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Mit kínál a Mura Nemzeti Program?
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel (2.)
Az utóbbi időben egyre
többször hangzik el: Mura
Nemzeti Program. Mit is jelent
ez valójában? Erről beszélgettünk Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel, akinek
kezdeményezésére indult a
program. Az interjú első részében a Mura Nemzeti Program
gazdaságfejlesztő, elsősorban
mezőgazdasági oldaláról olvashattak. A mostani számban a
turizmusfejlesztés lehetőségei
kerültek szóba.
– Egyre gyakrabban hallani
a Murafölde elnevezést…
– Gondot jelentett a délzalai térségnek, hogy nem volt
identitást képző, jelentő elnevezése, holott hagyományában és
kultúrájában mindig is egy
egységnek számított. A Mura

Program tervezésekor kollégáimmal nagyon sokat gondolkodtunk, hogy miként lehetne
ezen változtatni. Elhatároztuk,
hogy ezt a területet – Nagykanizsa központtal – új turisztikai célterületként felhelyezzük
a hazai és nemzetközi térképre.
Ez viszont nélkülözhetetlenné
tette, hogy megkeressük e térség nevét. Hosszas vizsgálat
után a Murafölde elnevezésre
jutottunk; a Mura folyó és a
földe szó is része a helyi
emberek identitásának, illetve a
térségben számos „földe” elnevezésű településsel is találkozhatunk. Ezen felül ez az
elnevezés egyfajta titokzatos,
feltáratlan területre is utal, regényességet, legendákkal teli
vidéket sugall. Az elmúlt hó-

A X. Országos Fánkfesztiválon, Nagykanizsán…

napok tapasztalata alapján azt
mondhatom, hogy az emberek
megszerették és használják ezt
az elnevezést, számos alkalommal találkozom vele, ami örömmel tölt el.

– Hogyan látja Murafölde
turizmusát?
– Elsősorban a természeti
értékekre és az élményre szeretnénk építeni. Olyan aktív
(Folytatás a 2. oldalon)
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Mit kínál a Mura Nemzeti Program?
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel (2.)

Vince-napi pincejáráson Tormaföldén.

(Folytatás az 1. oldalról)
turisztikai fejlesztéseket tervezünk – kerékpáros, vízi, bakancsos, lovas –, amelyeken keresztül feltárulnak az eddig
szinte még saját magunk előtt
is rejtve maradt értékek. A
Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen készítünk egy
stratégiát, mely e területet kiemelt turisztikai térséggé emeli. A munka során néha még én
is meglepődöm, hogy micsoda
egyedülálló értékekkel, csodákkal rendelkezünk. Ezt kell megmutatnunk, mind az itt, a közelben élők, mind pedig a
nagyvilág számára. Annak érdekében, hogy a figyelmet
ráirányítsuk Muraföldére, mindenképp szükség van egyedi,
élményt nyújtó attrakciók telepítésére a térségben és Nagykanizsán egyaránt. Erre már
komoly tervekkel rendelkezünk. Emellett fontos szerepet
szánunk a gasztronómiának,
melyben egy bázakerettyei
gourmet étterem is komoly szerepet vállal, továbbá, folyamatban van egy olyan koncepció
kidolgozása is, mely épp az
imént említett legendás, titokzatos vidék imázsát teremti
meg, hogy egy kicsit sejtelmes
is legyek. Természetesen ahhoz, hogy ez egy valódi célterületté összeálljon, szükséges
a helyi infrastruktúra hálózat
fejlesztése is, ezért szintén dolgozom. A fejlesztések részleteiről viszont csak a közeljövőben beszélnék, amikor már a
folyamat abba a szakaszába ér.
– Említene azért néhány
konkrét dolgot?

– Megvalósítás alatt áll a
Zalaerdő 1 milliárd forint értékű kisvasút fejlesztése, ami
fontos turisztikai vonzerő, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park is egy újabb szürkemarhaés bivalytelepet hoz létre a Mura mentén, Letenye térségében,
ami például a kisgyermekes
családok számára jelenthet kikapcsolódást. Ugyanakkor ez a
fejlesztés a már említett gasztro
alapanyag előállítást is segíti,
tehát a program pillérei itt látható módon összeérnek. Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy a Mura Programhoz
köthetően rendelkezésre áll egy
Projekt Előkészítési Alap (PEA),
melyet a program keretében
beadott és jogosult pályázatok
tervezési és előkészítési költségeire, ezen költségek előfinanszírozása érdekében kezdeményeztem. Ebből az alapból
már több mint 50 millió forintot hívtak le az egyes pályázók, s ez továbbra is rendelkezésre áll, az igénylésről a
Széchenyi
Programirodában
érdemes érdeklődni.
– E sokrétű program megvalósításához komoly szakmai
bázisra, munkatársakra van
szükség…
– Miniszteri biztosként hozzám tartozik egy jelenleg négy
fős csapat, tagjai a program
kiteljesedését segítik. Az ő legfontosabb feladatuk, hogy eljuttassák hozzám a térségből
érkező kezdeményezéseket, hogy
megtaláljuk a szinergiákat,
hogy összekapcsoljuk egymással az egyes szereplőket annak
érdekében, hogy a fent említett

hálózat, láncolat létrejöhessen.
Az én feladatom pedig az,
hogy megteremtsem ezek megvalósulásának kereteit, feltételeit és forrásait a kormányzat
részéről.
– Mi a Mura Program küldetése és hogyan tudja ezt Ön
elősegíteni?
– Legfontosabbnak a szemléletváltást tartom. Jelenleg az
uniós források világában élünk,
ahonnan nehéz kitekinteni
olyan távlatokra, melyek nem
férnek bele a projektlogikába.
A Mura Program minimum 1015 éves távlatokba tekint, hoszszú távra szól, célkitűzése a
helyi, vidéki gazdasági potenciál megteremtése, a fenntart-

ható vidék létrehozása, a megélhetési lehetőségek fenntartása
és fejlesztése, ezáltal a térség
népességmegtartó erejének növelése. Hogy mivel tudom
mindezt én elősegíteni? Azt
gondolom, hogy az elkötelezettségemmel és az elhivatottságommal, a képviseletemmel.
Számomra tényleg az a legfontosabb, hogy ez a térség
sikeres legyen, az itt élő emberek megtalálják a megélhetésüket, a boldogulásukat. S az,
hogy a külső szemek meglássák azt a szépséget és azokat az
értékeket, amelyek minket jellemeznek.
-m(Vége)

Farsangi forgatag az óvodában
A Muraszemenyei Napköziotthonos Óvoda óvodásai és
dolgozói nagy izgalommal várták az idei farsangi maszkarázást. A délután első fellépője
Rosta Géza előadó volt, aki
fülbemászó, vidám dalaival
megalapozta a farsangi hangulatot. A zenés műsor után a kis
ovisok mutatták be táncosverses műsorukat a megjelent
vendégeknek.
Ovisaink számára a már jól
ismert Borka bohóc is színesítette a farsangi ünnepséget,
aki egy képzeletbeli kalózhajóra hívta a lelkes gyermeksereget számos akadály és
játékos feladat megoldásával,

Élményekben gazdag nap volt.

hogy végül elérjék a „kincsesládát”.
Nem maradhatott el a zsákbamacska és az értékes ajándékokat tartalmazó gyermektombola sem, melyet a szülők
ajánlottak fel. Az anyukák által
készített sütemények, fánkok,
szörpök csillapították a kis
maszkák éhségét.
Elfáradva, ugyanakkor élményekkel telve zártuk a farsangot, melynek legfontosabb
értéke, kitűzött célja az volt,
hogy a gyermekek, szülők, vendégek együtt egy közös délután
keretében jól érezzék magukat!
Turósné Lőrincz Anita
óvodavezető
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Milliárdos költségvetés Letenyén
Letenye Város Képviselőtestülete február 15-én ülésezett
számos napirendi témában. A
képviselő-testület elfogadta a
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolóját és a
2018. évi munkatervét, azonban a rendezvénytervében módosítások végrehajtásáról döntöttek.
Az ülésen tárgyaltak a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztásának betöltésére pályázat újabb kiírásáról, döntöttek az adósságot keletkeztető ügyletekről, módosították a 19/2004. (XI.24.) önkormányzati vagyonrendeletet,
elfogadták Letenye Város Önkormányzata információátadási
szabályzatát, tárgyalták a 2018.
évi igazgatási szünet elrendelését, zárt ülésen pedig ingatlanra érkezett vételi ajánlatok
és ingatlan-eladási ügyekben
hoztak határozatokat - tudtuk
meg Farkas Szilárd polgármestertől.

A vagyonrendeletben elfogadták, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő alumíniumvázas sátor, a színpad és az
aprítógép bérbeadása mekkora
mértékű összeget képvisel.
A testületi ülés legjelentősebb napirendi pontja a 2018.
évi költségvetés megtárgyalása
és elfogadása volt. A költségvetés elkészítését számos jogszabály befolyásolta, az általános összeállítási sztenderdek
alapján mintegy 2,5 milliárd forint bevételi és kiadási főöszszeggel számolhat a kisváros.
Továbbra is támogatni kívánják a helyi civil szervezeteket, mintegy 4,4 millió forint
összegben. A képviselő-testület
létszámbővítésről döntött, márciustól 1 fő traktorvezető is
részt vesz a településüzemeltetési feladatokban. A 2018.
évben 100,5 millió forinttal
finanszírozzák az intézmények
működését, s ettől az évtől a
Letenyei Közös Önkormányzati

A kirakatokat díjazták
Február 1-jén délelőtt átadásra kerültek az oklevelek és
jutalmak a karácsonyi kirakatversenyben részt vett és díjazásban részesült letenyei üzletek tulajdonosainak.
Az okleveleket Varga Ivett
készítette, a díjakat Letenye Város Önkormányzata és a Letenyéért Közéleti Egyesület támogatásával Szabó Katalin grafikus, a zsűri elnöke készítette el
– mondta lapunknak Farkas
Szilárd polgármester.

Helyezést értek el:
1. hely és a vándorkupa:
M7 Vendéglő. 2. hely: Állatpatika. 3. hely: Gerő Cukrászda.
Különdíjban részesültek: Molnár Imre, Gelka-Hírtech Kft.;
Kazay Endre Gyógyszertár;
Németh Gergő-Nemzeti Dohánybolt. Dicsérő oklevélben részesültek: Mihovics Húsbolt; Vasember Barkácsbolt; Tutika ABC;
Niti-Fina Pékség; Virágkuckó
Letenye; Lukács Vilmos-Mezőgazdasági Bolt; Bio-Natura.

A testület elfogadta a költségvetést.

Hivatal működési finanszírozása mintegy 7 millió forintot tesz
ki az állami hozzájáruláson túl.
Letenye Város Önkormányzata nyertes projektjeinek összege 1,5 milliárd forintot jelent,
mely növelte a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit. A
pályázati önrészek is jelentős
mértéket képviselnek, ezen összegeket saját forrásból szükséges
biztosítani.
Az iparűzési és gépjármű
adóbevételek emelkedtek, ezzel
párhuzamossal Letenyétől 43,5
millió forintos állami hozzájárulást vontak meg, számítottak
be, amely a zöldterület gazdálkodást, a közvilágítást, közutak
és köztemető fenntartást érintették. A közfoglalkoztatási

pályázatok támogatást kaptak,
így ismét 3 programelemet indítanak 60 fő bevonásával márciustól. Az eszközbeszerzés és
dologi kiadások tekintetében
kevesebb támogatás érkezett,
mint a tavalyi évben.
A képviselő-testületi ülésen
tárgyaltak a letenyei strandfürdő karbantartási munkáiról, ebben az évben folytatni kívánják
a tavaly megkezdett karbantartási munkákat, elsősorban a gépészeti elemek karbantartására,
cseréjére vonatkozóan, illetve a
gyermekmedence csempézése
kapcsán is merülnek fel további
munkák, s arra törekszenek,
hogy a létesítmény júniusban ki
tudjon nyitni – hallottuk a
letenyei városvezetőtől.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
A kirakatverseny szervezői, jelenlévő díjazottai és Farkas
Szilárd polgármester.

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Farsangi felvonulás Semjénházán

Immár a tizedik farsangi felvonulásra került sor.

Immár 10. alkalommal került megrendezésre a farsangi
felvonulás Semjénházán. A
program a község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében valósult meg. A felvonulás, mely nagy népszerűségnek örvend, ismét számos
embert mozgatott meg. A színes forgatagban felfedezhettünk többek között cowboy lányokat, macskanőket, bohócot,
és egy kis zebra is tiszteletét
tette.

Az egybegyűlteket Preksen
Csaba, a helyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd ezt követően
énekszóval vonultak végig a
„Fasenkok” a település utcáin.
A legtöbb háznál a teraszról és
a kapukból is figyelték, üdvözölték az egyre ötletesebb,
kreatívabb jelmezbe öltözött
felvonulókat, néhol meg is kínálták őket. Az utcák végigjárását követően a jelmezesek
táncos, zenés programmal ked-

veskedtek a nézőknek, érdeklődőknek. A sok zene meghozta
hatását, hiszen a dalok hallatán
kicsik és nagyok, jelmezes felvonulók és nézők egyaránt
táncra perdültek.
A felvonulást követően a
nemrégiben felavatott kemence
udvarba várták az érdeklődőket. A látványkemencében ínycsiklandó étkek készültek, helyben sült kolbásszal, hurkával,
forralt borral, meleg teával, és a
helyi asszonyok által készített
különböző ízesítésű rétesekkel,
valamint a farsangi időszak
elengedhetetlen kedvencével,
fánkkal kedveskedtek a település lakóinak és a felvonulóknak.
A hagyományos farsangi
fánk pedig nem az igazi szalag
nélkül. A helyi asszonyok elmondták, ők hogyan készítik
ezt a jellegzetes finomságot.
Először is egy kevés sóval
ízesített langyos lisztet tálba
szitálnak. Majd a lisztbe mélyedést készítünk, amibe langyos tejet öntünk és belemorzsáljuk az élesztőt. Egy kevés
porcukrot adunk hozzá, és
megszórjuk kevés liszttel. A
tojásokat akkor adjuk hozzá,
mikor a kovász megkelt, ezután

a langyos tejben felolvasztjuk a
margarint, és jól összedolgozzuk. Sokan rumot is adnak a
tésztához, nálunk inkább egy
kis házi pálinkával bolondítják
meg a farsangi fánkot. Az
asszonyok szerint erre azért
van szükség, hogy a tészta ne
szívja magába annyira a napraforgó olajat sütéskor. A tésztához még adunk 1-2 evőkanál
napraforgó olajat, és ha szükséges, még langyos tejet, majd
jól kidolgozzuk és megkelesztjük. Az asszonyok szerint
akkor lesz jó a fánk, ha legalább kétszeresére megkelt a
tészta. Ezután 1-1,5 cm vastagságúra kinyújtjuk, kiszaggatjuk, és újból hagyjuk kelni. Mikor megkeltek a fánkok bő, de
nem túl forró olajban sütjük ki
őket. Nos, az elkészült fánkokról nem hiányzott a szalag, s az
ízükben sem találtak hibát a
kóstolók, ugyanis jócskán
fogytak a finomságok az
asztalról.
A vacsora után a forralt bor
mellett tánccal melegítették fel
magukat a résztvevők, a mulatság pedig a késői órákig
folytatódott.
Preksen-Ifka Ágnes

Télűzés Letenyén
Síppal, dobbal nádi hegedűvel várták a maszkákat és a
vendégsereget február 13-án
(kedden) este Letenye főterére.
Ekkor rendezte meg a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár
(FMHK), a Letenyéért Közéleti
Egyesület, valamint a Letenyei
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a húshagyókeddi, télűző farsangi mulatságot.
A főtéren a hószállingózásban a maszkák a kiszebábut
táncolták körbe Bazsiboy harmonikájának dallamaira, majd

meg is gyújtották a szalmából
készült bábut, ezzel elevenítették fel a téltemetés hajdani
népszokását. A tél jelképes elűzése után a vendégsereg a művelődési ház tánctermébe vonult, ahol kezdetét vette a
farsangi mulatság, a batyusbál.
Ide különféle fánkokat is hoztak, melyek közül a zsűri késő
este megválasztotta a legfinomabb farsangi fánkot, de díjat
kapott a legszebb gyermek
jelmez is. A letenyei maszkabálon ajándékot vehetett át a

Vidám volt a hangulat.

Farsang réme és szépe úgyszintén.
A húshagyókeddi maszkázás hagyományának felelevenítését 15 évvel ezelőtt a tantestület kezdeményezésére az
akkor még Letenyéért Közéleti
Klub (most Letenyéért Közéleti
Egyesület) csatlakozásával indították el újra Letenyén. Kezdetben a Német Nemzetiségi
Önkormányzat, majd a Fáklya
Művelődési Ház és a Horvát

Nemzetiségi Önkormányzat is
becsatlakozott a szervezésbe,
lebonyolításba.
A húshagyókedd a nagyböjt
kezdetét megelőző utolsó nap a
keresztény egyházi évben, azaz
a hamvazószerda előtti nap, a
böjtölés megkezdése előtt még
ezen a napon lehet utoljára húst
enni.
A rendezvényt Farkas Szilárd letenyei polgármester anyagilag támogatta.
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Évindító közgyűlés a letenyei tűzoltóknál

A közgyűlésen Farkas Szilárd letenyei polgármester is felszólalt.

A letenyei Körzeti Tűzoltó
Egyesület február 16-án tartotta
éves rendes közgyűlését, melyen a becsehelyi önkéntesek, a
Dunántúli St. Flórián Olimpiai

Sport és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselői, a hodosáni, a lendvai és
csentei tűzoltó egyesületek delegáltjai, valamint a letenyei

katasztrófavédelmi őrs parancsnoka és katasztrófavédelmi megbízottja is részt vettek. A közgyűlési beszámolókban elhangzott, hogy az elmúlt évben 25
esetben, 9 települést és az M7M70 autópályát érintve vonult
az egyesület tagsága káresetekhez. További 6 esetben veszélyes fákat távolítottak el, 3
esetben pedig segítség nyújtás
keretében Nagykanizsán, a hivatásos állománnyal együtt számolták fel a nyári viharok
okozta károkat. A közgyűlésen
4 fő új egyesületi tag felvételére is sor került, így bővült a
szervezet létszáma.
2018. február 15-i hatálylyal új egyesületi parancsnok
került kinevezésre, Ernszt Gábor személyében és a szertáros feladatokat Adorján Ferenc
egyesületi tag látja el a jövőben.

A közgyűlésen felszólalt
Kómár Ferenc, a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltó parancsnoka megerősítette, hogy a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs megépülését követően továbbra is számítanak az egyesület szakmai
munkájára, természetesen együttműködve a hivatásos tűzoltókkal.
A közgyűlésen felszólalt
Farkas Szilárd letenyei és Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester is. A letenyei városvezető köszöntötte a jelenlévőket,
valamint arról biztosította a
tagságot, hogy továbbra is támogatni kívánja a civil szervezetet, illetve tájékoztatást adott
a közgyűlés helyszíneként szolgáló egyedutai művelődési ház
(leendő kerékpáros centrum)
további sorsáról, a horvát-magyar határon átnyúló pályázatban vállalt kötelezettségekről.

Rászorulók kaptak csomagot a Letenyei Járásban
Tartós élelmiszereket és
alapvető fogyasztási cikkeket
kaptak kisgyermekes családok
február 19-én Letenyén a művelődési házban.
A Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program
adománycsomagjait a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltsége juttatta el az érintetteknek –
mondta lapunknak Kálmán Horváth Ildikó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének társadalmi kapcsolatokért felelős
referense.

A program keretén belül a
Letenyei Járás területén februárban 69 család kapott segítséget. A csomag tartalma UHT
tej, liszt, konzerv, rizs, száraztészta, sárgaborsó, étolaj, cukor, háztartási keksz volt.
A projekt célcsoportja a hátrányos helyzetű/kedvezményezett járásokban (Zala megyében: Lenti Járás, Letenyei Járás, Zalaszentgróti Járás) olyan
családok, ahol 0-3 éves korú
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelnek, továbbá a gyermek bölcsődei ellátásban nem

A Thermal Hotel Balance**** Lenti
az alábbi
pozíciókba munkatársakat keres:

• felszolgáló

• éttermi kisegítõ
• szobalány

• konyhai kisegítõ

• szakács

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:
hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

A csomagok osztása Letenyén.

részesül. További célcsoportot
jelent az olyan háztartásban élő
várandós anya, amelyben aktív
korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos
korától).

A projekt 2017. decemberében
indult és 2023. december 31-ig,
vagy a forrás kimerülésig tart.
A rendezvényen jelen volt Cseresnyés Péter államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Húszezer embert, 34 települést érint
Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében

Cseresnyés Péter (balról) és Iványi László a sajtótájékoztatón.

Sajtótájékoztató keretében
tájékoztatta a nyilvánosságot
egy most induló programról
Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyűlési képviselő és a
projekt konzorciumvezetője, Bázakerettye polgármestere, Iványi László.
Mint az alábbiakban közölt
részletekből is kiderül, a 4
éves, 0,5 milliárd forint támogatású „Humán kapacitások
fejlesztése a Mura Nemzeti
Program nyugati térségében”
címet viselő projekt 34 települést 2 térségi társulást, több,
mint 20 ezer embert érint.
* * *
EFOP-3.9.2-16-2017 Humán kapacitások fejlesztése
a Mura Nemzeti Program
nyugati térségében
Támogatás összege:
499.999.995 Ft
Megvalósítás időtartama:
48 hónap
· A Mura Program elsősorban gazdaságfejlesztési program, melynek legfontosabb pillérei az agrárium és a turizmus
fejlesztése.
· A program létrehozásának
az alapmotivációja: jövőképet
adni és lehetőséget teremteni a
térség apró falvaiban, kis településein élőknek, biztosítani
számukra a megélhetés lehetőségét, egy minőségibb élet
feltételeit.
· Murafölde lehatárolásával
nem titkolt cél az identitás
megteremtése és erősítése.
· Ezért is nagyon jelentős
ez a pályázat, mely ugyan nem
infrastrukturális, mégis épp

olyan tevékenységek valósulhatnak meg a lehívott 0,5 milliárd forintos forrásból, melyek
mind a saját településhez és a
térséghez való kötődést erősítik.
· A pályázat erejét mutatja
az is, hogy soha nem látott
összefogásban került benyújtásra, hiszen összesen 34 települési önkormányzat és 2 térségi társulás részvételével, azaz mindösszesen 20 258 itt élő
ember bevonásával valósul
meg az elkövetkezendő 48 hónapban.
· Nagyon lényeges a települések közötti együttműködés,
hiszen rengeteg olyan pici falu
található a térségben, amely
önállóan nem tud pályázni,
illetve nincs is megfelelő háttérbázisa, szakembere a pályázat benyújtáshoz, illetve megvalósításhoz, így ez a pályázat
számukra is komoly lehetőséget teremt. (A projekt ráadásul
olyan tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé, melyekre
egy kis településen egyébként
saját költségvetésből nem nagyon tudnak forrást biztosítani.)
· A Mura Programban dolgozók, illetve a Széchenyi
Programiroda munkatársai szakmai munkájukkal és koordinációjukkal folyamatosan segítették és nyomon követték a
pályázatot, hogy valóban egy
integrált fejlesztést lehessen
végrehajtani és egységet teremteni.
A pályázat szakmai tartalma:

Képzések, szakmai tanulmányút, workshopok a
helyi humán szakemberek
számára:
§ a települések intézményeiben dolgozó humán szakemberek (óvónők, pedagógusok, szociális szakemberek) továbbképzése (pl. konfliktuskezelés, erőszak, családpedagógia, figyelemzavar, hiperaktivitás, alternatív pedagógia témakörben)
§ a településeken dolgozó
kulturális szakemberek továbbképzése
Iskolán kívüli nyelvoktatás hátrányos helyzetű tanulók
részére (angol v. német)
Óvodások egyéni fejlesztéséhez kapcsolódó tematikus
foglalkozások - mozgásos játékok, zeneovi, logopédia, egészségügyi foglalkozások
Tematikus táborok
A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében a helyi
közösségi közlekedés szervezése - a hátrányos helyzetű
gyermekek/tanulók óvodába/iskolába jutásának támogatása
Hétvégi és szünidei tematikus programok megvalósítása a szülők bevonásával, melyek célja és témája a tudatos
pénzügyi magatartás kialakítása, a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos ismeretek bővítése
és az öko-tudatosság fejlesztése
Tehetség ösztöndíj program (40 fő a programterületről
kiválasztott tehetséges gyermek/fiatal támogatása 40 hónapon keresztül)
A településeken megvalósuló szabadidős tevékenysé-

gekhez, a fejlesztő programokhoz, szükséges kisértékű
eszközök beszerzése
A projektben résztvevő
települések és szervezetek:
Konzorciumvezető,
Bázakerettye Község Önkormányzata
(786 fő). Konzorciumi tag,
Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás (4.729),
A társulás tagjai: Petrivente
(327), Molnári (705), Semjénháza (579), Tótszentmárton
(819), Valkonya (50), Fityeház
(630), Murakeresztúr (1.619).
Konzorciumi tag Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás
(7.293). A társulás tagjai: Bánokszentgyörgy (618), Becsehely (2025), Borsfa (708), Bucsuta (209), Csörnyeföld (389),
Kerkaszentkirály (209) Kiscsehi (173), Kistolmács (176),
Lasztonya (73), Lispeszentadorján (278), Maróc (71), Murarátka (224), Muraszemenye
(584), Oltárc (260) Pusztamagyaród (543), Szentliszló (258),
Szentmargitfalva (73), Várfölde (187), Zajk (235). Konzorciumi tag, Letenye Város Önkormányzata (4.060), Konzorciumi tag, Tótszerdahely Községi Önkormányzat (1.045),
Konzorciumi tag, Szécsisziget
Község Önkormányzata (192)
Konzorciumi tag, Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat (546), Konzorciumi tag
Tófej Község Önkormányzata
(715), Konzorciumi tag, Pusztaszentlászló Község Önkormányzat (558), Konzorciumi
tag, Tormafölde Község Önkormányzata (334) Összesen:
20.258
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Pódiumbeszélgetés és vándorkiállítás
A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek Letenyén
A Letenyei Polgári Egylet
szervezésében emlékeztek meg
a kommunista diktatúrák áldozatairól a Mura-menti kisvárosban. Ennek keretében pódiumbeszélgetésre is sor került,
amelyen részt vett a Pördeföldén született dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek és Cseresnyés
Péter államtitkár, országgyűlési
képviselő.
Az egyházi méltóság felidézte személyes élményeit erről az időszakról. A képviselő
pedig arról szólt, hogy a kom-

munista rendszer áldozatainak
száma közel 100 millió volt a
világon.
A megemlékezéshez kapcsolódva látható volt az a
vándorkiállítás Letenyén amelyet létrehozója, dr. Saád Péter egyetemi docens mutatott be.
A kiállítás anyaga a hortobágyi rabtáborokba deportáltakra emlékezik. Dr. Saád Péter
elmondása szerint 1365 zalai
személyt azonosítottak be, 365
családot.

Értéktár fórum Letenyén

Dr. Márfi Gyula (középen) és Cseresnyés Péter (jobbról) volt a
pódiumbeszélgetés két vendége.

Gyémántmise közeledik
Február 25-én Szombathelyen, az Egyházmegyei Papi
Otthonban látogatta meg Farkas Szilárd polgármester Németh Károly volt letenyei esperest, kanonokot.
A város díszpolgárának,
Károly atya pappá szentelésének 60. évfordulóját ünneplik
a nyár folyamán Letenyén.

– Esperes úr jó egészségnek
örvend, látogatásom során a
kisvárosunkban eltöltött évek
élményeiről is mesélt, s mindig nagy szeretettel emlékezik és gondol a letenyei hívekre. Károly atya szeretetteljes üdvözletét küldi a letenyeieknek! – mondta a polgármester.

Dömők József tartott tájékoztatást.

Február elején értéktár fórumot tartott a Letenyei Települési Értéktár Bizottság. Dömők József elnök tájékoztatást
adott az értéktárak felépítéséről, működéséről, a már hiva-

talosan értéktárba vett letenyei
értékekről és hungarikumokról.
A jelenlévők javaslatokat tettek a természeti- és épített környezet, valamint a szellemi kulturális javak értéktárba vételére.

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

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

Németh Károlyt meglátogatta Letenye polgármestere.

www.zalatajkiado.hu
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Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

Letették a 170 milliárd forintból épülő M76-os autóút
alapkövét február 23-án a Zala
megyei Alsónemesapáti határában; az autóút Zalaegerszeget –
a sármelléki repülőtér érintésével – az M7-es autópályával
kapcsolja össze.
Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:
2020-ig elkészül a Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között
még hiányzó, mintegy másfél
kilométeres szakasz négysávossá alakítása, illetve az M7-es
holládi csomópontjától Fenékpusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése
is elindul, itt az építkezés befejezését 2022 végére tervezik.
A politikus kifejtette: Magyarország gazdasága lendületesen fejlődik, ezt az iramot
tartani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési inf-

rastruktúra fejlesztésére. Az erre szolgáló kormányzati program két alappillére, hogy az
autópályák a programozási ciklus végére érjék el az országhatárokat, illetve minden megyei jogú városnak legyen kétszer kétsávos gyorsforgalmiútcsatlakozása. Ez utóbbi érdekében Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Sopron és
Szolnok mellett kiépül Zalaegerszeg irányába is az összeköttetés.
A teljes program 2500 milliárd forintot meghaladó öszszegből valósul meg, ennek
több mint felét a hazai költségvetés állja, a kisebbik hányadot európai uniós forrásokból biztosítják. A beruházások több mint 70 százaléka már
legalább a szerződéskötésig eljutott.
A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és
kiemelt főút megépítésével „elérjük Ausztria autópálya-sű-

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

www.zalatajkiado.hu

rűségét, Magyarország közúthálózata tehát európai szintű
lesz” – fogalmazott a helyettes
államtitkár.
Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170
milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén
Keszthely is kétszer kétsávos
bekötést kap, a 17 települést
érintő autóút 110 kilométeres
sebességű haladást tesz majd
lehetővé. Különlegessége, hogy
a zalaegerszegi járműipari tesztpályához kapcsolódva az önvezető és elektromos járművek
közúti tesztelését is lehetővé
teszi majd.
Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja keretében a gyorsforgalmiút-hálózatba kapcsolódó megyei jogú városoknak további lehetősége nyílik a helyi gazdaság
bővítésére, új munkahelyek létrehozására, illetve a már működő vállalkozások versenyképességének növelésére. Az
érintett városokban és az agglomerációjukban élők számára
biztonságosabb, komfortosabb
közlekedési lehetőséget biztosítanak.
Zalaegerszegen vagy a városhoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pedig elkezdődik a Zalaegerszeg
és Vasvár közötti gyorsforgalmi
út tervezése is. A zalai megyeszékhely
beruházásainak
összegéből 201 milliárd hazai
forrás – beleértve az M76-os
teljes költségét –, 11,5 milliárd
pedig uniós forrás.

Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egyedülálló módon a leendő zalaegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlakozik. A leendő gyorsforgalmi
úton például az úttestbe integrált napelemek lesznek, amelyek az összes lámpát és jelzőtáblát üzemeltetik, de felsővezetékkel is szeretnék ellátni az
utat, hogy az elektromos meghajtású kamionok áramszedővel haladhassanak rajta.
Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képviselője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út javítja Hévíz és Keszthely közlekedési lehetőségeit, de Pacsa
környékére is gazdaságfejlesztő
hatása lesz, hiszen ez a térség
kissé messze van a nagyobb
városoktól.
Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó –
már legalább húsz éve tervezett
– észak-déli M9-es gyorsforgalmi út megépítésére is.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői
döntéseknél. A megépítése tehát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a leendő logisztikai központ és kamionterminál, illetve a sármelléki
nemzetközi repülőtér fejlődéséhez.
Forrás: MTI

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Hagyományőrző, népi disznóvágás Letenyén
mester nyitotta meg, aki köszönetképpen minden csapatnak oklevelet nyújtott át. A rendezvényen Friman Martin helyi ze-

netanár kérésének köszönhetően
fellépett a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának
zenekara, a PTE Brass Band is.

A letenyei horvátok csapatát is meglátogatta Cseresnyés Péter
államtitkár.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

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

ik

E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

ar

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő

A nyilvános kóstolást Farkas Szilárd letenyei polgármester
nyitotta meg.

ng

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

állított sátorban a toros ételek
készítése.
A civil szervezetek ezúttal
is jeleskedtek. Finom, friss
étkeket készített a DOHÖTE, a
HNÖ, a horvátországi Hlebine
csapata, ízletes pörköltet készített a Letenyei Fiatalok gárdája,
főzésben-sütésben jeleskedtek
a Mura Mentőcsoport, a Letenyei Polgári Egylet valamint a
Fidesz-KDNP tagjai és ínycsiklandó húspogácsákat készített a
prelogi Ivan Gudlin – hallottuk
Gyuricz Máriától.
Az eseményt délelőtt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés
Péter államtitkár, majd a kora
délutáni nyilvános kóstolást
Farkas Szilárd letenyei polgár-
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A Letenyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (HNÖ),
Letenye Város Önkormányzata
és a helyi DOHÖTE (Dunántúli
„St” Flórián Olimpiai Sport és
Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület) immár harmadik alkalommal rendezte meg a
város főterén a hagyományőrző
népi disznóvágást.
Gyuricz Mária, a HNÖ elnöke a február 10-i rendezvényen lapunknak elmondta, a
„disznólkodás” szombaton reggel 6.30-kor vette kezdetét,
amikor is két darab 200 kilós
disznót vágtak le a szakemberek és a segítők, aztán a röfik
feldolgozása után 9 órakor vette kezdetét a parkolóban fel-

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

