadász Laura, Orsós Nóra,
Takács Elvira, Balogh Boglár-
ka, Bíró Veronika, Orsós Eni-
kõ, Óvári Szimonetta, Mez-

riczky Annamária, Orsós Csil-
la, Orsós Sándor, Király Dávid
László, Farkas Mercédesz, Ta-
kács Martin.

Mura Pecások

Josip Orsos

Sár-
kánykommandó

lendvai
tûzoltók

letenyei mûvészeti iskola
Cik-

lámen Néptánccsoport
Postás

Józsi Bazsiboy

Mirkó Imre

A fõzõversenyt kétfajta éte-
lükkel a csapata
nyerte, a horgászversenyen
felnõtt kategóriában a legtöbb
halat (Horvátor-
szág) fogta. A sárkányhajó
gyorsulási versenyen a nagyka-
nizsai rendõrökbõl álló

gárdája vég-
zett az élen. A nap a

haboltási bemutatójá-
val, a
diákjainak fellépésével, a

mûso-
rával folytatódott, majd

fellépésével és
utcabáljával zárult.

Kép és szöveg:

Falunap Kistolmácson

Július 19-én (szerdán) dél-
után a

került megrendezésre
: Galambok a kas-

télytetõn címû könyvének be-
mutatója.

A város vezetése és Letenye
Város Idõsügyi Tanácsa nevé-
ben köszöntötte a szerzõt, a
klubtagokat és a meghívott
vendégeket
polgármester. Beszédében ki-
emelte, egy különleges és
nagyszerû ember életérõl,
munkájáról, hivatásáról ké-
szült különleges könyvet mu-
tatunk be.

– Ha egy mondattal kellene
jellemeznem a szerzõ életét,

letenyei Alapszolgálta-
tási Központban (Idõsek
Klubja)
Tóth Oszkár

Farkas Szilárd

Tóth Oszkár újabb könyvbemutatója

munkáját, munkásságát, hiva-
tását, szeretetét, akkor ezt az
idézetet egy indiai jogásztól,
Ghanditól venném, mely így
szól: „Önmagunk megtalálásá-
nak a legjobb módja, ha el-
veszünk mások szolgálatában
– mondta a városvezetõtõl.

fele-
lõs kiadó köszöntõjében a
szerzõ életútját is méltatta.

intézményvezetõ egy könyv-
bõl vett idézettel köszöntötte
Oszkár bácsit.

A klubtagok felolvasással
érdekes történeteket osztottak
meg a jelenlévõkkel, majd a
rendezvényt állófogadás zárta.

Mikóné Farkas Ildikó

Vlasicsné Hermán Gabriella

M.I.

A fotón balról az elsõ Farkas Szilárd, majd Mikóné Farkas Ildi-
kó és Tóth Oszkár.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Itt a vakáció! Az iskola
befejezésére minden gyermek
másképp reagált, valaki so-
káig alszik, olvas, televíziót
néz, számítógépezik, mások vi-
szont az aktív pihenést vá-
lasztják.

A legények a mûfüves pá-
lyán tették próbára egymás
focitudását, s lestek el egy-
mástól trükköket, büntetõrú-
gó versenyt is szerveztek egy-
más közt.

Filmklub és sportprogramok Semjénházán
A nyári szünetben a focin

kívül a fiatalok körében ked-
velt sportág még a pinpong is.
Minden délután a helyi falu-
házban jönnek össze és estig
játszanak. Ezen kívül a helyi
IKSZT-ben több alkalommal
filmvetítésre is sor került.

A falu apraja és nagyja
összegyûlt az IKSZT-ben és
online játékon játszottak és
versenyeztek.

A.L.

Népszerû volt az asztalitenisz.

A számítógépek sem pihentek.

A
a tavalyi

siker után ismét sikeresen
pályázott az Erzsébet Program
Erzsébet táborára. Ezzel is
segíti a rászoruló hátrányos
helyzetû gyermekeket és csa-
ládjaikat az önkormányzat,
amely minden pályázati lehe-
tõséget igyekszik kihasználni –
mondta lapunknak

polgármester.
A táborozókkal Letenyén a

Pozsonyi utcai Fáma Házánál

Letenyei Család- és Gyer-
mekjóléti Központ

Farkas Szi-
lárd

Ismét Erzsébet tábor Letenyén
találkoztunk, amely immár a
Letenyéért Közéleti Egyesület
(LKE) tulajdona.

Itt a táborozók, valamint
a letenyei

gyermekjólétisek vezetõje és
munkatársai vendégeskedtek.
Mozsolics Klárától megtudtuk,
hogy tavaly 20 és az idén 23
gyermek táboroztatását tudják
megoldani az elnyert több
mint 400 ezer forintból.

A gyerekeket a gondozott
családok közül választották ki,

Mozsolics Klára

nekik a tábort egyfajta ju-
talomnak szánták.

A programokkal kapcsolat-
ban megtudtuk, hétfõn a csa-
patépítés, ismerkedés zajlott,
kedden a Fáma Házát láto-
gatták meg, szerdán a zalasza-
bari Kalandpark és Szabadidõ
Központban voltak, csütörtö-
kön néptánc-oktatáson voltak
a Letenyei Alapfokú Mûvészet-
oktatási Iskolában, majd pén-
teken szintén a mûvészetibe
látogattak, ahol hangszer-be-
mutatóra került sor – hallottuk
Mozsolics Klárától.

A Fáma Házánál
LKE el-

nök és az egyesületi tagok
bográcsgulyással, majd finom,
töltött langalival látták ven-
dégül a táborozó gyerekeket. A
program során a gyerekek
megtekintették a Fáma Háza, a
régi nép hagyományokat fel-
elevenítõ konyháját, tisztaszo-
báját és nívós kiállításait.

A letenyei Erzsébet tábor
hétfõtõl-péntekig, 8 és 16 óra
között tartott, majd a gyerekek
hazamentek.

Kép és szöveg:

Ráczné
Lánczok Zsuzsanna

Mirkó Imre

A táborozóknak Ráczné Lánczok Zsuzsanna LKE elnök (b-1,
mellette Mozsolics Klára) beszélt a Fáma Házáról.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Sikerrel és egyben jó üzleti
eredménnyel termesztenek ki-
vit nagyüzemi módszerekkel a
Zala megyei , a
legnagyobb magyarországi ül-
tetvény négyhektáros gyümöl-
csösébõl tavaly óta már a hazai
üzletekbe is szállítanak.

a vele
együtt munkálkodó édesapjá-
tól „örökölte” a kivi szeretetét,
tatabányai otthonukban már
az 1990-es években próbál-
koztak a termesztésével. Né-
hány évvel ezelõtt fedezték fel

Becsehelyen

Miklós Ákos Márton

Magyar kivi Becsehelyrõl

a kiváló adottságokkal ren-
delkezõ Zala megyei Becsehely
déli fekvésû dombjait, ahol
2012 óta nagyüzemi módsze-
rekkel termesztik az eredetileg
Kínából származó gyümölcsöt.
Ma négy hektáron közel há-
romezer tõ kivi sorakozik a
domboldalakon, a májusi vi-
rágzás után október közepén
szüretelik, de már most roska-
doznak a vesszõk a gyümöl-
csök sokaságától.

Mint a szakmai vezetõ hoz-
zátette: ezen a környéken so-

kaknak volt korábban is né-
hány kivibokra, de nagyüzemi
módszerekkel senki nem pró-
bálkozott. Pedig kiválóak az
éghajlati viszonyok – szinte
soha nincs mínusz 10 Celsius-
foknál hidegebb –, a kötött,
agyagos talaj jól megtartja a
vizet, bár öntözésre ennek el-
lenére is szükség van, a tápol-
datozás és a lombtrágyázás pe-
dig szintén profi módon zajlik
a tulajdonosok által ennek el-
lenére szerényen csak „bar-
kácsültetvénynek” titulált gyü-
mölcsösben, ami a maga ne-
mében és méreteiben egyedül-
álló Magyarországon.

A dél-zalai dombokon év-
századok óta termesztenek
szõlõt, de a nagy munkaigényû
kisparcellás termelés inkább
ráfizetéses – vélekedik Miklós
Ákos Márton. A kivi azonban a
lugasokká formált, erõsebb
támrendszert igénylõ formá-
ban sokkal jövedelmezõbb a
szõlõnél. Az elsõ 300 kilog-
rammnyi kivit 2015-ben a
fõvárosi nagybani piacon ér-
tékesítették, tavaly viszont már
több tonnányi mennyiséget
adtak el egy nemzetközi üz-
letlánc hazai cégének.

Az üzletekbe kerülõ dobo-
zon is rajta áll, hogy magyar
kivi Becsehelyrõl, a sikere
pedig azért is nagy, mert az
importáruhoz képest sokkal

húsosabb, magasabb a száraz-
anyag- és cukortartalma, továb-
bá hónapokig eltartható hûvös
helyen. Az európai üzletekben
olasz és új-zélandi kivit áru-
sítanak, de az importgyümölcs
3-4 százalékát egy-két éven
belül kiválthatja a becsehelyi
kivi. Az ültetvény ugyanis 8-10
éves korára éri el a maxi-
mális termõkapacitását, ak-
kor már nagyjából 90 tonna
körüli mennyiséget szüretel-
hetnek.

Miklós Ákos Márton – aki
civilben nemzetközi tanulmá-
nyokkal foglalkozott, ma pedig
már az ültetvény gondozása a
fõhivatása – azt is megmutatta
az MTI tudósítójának, hogy a
becsehelyi birtokon több tu-
catnyi meleget igénylõ nö-
vényfaj is kiválóan megél.
Számtalan egzotikus gyümöl-
csöt termesztenek még kisebb
mennyiségben, van itt khaki-
gyümölcs, füge és pekándió is,
de a pálmáktól a többféle bam-
buszfajtáig nagyon széles a
virágzó-zöldellõ növények vá-
lasztéka. A tulajdonos mindeh-
hez még azt is hozzátette: õk
sem bánnák, ha mások is be-
lefognának a kivitermesztésbe,
sok helyen a zártkerti ingat-
lanok rekultivációjaként is
sikerrel lehetne termelni ezt
az egzotikus gyümölcsöt.

Forrás: MTI

Érik a kivi Miklós Áron Mártonék ültetvényén.

Fotó: Varga György - MTI-fotóFotó: Varga György - MTI-fotó

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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„A holnap hangjai” -
Tehetségszínpad

„Öröm a zene!”

Letenye, augusztus 26., szombat, 14:00 óra

tehetségkutató bemutató koncertek
Helye: Kastélypark (Letenye)

Fellépõ zenekarok:
- Clap4What

- Lépjünk a Holdra
- Sorbonne SXL

- Teabag
- The Bluebay Foxes

Kellemes szórakozást nyúj-
tott a és a ven-
dégeknek a

, amelynek keretében szá-
mos elõadó lépett fel a kis-
városban. A programsorozat

letenyeiknek
Séta téri zenés es-

ték

Séta téri zenés esték
augusztus 5-én zárult.

elõadómûvész nosztalgia
melódiákkal, örökzöldekkel szó-
rakoztatta a közönséget.

Felvételeinken a korábbi
fellépõk láthatók.

Tulman
Géza

Kárász Tímea Fatima operett és magyar népdal estje. Közre-
mûködött Cselényi József Attila.

Németh Norbert zalaapáti harmonikamûvész is fellépett.

Merics Nikolett sanzon estje.Magyarucca Zenekar

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
immár két esz-

tendeje mûködik a gyerekek
részére heti egy alkalommal a
horgász szakkör. A csoport a

kezdeményezé-
sére jött léte,
és vezetésével,
jelenleg 15 tagja van.

A foglalkozások keretében a
gyerekek megismerkedtek a falu
környékén lévõ vizekkel, a kör-
nyezet- és vízvédelemmel, a hal-
fajtákkal és etetõanyagokkal, a
halak fogásának tilalmával és a
méretkorlátozásokkal, a horgá-
szat fajtáival valamint az orszá-
gos horgászati szabályokkal.

A foglalkozások eredmé-
nyességét bizonyítja, hogy két

Muraszemenyei Általá-
nos Iskolában

DKB Muraszemenyei Hor-
gászegyesület

Stropka Zoltán
Soós Ferenc

Melyik a legkisebb hal?
tanulónk, és

június 11-én, a
rendezett hor-

gászversenyen korosztályuk-
ban az elsõ és második helyet
szerezték meg.

Június 19-21-én a MOHOSZ
támogatásával pályázati pénz-
bõl nyári horgásztáboron vet-
tek részt a gyerekek Mura-
szemenyén és Kistolmácson,
teljes ellátással.

A horgász szakkör, köszö-
net a Horgászegyesületnek,
Stropka Zoltánnak és Soós
Ferencnek, idén októbertõl a
gyerekek örömére és a halak
bánatára tovább folytatja mun-
káját.

tanár

Bedõ Máté Ku-
rucz Marcell
Kistolmácson

Szabó Tibor

Eredményesek voltak a foglalkozások.

Ismét megrendezte a

az immár hagyo-
mányos fesztiválját 2017. július
29-én.

A fõzõversenyre 16 csapat
nevezett, amelynek sajátossága
volt, hogy kétféle ételt kellett
elkészíteni: egy szabadon vá-
lasztottat és egy sültet, mely-
hez az alapítvány biztosította
az alapanyagot. A négytagú
tagú zsûri pontozással válasz-
totta ki a legjobbat, a nyere-
ményeket elnök
adta át.

Ezzel egyidõben zajlott a
„Falu erõs embere” megméret-
tetés. A falusi munkára épülõ
vetélkedõ a következõ elemek-
bõl tevõdött össze: favágás,
szalmabála cipelés, vizes vödör-
rel futás, traktorkerék gurítás.

A gyerekekrõl sem feledke-
zett meg az alapítvány. Játszó-
házat szervezett bõrdíszmûves

Mu-
raszemenye Községért Köz-
alapítvány

Tamás Gábor

Fesztivál Muraszemenyén
vezetésével, aki különféle aján-
déktárgyak és ékszerek készí-
tésére tanította meg az érdek-
lõdõket.

A kulturális mûsort
, az alapítvány el-

nöke nyitotta meg.
– Köszönöm, hogy ennyien

megtiszteltek bennünket je-
lenlétükkel. Remélem az idén
is, mint eddig minden alka-
lommal, tudunk egy jót mulat-
ni és elfelejteni hétköznapi
gondjainkat. Alapítványunk tag-
jai és a településünkért tenni
akaró emberek hetek óta azon
fáradoznak, hogy e napon
mindenki jól érezze magát,
megtalálja a neki megfelelõ
programot. Szeretném megkö-
szönni Muraszemenye Önkor-
mányzatának támogatását –
mondta.

A jó hangulatú, sokszínû
rendezvényt kiváló elõadók
tették teljessé. A közönség

Strop-
ka Józsefné

Böröcz Roland

Letenyei Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat Énekcso-
portja
Csesztregrõl
csesztregi dalkör

Magic4Dance

pórszombati néptánc
csoport

Suhancok

Tamás Gábor
Stropka Zoltán

konferálásával
kapott információt. Az elsõ
fellépõ a 2015. májusában ala-
kult

volt. A hastáncosok
érkeztek. Aztán a

mutatkozott
be.

Majd a tánc-
csoport következett Csesztreg-
rõl. A

emlékezetes mûsorral
rukkolt elõ, ami mindenki
tetszését elnyerte. A legjobb
hangulatot a együt-
tes biztosította.

Közben lezajlott a fõzõver-
seny és a falu erõs embere
díjkiosztása is.
és osztották ki
az értékes díjakat.

Az eredményhirdetés után
és szó-

rakoztatta a közönséget. Az
utolsó fellépõ
rockénekes volt, aki fergetes
hangulatot teremtett. A nap
záróeleme a bál volt.

A fesztivál mind a gasztro-
nómiát, mind a kulturális be-
mutatókat kedvelõknek tartal-
mas programokat nyújtott. A
Muraszemenye Községért Köz-
alapítvány szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akik
segítsége nélkül nem jöhetett
volna létre e nagyszerû ren-
dezvény. Külön köszönet illeti
Muraszemenye Község Ön-
kormányzatának képviselõ-
testületét a felajánlott támo-
gatásért.

Kósi Kornél Kornélia

Kalapács József

Hélium

Bánfalvi Edina

Gazdag mûsor és kellemes szórakozás várta a résztvevõket.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Várhatóan szeptemberben
folytatódik a

fejlesz-
tése a korábban biztosított 4,9
milliárd forint mellett további
2,3 milliárd forint hazai forrás
felhasználásával – közölte az

.
A közleményben kiemel-

ték, hogy a kormány a minél
magasabb szintû egészségügyi
ellátás megvalósítására és az
ellátás minél kiegyensúlyozot-
tabb mûködésére törekszik. A
rendszerváltás óta a legna-
gyobb, 500 milliárdos fejlesz-
tést hajtotta végre az egész-
ségügyben, ennek keretében
országszerte kórházakat és
rendelõket újítottak fel.

A kórház az egészségügyi
fejlesztések részeként a kar-
diológia és a szívsebészeti
centrum kialakítására és inf-
rastruktúrafejlesztésre koráb-
ban 4,9 milliárd forintos keret-
összeget kapott a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) uniós forrásából.
Mivel a projekt megvalósítási
költségét a keretösszeg nem
fedezte teljes mértékben, a

Zala Megyei
Szent Rafael Kórház

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

További 2,3 milliárd forint a megyei kórháznak

kormány 2016 októberében
további 2,344 milliárd forintot
biztosított e célra hazai for-
rásból.

Ez utóbbi összeg felhaszná-
lása érdekében a végéhez kö-
zelednek a közbeszerzési eljá-
rások. A kivitelezési munkák-
hoz keresik a mûszaki szakér-
tõt, akinek a feladata a többi
között a helyszíni állapotok
vizsgálata és a kivitelezés befe-
jezésére vonatkozó közbeszer-
zés mûszaki tartalmának meg-
határozása.

A nyertes vállalkozással a
szerzõdést várhatóan augusz-
tus 1-jén írják alá. A kivitele-
zésre vonatkozó közbeszerzés
indítása 2017 szeptemberében
várható, a kórház fejlesztési
munkálatai pedig a tervek sze-
rint 2018. december végére
zárulhatnak le – közölte az
ÁEEK.

Forrás:
*

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház évek óta fontos felada-
tának tartja az épületegyüttes
energiafelhasználásának racio-
nalizálását, ennek érdekében
több projektre is pályázott

MTI

(KEOP - eszközfejlesztés; KE-
HOP 5.2.10.). Az eredményes
pályázatoknak köszönhetõen
folyamatos fejlesztések valósul-
nak meg a fenntartható ener-
giafelhasználás érdekében.

2017-ben a KEHOP-5.2.11-
16-2016-00017 „Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház-
ban” címû projektnek köszön-
hetõen a kórház központi épü-
letegyüttesén napelemes kis-
erõmû kiépítése valósul meg.

A projekt keretében a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház
219,44 kW névleges teljesítõ-
képességû napelemes kiserõ-
mûvel kívánja villamos ener-
giafogyasztásának egy részét
fedezni. Az épületek tetõszer-
kezetének-, a tetõfelületek tájo-
lásának, valamint a napelem
panelek fizikai méretének
figyelembevételével összesen
844 db napelem modul opti-
mális elhelyezésére van lehetõ-
ség. A napelem modulok az
intézmény központi épület-
együttesén szétszórtan – a
rendszer telepítése- és üze-
meltetése szempontjából a
legoptimálisabban elhelyezve
csatlakoznak a kórházi belsõ
villamosenergia-ellátó rend-
szerére.

A kiépített napelemes rend-
szer az elsõ 15 évben átlagosan
évente 202.058 kWh villamos
energiát lesz képes megtakarí-
tani, ami hozzávetõleg 20%
energia-megtakarítást jelent
évente a központi telephelyen.

A fejlesztés átfogó, hosszú
távú célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program céljaihoz igazodva az
energiafelhasználás csökken-
tése és a megújuló energia-
források alkalmazása a jövõ
nemzedékeinek energiabiz-
tonsága érdekében. A projekt
132.575.922 Ft európai uniós
forrásból valósul meg.

A korábbi 4,9 milliárd mellett további 2,3 milliárd forintot kap
fejlesztésre a Zala Megyei Szent Rafael Kórház.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Cégünknél folyamato-
san figyeljük, hogy beszál-
lítóinknál milyen újdonsá-
gok jelennek meg, és ezeket
miért lenne érdemes ügy-
feleinknek ajánlani.

A bútoriparban a legna-
gyobb áttörést az új gene-
rációs fiókvasalatok jelen-
tik. Ezeknek mi is örülünk,
mert a fiókok méretét nö-
velni tudjuk, és így még
áttekinthetõbb a tárolás. Az
új generációs fiókvasalatok
nagyobb teherbírással ren-
delkeznek, mint a hagyo-
mányos rendszerûek. Így
kisebb a meghibásodás esé-
lye. Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.

A hagyományos fiókok-
nál, kellemetlen probléma-
ként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%-
ban élvezni. Ezt is megol-
dották, így könnyedén meg-
találhatunk mindent, nincs
holttér. Az igazi változás a
fiókok záródásánál követke-
zett be. A hagyományosak-
nál gyakori jelenség az erõ-
teljes hanggal járó becsapó-
dás, ami rendkívül kellemet-
len lehet. Ezt úgy oldották
meg, hogy ha a fiókot na-
gyobb erõvel próbálják be-
csapni, az utolsó 5 cm-en
megáll, majd egy halk szissze-
néssel a fiókvasalat csukja
be a fiókot. Mindenki mo-
solyog, amikor ezt látja,
mert döbbenetes. Így vége
a családi veszekedéseknek,
jegyezte meg egyik ügyfe-
lünk, mert nem lehet be-
csapni a fiókot. Ha valaki
mégis megpróbálja, a töb-
biek csak mosolyogni fog-
nak azon, hogy a fiók erre
ezt mondja:

– Psszt! – és halkan be-
csukja magát.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A jó házasság titka…

Az elõzõ számunkban
megjelent „

”
(11. oldal) címû anyagunk-
hoz az alábbi kiegészítést
fûzzük kéré-
sére:

Rendezõk: Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat, De-
rû Zene Egyesület. Támoga-
tó: Letenyei Polgári Egylet.

Fúvósok rande-
vúztak a letenyei strandon

Vida Ágota

Kiegészítés
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az akció a megjelenéstõl augusztus 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Július 12-én adott
otthont a határokon átnyúló

projektmegnyitó
rendezvénynek.

A projekt keretén belül az

és
partnerek mûködnek

együtt.

Letenye

Mura-Dráva-Duna Bioszféra-
rezervátum

ausztriai, szlovéniai, horvát-
országi, szerbiai magyaror-
szági

Nemzetközi projektnyitó Letenyén

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester köszöntõjében ki-
emelte, hogy „a projekt nélkü-
lözhetetlen eleme az érintett

helyi lakosság bevonása és el-
kötelezõdése a Bioszféra Re-
zervátum fontossága iránt, me-
lyet mai projektmegnyitó ren-
dezvényünk is megerõsít. A
bioszféra rezervátum funkciói-
nak, ökoszisztéma szolgáltatá-
sainak, valamint az egyedülálló
természeti és kulturális érté-
keinek megismertetése, bemu-

tatása mindannyiunk számára
fontos kérdés.”

A délutáni hivatalos meg-
nyitót sajtótájékoztató elõzte
meg, melyen magyar részrõl

államtitkár,
helyettes ál-

lamtitkár és , a
Balatonfelvidéki Nemzeti Park

Cseresnyés Péter
dr. Rácz András

Puskás Zoltán

igazgatója tájékoztatta a jelen-
lévõket és a sajtó képviselõit.

A program során helyi ter-
mékek is bemutatásra kerül-
tek, valamint közremûködtek a

ap-
róságai és a

tanulói.

Letenyei Hóvirág Óvoda
Letenyei Alapfokú

Mûvészeti Iskola
Mirkó ImreFarkas Szilárd köszönti a résztvevõket.

Öt ország mûködik együtt a projektben.

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ

nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.

Elég, ha rákattint honlapunkra:

Zalatáj

A cikkek oldalunkon
meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

facebook

www.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A
kitartó, sokoldalú fiatal. Az
elért sikereirõl, eddigi eredmé-
nyeirõl vall monológjában az
atléta:

„2010-ben kezdtem futni. A
célom az volt, hogy lefussak
egy maratont. 4 hónap kellett
hozzá. Az elsõ ultrámhoz to-
vábbi 3 hónap. Hamar kide-
rült, hogy hosszabb távon jobb
vagyok, mint a rövidebb és
gyorsabb futásokban.

Hamar belekóstoltam a te-
repfutásba is. Magába is szívott
az erdõ és a hegyek. Mellette
maradt azért egy kevés aszfal-
ton futás is. Furcsa kettõsség:
terepen szeretek futni, de asz-
falton vagyok eredményesebb.

Tavaly kipróbáltam magam
körözõs versenyen. Egybõl 24
órásra mentem persze (Sárvár-
ra), ahol meglepõen jó ered-
ményt értem el elsõre (255
km). Ezzel kvalifikáltam ma-
gam a 24 órás VB-re. Szeptem-
berre maradt még a TDG (339
kilométeres terepverseny, ami
után az év további része jó-
részt pihenéssel telt. Nem hi-
szem, hogy van még olyan em-
ber, aki két ennyire eltérõ
versenyt kombinál egy éven
belül...

Ahogy elkezdtem volna az
edzéseket, két elhúzódó sérü-
lés is közbejött. A TDG nem
adja könnyen magát... Aztán
óvatosan kezdtem visszatérni,
hétrõl hétre jobb formába len-
dültem. 5 hónapot készültem
kifejezetten a VB-re. Nehéz fel-
készülés volt, mert az edzések
nagyon nagy része aszfalton
(síkon) történt, amit rendkívül
unalmasnak találok (terephez
képest, persze). Sokszor kedv
nélkül mentem ki megcsinálni
az aznapi edzést. Heti 10-12
órát edzettem, ami nagyjából
130-150 kilométer futásnak fe-
lelt meg.

A versenyt óvatosan, ké-
nyelmes tempóban kezdtem
(4:45-ös kilométerek). Az elsõ
60 km laza futással telt, köny-
nyedén ment. Kaptunk egy kis
esõt is, de nem zavart kü-
lönösebben. Aztán elõjött a ná-
lam szokásos gyomorproblé-
ma. Ugyanúgy frissítettem,
mint addig. Ami néhány órája
még mûködött, az most már
nem. Szenvedõs 40 km volt, de
csak kikeveredtem belõle. Is-
mét jól ment a futás, a kezdeti
tempót tudtam menni, külö-
nösebb nehézség nélkül. 10
óra után kissé kezdtek fájni a
combjaim. Félidõben 143 km-
nél jártam, s ez nagyon jónak
tûnt. Eddig nem foglalkoztam

becsehelyi Rudolf Tamás

A futás öröme…
vele, de itt nekiálltam gondol-
kodni azon, hogy elérhetõ a
magyar csúcs is (261 km). Eh-
hez 6 perces kilométereket
kellene futnom, s eddig alig
voltam lassabb az 5 perces
tempónál.

Jött az újabb mélypont.
Elég rendesen felfáztam. Le-
het, hogy most jött ki rajtam,
hogy eláztunk délután. Volt
olyan, hogy egymást követõ 6
körben öt alkalommal álltam
ki WC-re. Próbáltam kikeve-
redni ebbõl az állapotból. Na-
gyon sok forró teát megittam,
vettem be vitamint is. 2 órás
kálvária után kijöttem ebbõl a
gödörbõl, bár ez nem jelenti
azt, hogy teljesen elmúlt a fel-
fázás. Ez volt a harmadik hul-
lámvölgy a verseny folyamán,
de ez jóval kisebb volt, mint az
elõzõ kettõ. 18 órás verseny-
idõnél kaptam az információt,
hogy elsõ helyen haladok. Ez
adott egy kis lelki pluszt, vi-
szont a tempón semmit nem
változtattam. A combjaim kezd-
tek egyre jobban fájni. Már alig
lehetett futó tempónak nevez-
ni, de küzdöttem. Kaptam egy
könnyed 4-5 perces masszázst
fájdalomcsillapítós géllel. Saj-
nos a helyzeten nem segített,
sõt ezt követõen már annyira
sem tudtam terhelni a comb-
jaim, hogy kocogni tudjak. A
sétálás ment (sõt csak alig fájt
kezdetben), viszont a futás se-
mennyire. Az utolsó 2 óra na-
gyon hosszúnak tûnt, a helye-
zésrõl nem volt információnk.
A verseny lefújásakor két dol-
got tudtam csinálni: sétálni és
állni. Még leülni sem tudtam
egyedül. A hivatalos eredmé-
nyem 255,38 km lett, így 100
méterrel megjavítottam az egyé-
ni csúcsomat.

Idén elõször a VB-n hirdet-
tek korosztályos eredményt is
35 év felett. A legfiatalabb idõ-
sek közt (35-39 évesek) sike-
rült az elsõ helyet megszerez-
ni, vagyis „korosztályos világ-
bajnok” lettem. Úgy gondo-
lom, ebben a sportban ennek
a díjnak inkább 50 év felett
van értelme, így nem is tulaj-
donítok neki különösebb je-
lentõséget.

A verseny alapvetõen jól
szervezett volt, kivétel az idõ-
mérést, ami viszont maga volt
a katasztrófa.

A csapatverseny megér né-
hány mondatot. A verseny
elõtt nem igazán számoltam
azzal, hogy az élmezõnyben
leszünk. Nem néztem át a töb-
bi országból jövõ futókat, de
azt tudtam, hogy az ameri-

kaiak 6 „A” szintû futóval (240
km feletti eredmény) jönnek,
az angolok is 5 fõvel neveztek,
mindegyiküknél 250 km felet-
ti kvalifikációval. 6 fõ nevezhe-
tõ a csapatba, s a legjobb 3
futó megtett kilométereit ad-
ják össze. és

is egyéni csú-
csot futottak.
az egyéni terveit feladva hol
Leventét, hol engem támoga-
tott az utolsó órákban. Így 752
kilométer lett a csapatered-
mény, ami minden várakozást
messze felülmúlt, ez a negye-
dik helyre volt elegendõ. Igazi
csapatmunka volt.

A legnagyobb tanulság a
versenyrõl: azt gondoltam a

Csécsei Zoltán
Halama Levente

Török-Ilyés Laci

VB elõtt, hogy van egy szûk
világelit (kb. 10-20 fõ), akik
jóval elõttem járnak. Ez nem
igaz. Õk sem jobb futók, mint
én! Felnézni lehet rájuk, de a
versenyen meg lehet elõzni
õket…

Köszönöm testvéremnek a
támogatást és a frissítést. Szin-
tén köszönök mindenféle se-
gítséget, amit kint kaptam a
magyar csapattól és a segítõk-
tõl. Jó volt ehhez a csapathoz
tartozni. Edzõmnek,

köszönöm a felké-
szítést és a jó tanácsokat.
Örülök neki, hogy sokan a
távolból is figyelemmel kísér-
ték a versenyt és szorítottak
nekünk.”

Lõrincz
Olivérnek

Rudolf Tamás, a becsehelyiek kiváló sportolója.
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MINDEN HÉTVÉGÉN!MINDEN HÉTVÉGÉN!

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben augusztus 20-ig

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
strandfoci- és röpi minibajnokság az

élménymedencénél!
Játszóház, Óriáscsúszda és népi körhinta!

Zenés programok augusztusban:

Augusztus 5. SLÁGER DJ
Augusztus 12-én
Fellépõk: Latin Combo Cubano, Ír sztepp,

néptánc és hastánc bemutatók

Nemzetközi Zenei Fesztivál

Júliusban ismét úszásokta-
tást tartott a letenyei termál-
fürdõben , a Le-
tenyei Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola testnevelõ tanára. A
jelentkezõk elsajátíthatták az

Rodek Gábor

Úszásoktatás a termálfürdõben

úszás alapjait, majd a sikeres
„vizsga” után oklevelet vehet-
tek át. A tervek szerint jövõre
újra úszásoktatás lesz a nép-
szerû letenyei strandon.

M.I.

Rodek Gábor a tanítványaival.

A második alkalommal
(2017.07.06. csütörtök) a gye-
rekekkel kirándul-
tunk, ahol a könyvtárban egy
foglalkozáson vettünk részt,
majd utána meglátogattuk

és fafara-
gó mestereket. Megnézhettük,
hogy hol születnek az alko-
tások és gyönyörködhettünk a
két mester csodálatos alkotá-
saiban.

Letenyére

Boa
Endre Bedi László

Kézmûves foglalkozások Csörnyeföldén
A harmadik foglalkozáson

korongoztunk egy kedves, már
ismerõs fazekassal,

. Már sokadszor
dolgoztunk együtt, a gyerekek
mégis nagy örömmel készítet-
ték vele a tálakat, kelyheket,
ceruzatartókat, poharakat. Min-
den alkalommal jó hangulat-
ban töltjük el a délelõttöt
együtt.

Némethné
Kollár Dórával

B.K.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Különbözõ termékek csomagolás összeállítása, egyebek
06-90-603-906

(audiopreess.iwk.hu 635Ft/min, 0612228397, 06204963980)

Otthoni munka!


