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Az utóbbi időben egyre
többször hangzik el: Mura
Nemzeti Program. Mit is jelent
ez valójában? Erről beszélget-
tünk ország-Cseresnyés Péter
gyűlési képviselővel, aki kez-
deményezésére indult a prog-
ram. Az interjú első részében a
Mura Nemzeti Program gaz-
daságfejlesztő, elsősorban me-
zőgazdasági oldaláról olvashat-
nak. A következő számban a
turizmusfejlesztés lehetőségei
kerülnek szóba.

– Mi adta az ötletet a
program elindításához?

Mit kínál a Mura Nemzeti Program?
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel (1.)

– A Nagykanizsát övező
dél-zalai térséget, amellett, hogy
jelentősen érinti az idősödés, a
fiatalok elvándorlása, az elnép-
telenedés, a vállalkozó szellem
hiánya, sújtja még az is, hogy
rendkívül aprófalvas terület. Az
ide tartozó több mint 80 tele-
pülés többsége néhány tíz, il-
letve néhány száz fős. Ezen
felül eltűnőben van a hagyo-
mányos vidéki tudás, hiszen az
új generációk már másként
képzelik az életüket, a jövőjü-
ket. Mivel ennek a térségnek a
természetes központja Nagyka-

nizsa, ezért az említett kérdések
a várost is alapjaiban érintik.
Ma már egyik város sem kép-
zelhető el a környezete és a
vele való együttműködés sikere
nélkül. Én hiszek abban, hogy a
térségben a népesség csökke-
nése megállítható, megfordít-
ható, megfelelő intézkedések-
kel, egy egységes program
létrehozásával, egy pozitív jö-
vőkép felmutatásával. Erre szü-
letett a Mura Nemzeti Program.
Az említett problémák már na-
gyon régóta foglalkoztattak,
folyamatosan kerestem rájuk a

lehetséges válaszokat úgy, hogy
ne csak pontszerű, egy-egy
ügyet felkaroló megoldás szü-
lessen, hanem egy komplex, a
város és a térség egészének
fenntartását, fejlesztését szolgá-
ló program. Az a célom, hogy
az itt élőknek pozitív jövőképet
és bázist tudjunk teremteni,
amelyre alapozva már minden-
ki saját maga építheti fel az
egzisztenciáját, és a lehetősé-
gek kihasználásával teljes életet
élhet itt, ebben a térségben,
amely az otthonunk.

Cseresnyés Péter: – A zalai szőlő és borkultúrát is támogatja a
program.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Mit kínál a Mura Nemzeti Program?
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel (1.)

– Nem lesz könnyű fel-
adat…

– Tudom, hogy ez nem kis
vállalás. Sokat dolgoztunk azon,
hogy ezekre a jelenségekre
megfelelő megoldást találjunk.
Ezért is folyamodtam Orbán
Viktor miniszterelnök úrhoz,
hogy támogassa azt az általam
– talán mondhatom így – „meg-
álmodott” programot, mely
megoldást jelenthet ezekre a
problémákra. Ezt a fejlesztési
csomagot, melyet Mura Prog-
ramnak neveztünk el, a minisz-
terelnök értette, elfogadta és a
kormányzat számára támoga-
tásra javasolta, nemzeti minta-
programmá emelte, melyből
mindössze három van Magyar-
országon. Ezért Mura „Nemze-
ti” Program.

– Mezőgazdaság… Sokat
változott a világ ebben a tér-
ségben is…

– Néhány évtizede még azt
láttuk, hogy a házak kiskert-
jeiben zöldségek és gyümöl-
csök teremtek, az udvarokban
tyúkokat, kacsákat, libákat, ser-
tést, szarvasmarhát neveltek, a
kamrában ott lógtak a kolbá-
szok és sonkák, a földeket és a
szőlőhegyeket gondosan mű-
velték. E háztáji gazdálkodás
éléskamrát és identitást jelen-
tett mind a vidék, mind pedig a
város lakói számára. Kanizsa
régi híres piacán ott voltak ezek
a minőségi alapanyagok, ott
volt az élő hagyomány. Nem

biztos, hogy manapság az jelent
perspektívát egy fiatal számára,
ha azt mondjuk neki, hogy
gyere haza és műveld a szőlőt,
vagy tarts sertéseket… Vagy,
hogy válogass a helyi cégek
kínálta munkalehetőségek kö-
zül és légy alkalmazott! A világ
ma másként működik. Fontos
az önfenntartás, a kényelme-
sebb élet, a szabadidő és a jö-
vedelmezőség is. A Mura Prog-
ram során a meglévő tudásra
alapozva, azt átörökítve, mégis
mai, modern eszközökkel és
igényeknek megfelelően fej-
lesztünk. Ezen felül minden-
képpen fontos a két terület, a
mezőgazdaság és a turizmus
összekapcsolása is.

– Nemrég kivit szüreteltek
Becsehelyen. Jelentek is meg
kritikus hangú cikkek. A Tanú
című filmet emlegették…

– A kivi esetében nem erről
van szó! Nem kicsi, nem sárga,
nem savanyú, hanem kima-
gasló minőségű és beltartalmú,
komoly piaci kereslettel ren-
delkező gyümölcs, mely a talaj-
szerkezetnek és a mikroklímá-
nak köszönhetően az országban
egyedülállóan csak itt, a dél-
zalai dombhátakon termeszt-
hető üzemi méretben. De nem
csak a kiviről van szó, számos
más, egyelőre különlegesnek
tűnő gyümölcsre is igaz ez – a
fügére, a datolyaszilvára, vagy
az áfonyára. Új lehetőségek
rejlenek itt, melyek kiaknázásá-
val sikeressé válhat e térség

gazdasága. Számos szőlőhegy
ma megműveletlen, magára ha-
gyott, hiszen tudjuk jól, hogy a
szőlőművelés komoly törődést
és ráfordítást igényel, ugyan-
akkor a versenytársak erősek. A
kivi és még néhány más gyü-
mölcs esetében azonban keve-
sebb idő és munka ráfordításá-
val, esetleg azok feldolgozásá-
val olyan értékes termékeket
kaphatunk, melyeknek jó a
piaca a kereskedelemben. Ez a
szőlőhegyek gazdasági funk-
ciójának legalább részbeni
visszaszerzését célozza. Ráadá-
sul, még a turizmus számára is
érdekesek. Azonban fontos
megemlítenem, hogy a zalai
szőlő és borkultúrát is támo-
gatja a program.

– A mezőgazdaság területén
a gyümölcstermesztésben gon-
dolkodnak?

– Az a célom, hogy a Mura
Programon keresztül mind a
mezőgazdasági, mind a turisz-
tikai területet az együttmű-
ködés és a hálózati logika jel-
lemezze. Nem feltétlenül a ter-
méken, hanem sokkal inkább
annak minőségén és a teljes
termelői és értékesítési láncolat
kialakításán van a hangsúly. A
Mura Program miniszteri biz-
tosaként az a feladatom, hogy
olyan együttműködéseket ge-
neráljak, melybe a térségből
minél több szereplő képes be-
kapcsolódni, a háztájitól az

üzemi méretűig, a termelőtől, a
feldolgozón át, az értékesítőig.
Mindezt „Mura” márkanév alatt,
magas minőségben. A bogyós
és a különlegesebbnek számító
gyümölcsökön túl foglalkozni
fognak még a gyógynövényter-
mesztéssel és feldolgozással,
mely a kisebb önkormányza-
toknak jelenthet megoldást, il-
letve indítunk például egy
gourmet alprogramot is, mely a
magas színvonalú éttermek mi-
nőségi alapanyagokkal és ter-
mékekkel történő ellátását cé-
lozza. De ezek természetesen
csak kiragadott elemek, nyilván
még sok mindent lehetne el-
mondani. Amióta elindult a
program, azt tapasztalom, hogy
még rengeteg dologból merít-
hetünk, a helyiek kreativitása is
kimeríthetetlen. A MuraFoods
rendszer lényege, hogy bizo-
nyos termékekből elérjük egy
jelentős mennyiség és minőség
megtermelését, mely vagy
alapanyagként, vagy feldolgo-
zott formában kis- és nagy-
kereskedelmi forgalomba ke-
rülhet, valamint ezek a termé-
kek a majd ide érkező turisták
számára is egy megvásárolható,
haza vihető ajándékot jelentse-
nek. Itt beszélhetünk a vidék és
a város szimbiózisáról, hisz a
vidék adja a termelést és feldol-
gozást, míg a városi központ
adja a technológiát, az értéke-
sítést és a logisztikát.

Cseresnyés Péter: – Tudom, hogy ez nem kis vállalás.

– Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fej-
lesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében” című
támogatási kérelemben 34 településnek közel 500.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg, melyből Letenye
Város Önkormányzata 49.190.700 Ft összeget hívhat le, s
900.000 Ft-ot eszközbeszerzésre fordíthatunk – mondta la-
punknak polgármester.Farkas Szilárd

Letenye Város Önkormányzata a projektben konzorciumi
partnerként vesz részt. Megvalósul a helyi humán közszol-
gáltatásban dolgozó szakemberek (óvónők, pedagógusok,
szociális szakemberek) továbbképzése, iskolán kívüli nyelvi
képzéseket indítanak hátrányos helyzetű fiataloknak, szemlélet-
formáló rendezvényeket szerveznek a családok számára, erő-
sítik a közösségi közlekedést azért, hogy a szegény sorsú
gyerekek könnyebben juthassanak el az óvodába, iskolába,
továbbá a térségből 40 tehetséges diákot támogatnak ösztön-
díjjal – hallottuk a jó hírt.

49 milliót nyert Letenye a Mura Programból

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Január 12-én ott-Letenyén
honában, 90 éves születésnapja
alkalmából pol-Farkas Szilárd
gármester és dr. Tokorcsi Kata-
lin Bedőaljegyző köszöntötte
Istvánt.

Pista bácsi 1927. december
7-én Zajkon látta meg a napvi-
lágot, általános iskolába is oda
járt. Édesapja, aki korán meg-
halt, kocsis volt Fintafapusztán
Andrássy grófnál. 16 évesen ár-
ván maradt 2 hónapos húgával,
18 éves bátyjával. A fő munka-
helye mellett családjával otthon
gazdálkodott, ami a 70-es évek-
ben az akkori rendszernek nem
tetszett, ezért Bedő István

Szépkorú köszöntése

1973-ban Balatonszárszón dol-
gozott tovább.

Majd aztán, amikor a lete-
nyei Áfésznél új elnök lett, visz-
szakerült. Először a bánok-
szentgyörgyi tüzépnél, majd a
letenyeinél dolgozott Pista bá-
csi, aki onnan is ment nyugdíj-
ba. Világéletében egyenes,
őszinte ember volt, véleményét
soha nem rejtette véka alá.

Az ünnepeltnek a kerek év-
forduló kapcsán további jó
egészséget kívánt a letenyei pol-
gármester, majd az aljegyző
asszony adta át Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntő levelét
és a város ajándékát.

Balról Farkas Szilárd polgármester, dr. Tokorcsi Katalin aljegy-
ző, Bedő István és Bedő István felesége, Júlianna asszony.

Második alkalommal ren-
dezték meg a téliBecsehelyen
borfesztivált, ahol a Becsehelyi
Hegyhátak, a Polai Hegyhátak,
a Lenti hegyhátak, a Tótszent-
mártoni Hegyhátak, a Letenyei
Hegyhátak, a Miklósfa-Homok-
komárom Hegyhátak, Torma-
földe hegyhátak és a Csörnye-
földei Hegyhátak minőségi bo-
rait lehetett megkóstolni.

A rendezvényen megjelen-
teket polgár-Németh Géza
mester köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy a rendezvény célja
olyan lehetőséget keresni a téli
időszakban, ahol meg lehet is-
merni egymás borait és egy tar-
talmas délutánt eltölteni a bor-
kultúrára alapozva.

A tavalyi találkozó után a
visszajelzések a rendezvény foly-
tatását kívánták. A borkóstolás
mellett nagy érdeklődés mellett
zajlottak a kísérő előadások.

A mostani találkozónak
újabb apropója van, új brand
alakul ki: a Murafölde. Az itt

Borbarangolás Becsehelyen
megjelenő, bemutatkozó hegy-
hátak Murafölde bortermő vi-
déke. A fejlesztés lehetőséget
teremt a borértékesítésre, ezzel
is segítve a térséget.

Idén is lesznek előadások. A
borok és az étkek kapcsolatáról
Rózner Imre sommelier beszél,
majd fő-dr. Matolcsy András
orvos a bor-egészség kapcsola-
táról tart előadást, végül a helyi
Leader-iroda vezetője Török
Henrich ad részletes tájékozta-
tót a pályázati lehetőségekről.

A rendezvény fontos célja a
beszélgetés egy jó pohár bor
mellett, ismerkedés, kapcsolat-
teremtés. A jó borok adottak, a
helyszín adott, finom étkek is
készültek. Kiváló alkalom más
vidékek borainak megkósto-
lására.

A bevezető gondolatok után
Cseresnyés Péter államtitkár
nyitotta meg a rendezvényt.

Amikor a bort kóstoljuk,
több ezer éves tudást, össze-
gyűjtött tapasztalatot kósto-

lunk. A bor fogyasztása mini-
mum 3,5 ezer éves, ez a tudás
azóta gyarapszik. A bor a tu-
risztika egyik legnagyobb ága-
zata: Magyarország nagy borvi-
dékein a borkóstoló, az étterem
és a bortermelés együtt jár. Ma-
gyarország nevesebb borvidé-
kei közé sorolható a Dél-Zalai
Borvidék is. Ha visszatekin-
tünk, 30-40 éve nem pozitív
volt az előjel még, de azóta
tanfolyamokon, tapasztalatcse-
réken vettek részt a gazdák. A
zalai borok nagy többsége ve-
télkedik a nagy borászatok
gyengébb minőségű boraival.
Óriási érték van a kezünkben
ezzel. Ha mi elhisszük, hogy
jók a boraink, azt másoknak is
be tudjuk bizonyítani. A Mura-
program erről szól. Eddig elha-
nyagolt terület volt. Nem vol-
tak látványosságok, amelyek
vonzották volna a turistákat.
Most van: gasztronómia, bor,
érintetlen területek. Kiemelt tu-
risztikai térség lesz reményeink
szerint ez a térség. Ez nagyobb
esélyt jelent pl.: pályázatoknál.
A Mura-régió nagyon szép
eredményeket ért el eddig is, a
jövőben is ez a célunk. Ott ahol
nincs szőlő, akkor ne az erdő
foglalja el a helyet, ezért a
gyümölcsösök létrehozását tá-
mogatjuk. Nem az a cél, hogy
ez foglalja el a helyet a szőlő
elől, de turisztikai-gazdasági
lehetőség lehet. A közeljövőben
komoly bevételi forrás lehet a
bortermelés – mondta a kép-
viselő.

A Csörnyeföldi Hegyhát bor-
házában a 3Bussay Pincészet
fajta borral, a 7Simon Pince
fajta borral jelent meg a be-
csehelyi rendezvényen.

A Simon Pince boraira jel-
lemző a magas alkoholtarta-
lom, az ásványosság. Két hek-
táron 10.500 tő szőlővel gaz-
dálkodik Simon Zoltán, aki 7
szőlőfajtából állítja elő a boro-
kat. A pincéje kóstoltatóhely is,
de kitelepülnek rendezvények-
re, értékesítenek.

A Tormafölde Hegyhátat 4
gazda képviselte 10 borral,
amelyből 9 fehérbor és 1 rosé
volt. Szent-János hegyre jel-
lemző a jó talajszerkezet és a
tengerszint feletti magassága mi-
att kicsi a fagyveszély. A D-
NY-i fekvésű pincék 95%-ban
fehérborokat állítanak elő. A bor-
versenyeken sorozatosan jól sze-
repelnek. Tavaly jó évjárat volt,
csodálatos borok lettek, zama-
tuk, illatanyaguk, megfelelő sav-
tartalmuk harmonikussá teszi
őket. Németh Kálmán, Horváth
József, Lelkes Endre Zsolt és
Kondákor József hosszú évek
óta vesznek részt képzéseken,
tapasztalatcseréken, boraikat mo-
dern, reduktív irányított erjeszté-
sű technológiával készítik.

A rendezvényen 58 fajta bort
lehetett kóstolni minimális be-
lépődíj ellenében, és ezzel a le-
hetőséggel sokan éltek. A ren-
dezvény késő este fejeződött be
jó hangulatban és a folytatás-
ban bízva.

Horváthné Szirmai Szilvia

Németh Géza polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár
megnyitja a rendezvényt.
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Január 25-én képviselő-tes-
tületi ülésen tárgyalták a lete-
nyei strandfürdő és kemping
2017. évi beszámolóját.

Tavaly a strandfürdő üze-
meltetése által keletkezett vesz-
teséget sikerült minimalizálni.
Az ülésen pol-Farkas Szilárd
gármester tájékoztatta a képvi-
selő-testület tagjait, hogy 2018.
évben is szükséges folytatni a
létesítmény további felújítását.

Beszámolót hallhattunk az
ülésen a Letenyei Települési Ér-
téktár Bizottság munkájáról,
valamint a Fáklya Művelődési

Felújítják a letenyei strandot

Ház és Könyvtár 2017. évi te-
vékenységéről.

Felülvizsgálták a nemzeti-
ségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodá-
sokat is.

Egyebek napirendi pont ke-
retén belül döntöttek a zártkerti
útfelújítási pályázat benyújtásá-
ról, előzetes tulajdonosi hozzá-
járulást adtak a mentőállomás
építési engedélyezési eljárás le-
folytatásával kapcsolatban, vala-
mint határozatot hoztak a „Véd-
jük meg településeinket, védjük
meg hazánkat” felhívás kapcsán.

A testületi ülésen tárgyaltak a beszámolóról.

A kivitelezések éve kezdőd-
het el , amit az önkor-Letenyén
mányzat sikeres pályázati tevé-
kenysége tesz lehetővé. Mura
városában többek között elin-
dulhat a „Happy Bike” projekt
megvalósítása, a Szapáry-And-
rássy kastély részleges felújítá-
sa. Hogyan telt az elmúlt esz-
tendő, milyen feladatokat ad az
idei év? – minderről Farkas
Szilárd polgármesterrel beszél-
gettünk.

– Tavaly a legnagyobb ön-
erőt igénylő beruházásunk a
strandfürdő és kempingben zaj-
lott, ami főként a gépészet re-
konstrukcióját jelentette. Több
mint húsz millió forintot tud-
tunk fordítani erre, ami köszön-
hető az önkormányzat és az
intézmények fegyelmezett, ta-
karékos gazdálkodásának. Idén
a gyermek- és a nagymedence
csempéjének és további gépé-
szeti berendezések felújítását
tervezzük, melyre ugyancsak
forrást kell elkülönítenünk. Az
elmúlt évben sokat jelentett az
is, hogy egy cég felajánlása
révén több tízmillió forinttal
emelkedett iparűzési adóbevé-
telünk. Ezzel összefüggésben a
gépjárműadó tekintetében is
többletforrással gazdálkodhatunk
idén. Most készítjük 2018-as
költségvetésünket, amely ma-
gába foglalja az ez évre ter-
vezett elképzeléseinket. Foly-
tatni szeretnénk a már említett
strandfelújítást, továbbá meg-
kezdeni elnyert pályázataink
megvalósítását. Terveink szerint
idén már látványos fizikai be-
ruházásoknak lehetünk része-
sei, mert a horvát-magyar in-
terreges, valamint TOP-prog-
ram pályázatai közül néhányat
már el tudunk indítani.

– Melyek ezek?
– A horvát-magyar Interreg

programra benyújtott hat pályá-
zatunkból három nyert. A
„Happy Bike” projektnek ja-
nuár 31-én tartottuk meg nyi-
tókonferenciáját, ami a kerék-
páros turizmus fejlesztését szol-
gálja a határ mentén, együtt-
működésben horvát testvérte-
lepüléseinkkel, Ludbreggel és
Perlakkal. Ebben a programban
az egyedutati művelődési házat
alakíthatjuk át kerékpáros köz-
ponttá. A Szapáry-Andrássy
kastély részleges felújítása is
elkezdődhet, ami többek között
a volt szolgálati lakás turisz-
tikai irodává alakítását is jelen-
ti. A harmadik interreges pá-
lyázatban turisztikai tanulmány
elkészítésére nyertünk támoga-
tást, hogy horvát testvértele-
püléseinkkel együtt közös stra-
tégiákat és cselekvési terveket

2018 az építkezések éve lesz Letenyén

dolgozzunk ki a Mura térségét
érintően. Ebben megfogalma-
zott szándékaink egyébiránt il-
leszkednek a Mura Nemzeti
Programhoz, melynek célkitű-
zéseiről Cseresnyés Péter, mun-
kaerőpiacért és képzésért fele-
lős államtitkár beszélt a
„Happy Bike” projekt nyitó-
konferenciáján.

– A TOP-programban mely
beruházások megkezdésére szá-
míthatnak?

– A közelmúltban támoga-
tást nyertünk a Hóvirág Óvoda
funkcióbővítő fejlesztésére, mely
elsősorban a Bajcsy-Zsilinszky
utcai központi egységet érinti.
A szociális városrehabilitációt
megelőző projekt megvalósítá-
sa már elindult. A szegregá-
tumban élők életkörülményei
javítását szolgáló programba
bekapcsolódik a Letenyei Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ,
valamint a védőnői szolgálat.
Erre épül a szociális város-
rehabilitáció, amely az elnyert
160 millió forintból a két le-
tenyei szegregátum közül az
egyik városrész fejlesztését
teszi lehetővé.

A Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár 25 millió forintot
nyert el EFOP-kiíráson. Az
Összefogással a letenyei kis-
térség fiataljaiért című projekt
célja, hogy segítse az iskolások
és óvodások tanórán kívüli
készségfejlesztését. A program-
ban a helyi oktatási-nevelési
intézmények mellett részt vesz
a borsfai, bázakerettyei és mu-
raszemenyei általános iskola is.
A művelődési ház 20 szakkört
és 5 tematikus tábort szervez-
het számukra. Ezen kívül a
Nemzeti Kulturális Alaptól 700
ezer forintot nyertek, amit a
Mura Menti Napok rendez-
vénysorozathoz használhatnak
fel. A Letenyei Család- és
Gyermekjóléti Központ egy-

millió forintot nyert kábítószer-
ügyi egyeztető fórum létreho-
zásához, melynek alakuló ülé-
sét már megtartottuk. A pre-
venciót szolgáló programban a
helyi iskolák, a védőnői szol-
gálat és a Nagykanizsai Rend-
őrkapitányság működik együtt,
a fiatalok, a közvélemény tájé-
koztatásba a médiumokat is
bevonjuk.

– Jó hírt kaptak a men-
tőállomással kapcsolatban is.

– Örülünk annak, hogy ré-
szesei lehetünk az országos
programnak, így állami forrás-
ból hamarosan elindulhat a
mentőállomás korszerűsítése.
Az OMSZ beruházásában két
új mentőgarázs épül fertőtlenítő
helyiségekkel, megvalósul az
udvar rendbetétele, aszfaltozá-
sa, valamint a főépület szociális
helyiségeinek felújítása. Jelen-
leg két mentőautó teljesít szol-
gálatot. Mivel megkezdődött az
M70-es autóút kétszer kétsávos
bővítése Letenyétől a tornyi-
szentmiklósi átkelőig, ezért ab-
ban is bízunk, hogy hamarosan
az egyik mentőgépjármű cseré-
jére is sor kerül. Az útberu-
házás során létrejövő sávbőví-
tések a katasztrófavédelmi őrs
létrehozását is indokolják. Az
épületet májusban tervezik át-
adni, melyben egy-egy autóval
a hivatásos állomány és az
önkéntes tűzoltóink is helyet
kapnak.

– Milyen további elképzelé-
sek megvalósítását tervezik?

– A polgármesteri hivatal
épületét szeretnénk korszerűsí-
teni, ami elavult rendszereivel
már nem felel meg a kor
elvárásainak. E tekintetben az
elektromos hálózat, a tetőszer-
kezet megújítását, valamint a
külső nyílászárók cseréjét ter-
vezzük, melynek érdekében pá-
lyázatot nyújtunk be a TOP-
programra. A fogászati ellátás
fejlesztése érdekében a rende-
lők felújítását, illetve új fogor-
vosi székek és egyéb eszközök,
közte a még hiányzó fogá-
szati röntgenberendezés be-
szerzését tervezzük. Az iskola
és az óvoda között létesítendő
tanuszoda tervei készen van-
nak, melynek megépítése is
hamarosan elkezdődhet a kor-
mányzati beruházásnak köszön-
hetően.

A 2018-as esztendő január
6-án egy örömteli rendezvény-
nyel indult. Az Andrássy Gyula
Általános Iskola tornatermében
a hagyományoknak megfele-
lően nagysikerű újévi koncertet
adott Letenye Város Fúvósze-
nekara. Beszédemben azt hang-
súlyoztam: reméljük, hogy ez
az öröm egész évben kitart,
hiszen az elvégzett munka
eredményeként jelentős fejlesz-
tések kezdődhetnek meg váro-
sunkban – emelte ki Farkas
Szilárd polgármester.

Farkas Szilárd
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Kemence udvart adtak át a
horvát határ menti településen
advent utolsó hétvégéjén. Prek-
sen László Semjénháza, polgár-
mestere elmondta: a START
közfoglalkoztatási mintaprog-
ram keretében valósult meg a
közösségi, szabadtéri modern
kemence felépítése. Hozzátet-
te: a helyi közösség összeko-
vácsolása, a településkép fej-
lesztése, a település fejlődésé-
nek elősegítése volt az elsőd-
leges cél az új beruházással. A
kemenceudvarban egy 100 cen-
timéter belső területű búbos
kemence, sparhelt sütővel, ma-
lacpörgető, grillező, füstölő,
gyümölcsaszaló, több méretű
bográcsozó, illetve egy hosszú
kemence is helyet kapott, mely
ideális például rétesek sütésé-

Látványkemencét avattak Semjénházán
hez. A kemencét tető fedi, így a
terület közösségi, családi ren-
dezvények megtartására is al-
kalmas.

Az ünnepségen részt vett
Cseresnyés Péter munkaerőpia-
cért és képzésért felelős állam-
titkár és országgyűlési képvi-
selő, valamint , aBene Csaba
Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke is. Az építményt Marton
István esperes, a település plé-
bánosa áldotta meg. A látvány-
kemencét ínycsiklandó étkek
elkészítésével próbálták ki,
ugyanis az ünnepélyes átadó
után helyben sült kolbásszal,
hurkával, forralt borral, meleg
teával, és a helyi asszonyok
által készített különböző íze-
sítésű rétesekkel kedveskedtek
a település lakóinak és a

meghívottaknak. Az est fény-
pontja pedig a kemence pörgető
részében sült malacpecsenye
volt.

A település polgármestere
reményét fejezte ki, hogy az új
közösségi színtéren megrende-

zett egyedi programok, közös-
ségi célú rendezvények előse-
gítik és erősítik a település la-
kóinak együvé tartozásának ér-
zését, valamint a helyi gaszt-
ronómiai élet színesítését.

Preksen-Ifka Ágnes

Az avatás pillanata… Balról Bene Csaba, Marton István,
Cseresnyés Péter és Preksen László.

Ínycsiklandó étkek készültek.

Tislér Ferencné, született
Kodela Rozália január 11.
napján töltötte be 90. életévét.
Ebből az alkalomból otthoná-
ban köszöntötte Molnári Köz-
ségi Önkormányzata nevében
Kanizsai Lajos alpolgármester
és , aKónyáné Józsa Csilla
Semjénházai Közös Önkor-
mányzati Hivatal jegyzője.

Rozi néni, „mindenki Te-
cája”, mert ugye a faluban az
időstől a fiatalig a többség így
nevezi, Molnáriban született
1928. január 11-én. A szépkorú
hölgy szerencsére kielégítő
egészségnek örvend, ennek leg-
jobb bizonyítéka, hogy még
mindig felaprítja a fűteni valót,
segít az otthoniaknak, rokonok-

Szépkorút köszöntöttek Molnáriban

nak a szőlőművelésben, és hála
Istennek nem szorul segítségre,
ellátja saját magát.

Napjait próbálja aktívan töl-
teni, kapálgat, gondozza a virá-
gait, látogatja a 88 éves testvérét.

Kanizsai Lajos alpolgár-
mester és Kónyáné Józsa Csil-
la, a Semjénházai Közös Ön-
kormányzati Hivatal jegyzője
továbbra is jó erőt, egészséget
kívánt neki, majd egy virág-
csokor kíséretében nyújtotta át
az miniszterelnökOrbán Viktor
által aláírt jubileumi emlékla-
pot, s tette még emlékezete-
sebbé ezt a szép ünnepet, amit
családtagjai és barátai között
tölthetett el.

T.Jné

Az ünnepelt az önkormányzat vezetőivel.
A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó

(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)

keres a megye minden részéből.tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Januárban Farkas Szilárd
polgármester kezdeményezésé-
re a letenyei városházán Pál
Zoltán, a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület el-
nöke tartott tájékoztatót a már
megjelent Leader pályázati fel-
hívásokról. A megbeszélésen a
Letenyei Szőlő és Gyümölcster-
mesztők Egyesületének képvi-
selői, Letenye, Kistolmács, Mu-
rarátka, Muraszemenye Zajkés
települések polgármesterei vet-
tek részt.

Leader pályázati egyeztetés és együttműködés Letenyén

A projektötletek felvázolá-
sát követően az együttműködés
eredményeként hamarosan egy
közös pályázat benyújtására is
sor kerül. A felhívás általános
célja a települések közötti
együttműködések elmélyítése,
a térségi szemléletben való
gondolkodás erősítése a telepü-
lések mindennapi életében je-
lentős problémákat okozó terü-
leteken, az életminőség javítása
érdekében. A ZZSZ HACS ter-
vezési területén az utóbbi év-

tizedekben jelentős mértékben
leromlott a településkép, s ez-
zel együtt a helyi tájértékként
számon tartott építmények ál-
lapota is.

A térségi együttműködések
korábban bevált rendszerének
tovább gondolásával jelentős
pozitív irányú változást lehet
elérni, például ezek felújításá-
val, utcabútorok elhelyezésé-
vel, egységes arculat alkalma-
zásával. A térségben szinte
egyáltalán nem működnek fel-
vásárló hálózatok, így a meg-
termelt mezőgazdasági termé-
kek feleslegét (gyümölcs, zöld-
ség stb.) nem lehet értékesíteni.
Nincs kialakult élelmiszeripari
feldolgozó potenciál, mely hoz-
zá tudná segíteni a helyieket a
magasabb hozzáadott értékű,
jobban eltartható termékek elő-
állításához.

További probléma a tőke-
hiány, ami meggátolja azt,
hogy ezen a téren kisebb csa-
ládi feldolgozók létrejöhesse-
nek. Éppen ezért igény mutat-
kozik a közösségi célú feldol-
gozók kialakítására, mely a hát-

rányos helyzetű közösségek
számára lehetőséget tud bizto-
sítani az önellátásra, esetleg
alternatív jövedelem megszer-
zésére és jellegénél fogva költ-
séghatékony, nem teremt feles-
leges kapacitásokat. Az együtt-
működés e tevékenységi terület
esetében a szolgáltatás más te-
lepülések számára történő biz-
tosítását is garantálja.

A települések szinte mind-
egyikében tapasztalhatók inf-
rastrukturális hátrányok. Sok
esetben nem megoldott az elek-
tromos energia, az ivóvíz ellá-
tás, a túraútvonalak, tanösvé-
nyek karbantartása és nem,
vagy csak korlátozott mérték-
ben épültek ki az infokommu-
nikációs technológiák elérését
szolgáló rendszerek. A ZZSZ
HACS olyan fejlesztéseket
kíván támogatni, melyek alap-
vetően e hátrányokon képe-
sek enyhíteni különféle gépek,
eszközök beszerzésével, ki-
sebb építési munkák elvégzé-
sével – ismertette Pál Zoltán
elnök és Farkas Szilárd pol-
gármester.

Hamarosan közös pályázatot nyújtanak be.

A letenyei Szőlő és Gyü-
mölcstermesztők Egyesülete ja-
nuár 20-án (szombaton) ren-
dezte meg a hagyományos Vin-
ce-napi pincejárását.

A civil szervezet elnöke,
egyben a város alpolgármeste-
re, lapunknakSomogyi András
elmondta, több mint negyed
évszázada indították útjára a
januári pincejárásokat.

Az első állomás az Öreg-
hegyen ésSomogyi Tibor fele-
sége hegyi hajlékánál volt, ahol
Farkas Károly letenyei plébá-
nos szólt Szent Vince életéről,
majd megáldásra került a szőlő
is, ez után történt meg a Vince-
napi szőlőmetszés, amelyet a
házigazda végzett el.

Vince-napi pincejárás
A rendezvényre eljöttek a

szlovéniai a helyiCsentéből
szőlőtermesztők egyesületének
tagjai, a Balatoni Borbarát
Hölgyek képviselői Keszthely-
ről, érkeztek gazdák Cserszeg-
tomajból Da Bi-, jelen voltak
bere Zalai Borlovagrend tagjai
és itt volt , a ZalaiSimon Zoltán
Borvidék Hegyközségi Tanácsá-
nak elnöke is. A letenyeiek kö-
zül szép számmal jelentek meg,
a rendezvényt jelenlétükkel szí-
nesítették a Letenyei Borbarát
Hölgyek Társaságának tagjai.

Somogyi Tibor pincéje után
a népes csapat gyalogszerrel
Rostonics László pincéjéhez
ment, ahol boraitKovács Antal
kóstolták meg, majd Gyergyák

László hegyi hajlékához láto-
gattak és végül az Öreg-Zajki
hegyi boronapincénél, finom
ebéd mellett beszélték meg a
pincejárás tapasztalatait.

Somogyi András lapunknak
elmondta, véleménye szerint a

múlt évi borok jók lesznek, bár
hektikusak, hiszen az időjárás
befolyásolja az érést, ennek
ellenére most is jó minőségű
nedűkre számítanak Letenyén
és környékén.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Somogyi Tibor házigazda a szőlővessző metszése után a sző-
lőre akasztott kolbászból is vágott metszőollóval a vendégek-
nek. Középen Somogyi Tibor, j-b Somogyi András egyesületi
elnök, Farkas Károly plébános, Kuprivecz József a letenyei
civil szervezet tagja, b-j a keszthelyi és a letenyei borbarát
hölgyek.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Január 25-én este tartotta a
Derűs Évek Nyugdíjas Klub
tagsága a pótszilveszteri össze-
jövetelét, melyen Farkas Szi-
lárd letenyei városvezető is
részt vett. Lapunkat arról tájé-
koztatta, hogy Letenye Város
Idősügyi Tanácsán keresztül is
tartják a kapcsolatot a letenyei
nyugdíjasokkal és folyamato-
san segítik őket.

– Öröm, amikor egy-egy
alkalommal betekintést nyerek
a klub működésébe, s rendsze-
res meghívást kapok a rendez-
vényeikre. Azt sem szabad vé-
ka alá rejtenünk, hogy a lete-
nyei fiatalok és idősek kapcso-
lata is jó, az elmúlt években ezt
számos rendezvény, együttmű-
ködési lehetőség bizonyította –

Figyelnek a letenyei nyugdíjasokra
mondta Farkas Szilárd. Példa-
ként említette a „Hetvenkedő
Hatvanasok” bűnmegelőzési
versenyt, melynek az önkor-
mányzat rendszeresen helyet
biztosít, így támogatva a vetél-
kedőn elsajátítandó ismeretek
biztosítását.

A városvezető érdeklődé-
sünkre elmondta azt is, hogy az
önkormányzat irányába az el-
múlt hetekben jelentős érdek-
lődés érkezett a nyugellátások
méltányossági alapon történő
emelése iránt vagy az egyszeri
segély tekintetében. A helyi
önkormányzat és a családsegítő
központ is segít a nyomtatvá-
nyok letöltésében, kitöltésében,
valamint a nyomtatványok be-
nyújtásában is.

Pótszilvesztert tartottak…

A program segítségével fej-
leszteni szeretnék a zártkert-
ként nyilvántartott ingatlanok
mezőgazdasági hasznosítását
is, így is támogatva a hozzá-
juk kapcsolódó életforma
fennmaradását – mondta la-
punknak város-Farkas Szilárd
vezető.

– Ehhez azonban rendezni
kell a zártkerti területeket és
átfogóan fejleszteni infrastruk-
túrájukat. A nemzeti forrásból
finanszírozott program kereté-
ben a letenyei zártkerti utak

Pályázat zártkerti programokra
kátyúzására és gyümölcsös lé-
tesítésére nyújtottunk be pályá-
zatot, melynek összege 10 mil-
lió forintot tesz ki. A támogatás
intenzitása 100 százalékos. A
pályázat pozitív elbírálása ese-
tén az Öreg-hegyi út egy részé-
nek és a Béci hegyről Letenye
irányába vezető zártkerti út egy
szakaszának kátyúzására kerül-
hetne sor. A pályázat önkor-
mányzatunknak csak letenyei
helyrajzi számon nyilvántartott
zártkerti utak felújítására biz-
tosíthat lehetőséget.

1983-ban is beköszöntött a
január, mint minden év elején,
és ekkor alakult meg az olaj-
bányászok nyugdíjas klubja
Bázakerettyén. Az ezt megelő-
ző években is létezett közössé-
ge a nyugdíjasoknak, a tevé-
kenységüket az általános iskola
akkori pedagógusai segítették.

Az 1990-es években elkez-
dődött az olajiparban a nyugdí-
jasok számának növekedése,

Pillanatképek Bázakerettyéről
Az idén 35 éves „Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület” életéből

így Kerettyén is. A klub ekkor
már szervezettebben, több prog-
rammal, gyakoribb összejöve-
telekkel működött. Bogenrieder
Frigyes, Szabó Tibor, Almás
Sándor vezetése után, 2002-tól
női vezetője volt a klubnak
Szabó Ottóné személyében.
2016-ban adta át a stafétabotot
Aradi Jánosnak, aki jelenleg is
a klub elnöke. Az egyesület 9
tagú elnökséggel és 45 taggal

tevékenykedik. Az éves mun-
katerv lendületes, jó hangulatú,
fáradtságot mellőző, fiatalos
programokkal van tele, így szí-
nezve a klubéletet:

– Kirándulások az egész or-
szág területén

– Születés- és névnapok fél-
évenkénti megünneplése

– Nő -,  illetve férfinap
– Bányásznap koszorúzás-

sal egybekötve
– A község rendezvényein

való részvétel, akár szervezés is
– Az eltávozott klubtagokra

való emlékezés, amely a klub-
épület előtti emlékhelyen tör-
ténik

– Advent indító összejöve-
tel, a plébános úr részvételével

– Takarítási munkálatok a
község területén: például sze-
métszedés, őszi takarítás

– Az évet záró” Pótszilvesz-
ter”, melyen a klubtagok bará-
tai is részt vehetnek, hangu-
latos, élőzenés órákkal búcsúz-
tatva az óévet.

A rendezvények, progra-
mok sorát még hosszasan lehet-
ne sorolni. Most, amikor a 35.
klubév kezdődik, bízunk benne,
hogy a klubtevékenységhez
elég erő, egészség társul, még
sokáig tudunk együtt ünnepel-
ni, kirándulni, egymást meglá-
togatni, a barátságokat tovább
mélyíteni, dolgozni a közsé-
gért, Bázakerettyénkért.

Horváth Józsefné

A klubépület előtti emlékhely.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2018. január 31-én Zala-
egerszegen, Megyeházána ke-
rült sor a Zala Megyei Fel-
zárkózási Fórum alakuló ülésé-
re. Az EFOP-1.6.3.-2017-00004
számú projekt – amelyet a Za-
la Megyei Önkormányzat és a
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság konzorciumban
valósít meg – elsődleges célja
a szegénységben, társadalmi
kirekesztettségben élők számá-
nak csökkentése, a szegénység
újratermelődésének megakadá-
lyozása, a közszolgáltatások,
társadalmi, gazdasági javak
egyenlő esélyű hozzáférésének
javítása, valamint a társadalmi
összetartozás erősítése, egy
megyei szintű koordinációs

Esély a nehéz sorsú embereknek
Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum

és konzultációs rendszer ki-
alakítása.

Az alakuló ülés résztvevőit
köszöntötte ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri
biztos. Nyitó beszédében ki-
emelte: nagyszerű érzés együtt
látni azokat az embereket –
legyenek azok polgármesterek,
az egyházak képviselői, a ki-
sebbséghez, a rendőrség köte-
lékéhez tartozók, vagy mások
–, akik tenni szeretnének, azok-
nak segíteni, akik valamilyen
okból nem kaptak kellő esélyt
az életben való boldoguláshoz.

Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltsé-
gének igazgatója elmondta:

olyan fórumot szeretnének ki-
alakítani, ami minden területen
segíti azt, hogy a hátrányos
helyzetűek esélyegyenlőségét
magasabb szintre emeljék.

Zimborás Béla, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság Zala Megyei Kirendelt-
ségének igazgatóhelyettese rész-
letesen ismertette a résztve-
vőknek a programot. Ennek
keretében többek között szer-
vezetfejlesztő, érzékenyítő prog-
ramot szerveznek a Zala Me-
gyei Önkormányzat munkatár-
sainak. Megyei Felzárkózta-
tási Fórumot hoznak létre, a
közösségi együttműködést erő-
sítő rendezvénysorozatra ke-
rül sor.

Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke a
Megyei Foglalkoztatási Pak-
tumról adott tájékoztatást. Ki-
emelte: a felzárkóztatásnak két
nagyon fontos eleme van. Az
egyik munkához jutás, a másik
pedig az oktatás.

A résztvevők ezt követően
elfogadták a Zala Megyei
Felzárkóztatási Fórum Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát,
majd elnöknek választották
Györe Edinát, s döntöttek a
tematikus munkacsoportok ve-
zetőinek és tagjainak szemé-
lyeiről is.

Befejezésül elfogadták a
munkacsoportok éves munka-
tervét.

Vigh László sok sikert kívánt a munkához. Mellette Ercsei
Matild pályázati instruktor, Zimborás Béla, Györe Edina és
Pácsonyi Imre.

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.

Dél-Zala Murahíd

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatáj
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük, annak
emlékére, hogy 1923. január
22-én Szatmár-Kölcsey Ferenc
csekén ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását.

Az ünnep alkalmából a le-
tenyei Városi Könyvtárban két
helyi alkotónak, né-Boa Endre
pi iparművésznek és Gyertyán-

Magyar Kultúra Napja Letenyén

Farkas Szilárd méltatta az ünnep jelentőséget.

Boa Endre egyik alkotása.

ági István fotósnak nyílt ki-
állítása.

A megnyitón – a Himnusz
sorait tolmácsolva – közremű-
ködött vers-Horváth Bendegúz
mondó, valamint a Letenyei
Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei, ésBogdán Elizabet
Végh András Zoltán (felkészítő
tanáruk ).Lukács Adrienn

Farkas Szilárd polgármes-
ter az ünnep jelentőségét mél-
tató szavai után Dömők József,
az intézmény megbízott igazga-
tója Boa Endre életútját, művé-
szetét bemutatva nyitotta meg a
tárlatot, mely tulajdonképpen
egy „időutazás” az elmúlt más-
fél évtized fafaragásaiból válo-
gatva.

Gyertyánági István fotós a
„magyar tenger” őszi, téli és
nyári arcát mutatja be művészi
fotóin. A Balaton arcai című
tárlatát , a Kani-Varga Szilárd
zsa Fotóklub vezetője ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe.

Mindkét kiállítás február
20-ig tekinthető meg a Városi
Könyvtárban.

Január végén a Letenyei Ká-
bítószer Egyeztető Fórum ösz-
szehívására került sor a Lete-
nyei Család- és Gyermekjóléti
Központban.

A fórumon megvitatták Le-
tenye Város Drogellenes Stra-
tégiáját (2018-2024), melyen az
önkormányzat, a helyi általános
iskola, a védőnői szolgálat, a
rendőrség és a helyi művelődé-
si ház képviselői vettek részt.

A megbeszélésen a jelenlegi
drog-helyzetképet is érintették,

Ülésezett a Letenyei Kábítószerügyi Fórum

megbeszélték a stratégia szük-
ségességét, létjogosultságát, va-
lamint a kereslet- és kínálat-
csökkentési stratégiákról, illet-
ve azok hatásairól is részlete-
sen szó esett – értesültünk
Farkas Szilárd polgármes-
tertől.

A Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum helyi szintű tanácsadó
és egyeztető fórum, szakmai
munkacsoport. Tevékenységé-
vel igyekszik összhangot terem-
teni a drogprobléma visszaszo-

rításában alapvető fontosságú
négy terület, a közösség és
együttműködés; a megelőzés; a
gyógyítás, rehabilitáció, vala-
mint a kínálatcsökkentés szer-
vezeteinek és intézményeinek
munkájában.

Egységes szakmai és mód-
szertani szemléletmód megva-
lósítására törekszik, továbbá ar-
ra, hogy ésszerűsítse és koordi-
nálja a városban zajló kábító-
szer-fogyasztást megelőző te-
vékenységet, a prevencióra he-
lyezi a hangsúlyt.

Segít az erőforrások moz-
gósításában, összehangolja a he-

lyi szereplők tevékenységét, ja-
vaslatokat tesz az esetleges pár-
huzamosságok elkerülése érde-
kében.

Szakmai ajánlóként elősegí-
ti az országos pályázatokon va-
ló részvételt, stratégiát dolgoz ki
a kábítószer-probléma kezelésére.

A cél párbeszéd kezdemé-
nyezése, erősítése és kommuni-
kációs színtér biztosítása a ká-
bítószerügyben érdekelt és fe-
lelősséget viselő felek között –
mondta végezetül lapunknak
Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester, aki egyben a fórum
elnöke és felelőse is.Január végén tanácskoztak.



12 2018. januárDél-Zala Murahíd

Bölcsődét alakítanak ki,
illetve felújítják a település
óvodáját , a Terület-Nagyrécsén
és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében el-
nyert mintegy 190 millió forin-
tos európai uniós forrásból – tá-
jékoztatta az önkormányzat az
MTI-t.

A Széchenyi 2020 prog-
ramban megvalósuló beruházás
részeként felújítják a 60 gyer-
mek elhelyezésére alkalmas
óvodát, annak földszinti részén

Bölcsődét alakítanak ki Nagyrécsén
pedig 14 kisgyermek számára
jól felszerelt bölcsődét is ki-
alakítanak. Az óvoda régi bú-
torainak cseréjével kényelme-
sebb nevelési feltételeket te-
remtenek, az udvari játékokat
pedig az uniós szabványoknak
megfelelő eszközökre cserélik.

Az óvodának és a leendő
bölcsődének helyet adó épület-
ben energetikai beruházásként
napelemes rendszert is telepí-
tenek a 2019 nyarára záruló
projekt során.

Tizennégy kisgyermek számára jól felszerelt bölcsődét is ki-
alakítanak.

Nincs meglepetés
A jelenlegi képviselők indulnak

A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség Keresztényde-és a
mokrata Néppárt nyilvános-
ságra hozta egyéni jelöltjeinek
listáját a 2018 április 8-án sorra
kerülő országgyűlési válasz-
tásokra.

Zala megyében három vá-
lasztókerületben voksolhatnak
a polgárok. Mindhárom vá-
lasztókerületben a jelenlegi or-
szággyűlési képviselő méretteti
meg magát.

Zala 1-es választókerület
(Zalaegerszeg): .Vigh László

Zala 2-es választókerület
(Keszthely): .Manninger Jenő

Zala 3-as választókerület
(Nagykanizsa): Cseresnyés
Péter.

A nagykanizsai székhelyű 3-
as választókerületben Cse-
resnyés Péter a jelölt.

Zala megyében az elmúlt
évhez képest 4 százalékkal
csökkent december végén az
álláskeresők száma. Az év utol-
só hónapjában 6763-an szere-
peltek a nyilvántartásban, 300-
zal kevesebben, mint egy évvel
korábban.

A megye munkaerőpiacán
évtizedes rekordok dőltek meg
2016-ban: a nyilvántartott ál-

Csökkent az álláskeresők száma
láskeresők száma olyan ala-
csony értékre esett vissza,
melyhez hasonlót azt mege-
lőzően csak 1990-ben, a
munkanélküliség felfutásakor
mértek.

A kedvező folyamat 2017-
ben folytatódott, július óta min-
den hónapban kevesebb a re-
gisztrált álláskeresők száma
Zala megyében, mint a korábbi
időszakban.

A nyilvántartott álláskere-
sők aránya a tavalyi év utolsó
hónapjában 5,3 százalékra
csökkent. A mutató értéke 0,3
százalékponttal volt alacso-
nyabb, mint 2016 decem-
berében.

A pályakezdő álláskeresők
száma is jelentősen mérséklő-
dött: december végén keve-
sebb, mint 500 fiatal – az állás-
keresők 7 százaléka – keresett
munkát a kirendeltségek segít-
ségével. Tavaly 750 pályakezdő
került első alkalommal nyil-
vántartásba, 150-nel kevesebb,
mint egy évvel korábban.

A kormányhivatal foglal-
koztatási főosztálya tájékozta-
tása szerint decemberben 950
nem támogatott, új álláshelyet
jelentettek be a munkaadók. Az
elmúlt évben 12,1 ezer támo-
gatás nélküli álláshely volt a
megyében, 1100-zal több, mint
egy évvel korábban.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


