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(Folytatás a 2. oldalon)

A Mura Program mezőgaz-
dasági fejlesztései mellett a tu-
rizmus lehet a térség jövőjének
záloga – szögezte le Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
beszélgetésünk elején.

„Célom, hogy Murafölde mihamarabb kiemelt turisztikai térség legyen”
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel

Cseresnyés Péter dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisz-
terrel. A távlati jövőt is biztatónak látják.

A Mura Program a térség jövőjének záloga.

– Mi a Mura Program leg-
fontosabb üzenete Ön szerint az
ország e térségében élők szá-
mára?

– A Mura Program e térség
történetében az egyetlen olyan

átfogó fejlesztési terv, amely az
itt élő emberek boldogulásával
és a települések fejlődésével
foglalkozik, az itt élők életét
kívánja támogatni már rövid
távon is, de 10-15 éves távla-
tokba tekintve. Soha nem volt
még ehhez fogható program,
ezért ennek sikere valóban e
térségben élők számára komoly
téttel bír. Hiszen a célkitűzése a
helyi, vidéki gazdaság újra-
megerősítése, a megélhetési le-
hetőségek fejlesztése, ezáltal a

térség népességmegtartó erejé-
nek növelése. Ezért is fontos dá-
tum április 8-a, mert e program
nélkül elfogy a lehetőség, így
én minden elhivatottságommal
és a képviseletemmel ezt kívá-
nom szolgálni a jövőben is. Szá-
momra az a legfontosabb, hogy
az itt élő emberek megtalálják a
megélhetésüket, a boldogulásu-
kat, és az, hogy a külső szemek
meglássák azokat az értékeket,
amelyek minket jellemeznek.
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(Folytatás az 1. oldalról)

„Célom, hogy Murafölde mihamarabb kiemelt turisztikai térség legyen”
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel

remtsünk, melyhez a térségből
minél több szereplő képes kap-
csolódni a háztáji termelőtől, a
feldolgozón át az értékesítőig.
Mindezt egy, „Mura” márkanév
alatt, magas minőségben. A
bogyós és a különlegesebbnek
számító gyümölcsökön túl fog-
lalkozunk a gyógynövényter-
mesztéssel és feldolgozással,
mely a kisebb önkormányza-

toknak jelenthet megoldást. Ter-
mészetesen magasabb hozzá-
adott értékű termékeket, zöld-
ségeket, húskészítményeket is
szeretnénk, ha találunk vállal-
kozó kedvű embereket. Fon-
tos, hogy ezek a termékek a
majd ide érkező turisták számá-
ra is fogyasztható termékeket,
megvásárolható ajándékokat je-
lentsenek. Itt beszélhetünk a
vidék és a város együttmű-
ködéséről is, hisz a vidék ad-
ja a termelést és feldolgozást,
míg a város adja a technoló-
giát, az értékesítést és a lo-
gisztikát.

– Említette a turizmusfej-
lesztést. Mire építenék Muraföl-
de turizmusát?

– Elsősorban a természeti
értékekre és az élményre sze-
retnénk építeni. Annak érdeké-
ben, hogy a figyelmet ráirányít-

suk Muraföldére, mindenképp
szükség van egyedi, élményt
nyújtó attrakciók telepítésére a
térségben. Erre már komoly
tervekkel rendelkezünk, az el-
múlt hónapokban kidolgoztunk
egy több mint 25 milliárd forint
összértékű fejlesztési stratégiát,
itt a támogatási döntésre vá-
runk a kormány részéről. Ha
ezek a fejlesztések megvalósul-
nak, akkor nagy esélyünk van
rá, hogy Muraföldét néhány
éven belül egy lapon fogják

említeni olyan nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező turisztikai
célpontokkal, mint a Balaton-
felvidék, a Fertő-tó vagy a Du-
nakanyar. Emellett fontos sze-
repet szánunk a gasztronómiá-
nak. Természetesen ahhoz,
hogy ez egy valódi célterületté
összeálljon, szükséges a helyi
infrastruktúra hálózat fejleszté-
se is. Sokat dolgozom ezért, és
azért is, hogy elérjük, a kor-
mányzat Muraföldét kiemelt
turisztikai térséggé nyilvánítsa.
Ez további nagyon jelentős
fejlesztési forrásokat jelentene.
Vannak azonban már konkré-
tumok is, hisz megvalósítás
alatt áll a Zalaerdő 1 milliárd
forint értékű kisvasút fejlesz-
tése, ami fontos turisztikai
vonzerő, illetve a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park is egy
újabb szürkemarha- és bivaly-

telepet hoz létre a Mura men-
tén, Letenye térségében, ami
például a kisgyermekes csalá-
dok számára jelenthet kikap-
csolódást. Ugyanakkor ez a fej-
lesztés a már említett gasztro
alapanyag előállítást is segíti,
tehát a program pillérei itt lát-
ható módon összeérnek. Úgy
gondolom, hogy a munka az
elmúlt időszakban szépen elin-
dult, és nemsokára ennek ko-
moly látható és kézzelfogható
eredményei is lesznek.

Cseresnyés Péter: – Térségi összefogás teremtése a feladatom.

A turizmus igen fontos ágazat lehet.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Családoknak kedvezmények!Családoknak kedvezmények!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken szauna szeánszok!Hétvégéken szauna szeánszok!

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,

22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

– Mi a célja a programnak,
miként tudná jellemezni a lé-
nyegét?

– Az a cél, hogy a Mura
Programon keresztül mind a
mezőgazdasági, mind a turiszti-
kai területet az együttműködés
jellemezze. A Mura Program
miniszteri biztosaként felada-
tom, hogy olyan összefogást te-
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A letenyei március 15-i ün-
nepség kezdetén a város fúvós-
zenekara játszott térzenét, majd
tolmácsolta a Himnuszt. Ezt
követően elő-Horváth Bendegúz
adásában Wass Albert: Emléke-
zés egy régi márciusra című
versét hallhattuk.

A koszorúzás után a helyi
Százszorszép mazsorett csoport
fellépése következett, majd Far-
kas Szilárd polgármester mond-
ta el ünnepi beszédét. Mint töb-

Március tizenötödike Letenyén
bek között fogalmazott, 170 év-
vel ezelőtt, a „népek tavaszán”
egész Európán végigsöpört a
forradalom hulláma, az első bé-
csi forradalom, a magyar sza-
badságharc, a második és har-
madik bécsi forradalom, az
olasz egyesítési mozgalom, a
szolferinói csata, a königgrätzi
csata és még sorolhatnánk.

Egy új Európa volt születő-
ben. Olyan Európa, amelyben
nincsenek születési előjogok,

minden polgár államának olyan
tagja, akinek joga van dönteni a
sorsa felett és amelyben a nem-
zet tagjai felelősek egymásért.
Ezt jelentette az a hármas
jelszó is, amely a 12 pont alatt
szerepelt, s mely így szól:
„Szabadság, Egyenlőség, Test-
vériség!”

Ezek a szavak, s eszmék sok
országban véres polgárháború-
kat robbantottak ki. Nálunk a
forradalom vér nélkül győzött.
Nem csak azért, mert, ahogy
Jókai mondta március 14-én,
akkor este: „Pesten nehéz for-
radalmat csinálni, hiszen a kor-
mány Bécsben, az Országgyű-

lés Pozsonyban van”, hanem
azért is, mert az ország egésze
akarta a változást! A nemzet
minden tagja egyként érdekelt
volt a feudalizmus idejétmúlt
államrendjének eltakarításában.

S hogy mi volt a jelszó? A
Szabadság, egyenlőség, testvé-
riség és ma pedig mindenek-
felett a békesség! – hallottuk a
polgármestertől.

Az ünnepség során az al-
kalomhoz illő összeállítást tol-
mácsolt a letenyei Mákvirág
Citerazenekar, majd a megem-
lékezés Letenyei Város Fúvós-
zenekarának tolmácsolásában a
Szózat hangjaival zárult.

A letenyei 1848-as emlékművet Farkas Szilárd polgármester
(középen), Farkas Károly plébános (b1) és Somogyi András
alpolgármester is megkoszorúzta.

A megemlékezésen fellépett a Mákvirág Citerazenekar is.

A letenyei Fáklya Művelő-
dési Ház a VI. Hóvirág Tavaszi
Művészeti Fesztivál keretén be-
lül a Mátyás király emlékév
kapcsán rajzpályázatot hirdetett
a helyi Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola tanulói részére.

A felhívásra az oktatási in-
tézmény összes évfolyama kü-
lön-külön témakört kapott, a
kulturális intézményhez mint-
egy 100 pályamű érkezett be –
mondta lapunknak Dömők Jó-
zsef, a Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár megbízott igazga-
tója. A munkákat Martonné
Várhidi Erika tanárnőnél kellett
leadni, a zsűrizésben közremű-
ködött grafikus,Szabó Katalin
a Letenyei Festők Körének tag-
ja. A díjak átadására március
13-án kora délután a művelő-
dési házban került sor, évfolya-
monként 3 helyezett részesült
elismerésben.

Mátyás király volt a téma

Dömők József megbízott igazgató köszöntötte a diákokat.

A díjazottak:
1. évfolyam: 1. Kovács

Zsombor, 2. Baracskai Luca, 3.
Karsai Florina. 2. évfolyam: 1.
Proszenyák Fanni, 2. Schirling
Áron, 3. Juhász Hanna Lili. 3.
évfolyam: 1. Farsang Rebeka,
2. Kocsmáros Rebeka, 3. Nébl
Heidi. 4. évfolyam: 1. Auer An-
gelina, 2. Tóth Ádám, 3. Hóbor
Bíborka. 5. évfolyam: 1. Stein-
bach Eszter Anna, 2. Ugyan
Amália, 3. Takács Elvira. 6. év-
folyam: 1. Farkas Vivien, 2.
Gerencsér Anna, 3. Sipos Di-
ána, 3. Marton Klaudia. 7. év-
folyam: 1. Andróczi Karina, 2.
Varga Emma, 3. Düh Gréta. 8.
évfolyam: 1. Filó Júlia, 2. Gerák
Réka, 3. Orsós Henrietta Tímea.

A beérkezett pályaművek
mindegyike kiállításra került a
művelődési ház emeleti előteré-
ben, az alkotásokat március vé-
géig tekinthették meg.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

2018. március
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2018. március 5-18. között került megrendezésre a VI.
Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál Letenyén.

Fotóink segítségével felidézzük a gazdag programsorozat
egy-egy pillanatát.

VI. Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál

Március 5., hétfő: Kiállítások megnyitása.

Március 6. kedd: Dr. Lubics Szilvia - 217 km a Halálvölgyben.

Félrelépni tilos! - vígjáték két felvonásban.

Március 12.: Mátyás Király Emlékév - Mese- és mondamondó
verseny.

Március 16.: Kastély Rock.

Március 18.: A retro visszavág Stand up Comedy: Maksa Zoltán
- Nádas György

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

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Március 8-án kisvárosunk-
ban köszöntötték a hölgyeket
Nőnap alkalmából.

Farkas Szilárd polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte,
hogy a legtöbb műalkotást a vi-
lágon a nő ihlette. Ezen a na-
pon még azok a férfiak is meg-
lepik társukat egy szál virággal,
apró figyelmességekkel, akik a
hétköznapok taposómalmában
türelmetlenek, esetleg figyel-
metlenek. A városvezető el-
mondta, számtalan szerepben
ismertük meg nőket: a tüzes, a
kitartó, a szerető, a hűséges
társ, az otthon melegének ol-
talmazója, az odaadó vagy az
önfeláldozó anya szerepében.
Halmozzuk el szeretettel, figye-
lemmel, gondoskodással őket,
hiszen megérdemlik. Ez az évi
egy alkalom is lehetőséget ad a
hála és köszönet kifejezésére.
Olyan módon tegyük emléke-
zetessé számukra ezt a csodá-
latos napot, hogy mintegy ér-
zelmi akkumulátor, a lehető
leghosszabb ideig kitartson.

A nők ünnepén versekkel
köszöntötték a jelenlévőket,
majd a Letenyei Versmondó

A hölgyeket ünnepelték Letenyén

Kör férfi tagjai kedveskedtek a
hölgyeknek.

Az est vendége Dolhai At-
tila Jászai Mari-díjas színész, mu-
sicalénekes volt, aki fergeteges
produkciókkal állt színpadra.

(Mirkó)

Dolhai Attila a színpadon.

A közelmúltban pályázati
forrásból, 11.000.000 forint rá-
fordítással fejlesztettük a Lete-
nyei Család- és Gyermekjóléti
Központot. A pályázatot az
önkormányzat nyújtotta be az
Európai Unió és a magyar ál-
lam által meghirdetett felhívás-
ra – mondta lapunknak Farkas
Szilárd letenyei polgármester.

– A megvalósuló fejlesztés-
re nagy szükség volt, mert vá-
rosunk járási székhely. A jog-
szabályi változások következ-
tében 2016. január 1-jétől a Le-
tenyei Család- és Gyermekjó-
léti Központ illetékessége ki-
terjed a járáshoz tartozó tele-
pülések területére is, így meg-
növekedett esetszámmal kell
számolni a hatósági feladatok-
hoz kapcsolódó tevékenység,
valamint a speciális szolgáltatá-
sok biztosítása vonatkozásában.
A megnövekedett esetszám
automatikusan magával vonja a
nagyobb adminisztrációt és
nyilvántartást is, az új feladat-
megosztás fokozott együttmű-
ködés kialakítását követeli meg
a közös hivatalokban működő
szolgálatok és a letenyei köz-
pont között.

Mindezen túl a gyermekvé-
delmi törvény szakmai támoga-

TOP forrásból fejlesztették a családsegítő központot Letenyén
tás nyújtását is előírja a köz-
pont oldaláról a szolgálatok ré-
szére, melynek hatékony és
gyors megvalósításához a kor
technikai elvárásainak, szín-
vonalának megfelelő eszkö-
zökre van szükség.

A szolgáltatásokhoz való
hozzáférést a járás településein
(26 település és Letenye) je-
lentkező igényeknek megfele-
lően kell biztosítani. Ez azon-
ban nem azt jelenti, hogy fizi-
kailag kizárólag járásközpont-
ban zajlik a feladatellátás,
szükség szerint helybe is el kell
vinni bizonyos szolgáltatáso-
kat. Tehát a család- és gyer-
mekjóléti központ munkatársai
a hatósági tevékenységhez kap-
csolódó, illetve egyéb felada-
taik ellátása során fel kell, hogy
keressék a járás illetékességi
területéhez tartozó települések
család- és gyermekjóléti szol-
gálatait, illetve az ellátandó
célcsoportot, melyhez megfele-
lő helyet és infrastruktúrát is
kell biztosítani.

A projekt keretében ehhez
igazodva bútorokat, berendezé-
si tárgyakat, informatikai esz-
közöket, irodai berendezéseket
(zárható és nyitott szekrények,
asztalok, székek, iratmegsem-

misítő, szalagfüggöny), de-
monstrációs eszközöket (pro-
jektor és vetítővászon), továbbá
egy Dacia Duster típusú sze-
mélygépjárművet is vásárol-
tunk, melyet már forgalomba is
állítottunk, s mindezek segítsé-
gével a jelenlegi szolgáltatási
színvonal, illetve a működési
hatékonyság javulhat. Továbbá
család- és gyermekbarát lépés-
ként egy játszósarkot is kiala-
kítottunk a központ épületében,
ahol a központba érkező gyer-
mekek hasznosan eltölthetik
idejüket, miközben szüleik, il-
letve kísérőik hivatalos ügyei-
ket intéznek.

A beszerzett irodai, infor-
matikai eszközök, bútorok és
felszerelési tárgyak a fejlesz-
teni kívánt szociális alapszol-
gáltatás, gyermekjóléti alapel-
látás nyújtásához mindenkép-
pen szükségesek. A fejlesztések
révén a Területi Operatív Prog-
ramban megfogalmazottaknak
megfelelően javul a szolgálta-
tások minősége, a célcsoport
tagjai magas szintű szolgálta-
tásokhoz férnek hozzá és senki
nem kerül hátrányba például

azért, mert a szociális ellátó in-
tézménytől távol lakik – hal-
lottuk a városvezetőtől.

Farkas Szilárd polgármes-
ter hozzátette, hogy megvá-
lasztása óta minden héten szer-
dán fogadóórát tart a városban
és a környéken élő lakosság
részére.

– 2014 óta jelentős kérések
érkeznek irányomba, illetve ön-
kormányzatunk irányába, me-
lyek többsége szociális és meg-
élhetési jellegű, így számos
esetben a családsegítő központ-
tal működünk együtt és kö-
zösen próbálunk megoldást ta-
lálni a különböző lakossági
problémákra, melyben váro-
sunk humán bizottsága is szer-
vesen részt vesz. Említhetném
a tűzifa igényeket a hideg téli
hónapokban, vagy akár a min-
dennapi étkeztetési problémá-
kat is. A projekt megvalósí-
tására mindösszesen 8 hónap
állt rendelkezésre, hivatalosan
2018. február 28-án zárult a
fejlesztés, április hónapban pe-
dig egy avató ünnepséget is kí-
vánunk tartani – mondta vé-
gezetül Farkas Szilárd.

Mozsolics Klára, a letenyei családsegítő központ vezetője és
Farkas Szilárd polgármester a pályázati pénzből vásárolt Dacia
Dasternél.
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Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Letenye Város Önkormány-
zata ismét benyújtotta tá-
mogatási igényét a 2018. évi

60 közmunkást foglalkoztatnak Letenyén

start közfoglalkoztatási progra-
mokra.

– A közfoglalkoztatás tekin-

tetében 60 fővel veszünk részt
a 2018. évi programban. Ismét
három programelem került in-
dításra, a helyi sajátosságok (be-
tonelemek gyártása), a belvízvé-
delem és a mezőgazdasági utak
karbantartása címmel - mondta la-
punknak polgár-Farkas Szilárd
mester. – A programelemekre, a
személyi és dologi kiadásokra
mintegy 82,5 millió Ft támoga-
tást kapott önkormányzatunk,
az önrész mértéke pedig közel
400 ezer Ft összeget tesz ki.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta, ebben az évben már
kevesebb támogatási összeg
fordítható dologi kiadásokra, a
teljes összeg mintegy 18%-a.

A program 2018. március 1-től
2019. február 28-áig tart, azaz
egy éves határozott időtartamot
jelent minden foglalkoztatott
számára – tudtuk meg.

– A közfoglalkoztatási bé-
rek mértéke a 2017-es évhez
viszonyítva nem változott. Azt
látjuk, hogy a szakképzett lét-
szám folyamatosan csökken, s
növekszik a 8 általános iskolát
végzettek száma. A betonelem-
gyártás pont egy olyan terület,
ahol a szakképzettségre szük-
ség lenne, azonban ezt ebben
az évben kevés létszámmal tud-
juk megkezdeni – fogalmazott
Farkas Szilárd.

Letenye Város Képviselő-
testülete a 2018. évi költségve-
tés tárgyalásakor arról is dön-
tött, hogy 1 fő főállású munka-
vezetőt és 1 fő főállású trak-
torvezetőt is foglalkoztat 1 év
határozott időtartamra.

A városvezető még hozzátet-
te, hogy a közfoglalkoztatás kere-
tén belül az idei évben több járda-
szakaszt is meg kívánnak újítani.

Farkas Szilárd: – Ismét három programelem került indításra.

Több járdát is szeretnének felújítani

2018. március
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„A távolság országokat ível
át, Ha tenni kell, összefog sok
jó barát./Ilyenkor mind együtt
vagyunk, s közösen nagyot al-
kotunk.”

2018. március 17-én tartotta
Muraszemenye Községért Köz-
alapítvány alapítványi batyus
bálját a kerkaszentkirályi Tele-
házban.

A zenéről ismét „Misike”
gondoskodott. Tombolával is
készültek, a nyeremények fel-
ajánlásokból jöttek össze.

A rendezvény este nyolc óra-
kor kezdődött, melyet Cseres-
nyés Péter államtitkár nyitott
meg.

Az alapítványi bál jelentős
esemény. Kikapcsolódási lehe-
tőség, melynek egyik célja,
hogy egy kicsit félretéve a hét-
köznapokat, mindenki jól érez-
ze magát. Több nap előkészü-
leti munkával, tervezés és szer-
vezés időszakával indult, majd
állt össze a jó hangulatú este.

Sokan jelentek meg e prog-
ramon, fiatalok és idősebbek

Batyus bál Muraszemenyén
egyaránt, ami azt mutatja, hogy
az itt élőknek fontosak a közös
programok.

A színvonalas rendezvé-
nyen , az ala-Stropka Józsefné
pítvány elnöke fogadta a ven-
dégeket. Mivel batyusbálról
volt szó, mindenki maga gon-
doskodott enni- és innivalóról.
Finomabbnál finomabb ételek
és desszertek kerültek az asz-
talokra.

A bálteremmé varázsolt he-
lyiségben a mulatságé volt a fő-
szerep, mellyel remek hangu-
latot teremtettek a résztvevők.

A változatos és sokszínű
felajánlásnak köszönhetően éj-
félkor indult a tombolahúzás.

Az est további részében is-
mét a tánc és a beszélgetés ke-
rült előtérbe, és reggelig mu-
lattak a jelenlévők.

Az alapítvány köszönetét
szeretné kifejezni mindazok-
nak, akik a bálon való részvéte-
lükkel, támogatásukkal segítet-
ték munkájukat, jövőbeni cél-
jaikat.

2018. március 10-én került
megrendezésre aKistolmácson
nőnap.

Birkás Zoltán polgármester
köszöntőjével vette kezdetét a
rendezvény, utána Dömök Bá-
lint Király Dávidés – a Le-
tenyei Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola tanulói – mondtak
verset a vendégeknek. Végül a
rédicsi asszonyok adtak elő ze-
nés-táncos műsort a szép szám-
mal megjelent közönség nagy
örömére.

Nőnap Kistolmácson

A hivatalos köszöntés után
a képviselő-testület férfi tagjai
virággal köszöntötték a nőket,
majd vacsora következett. A
rendezvényt a Kistolmácsi Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat
is támogatta.

Az est tombolával zárult,
amely minden évben nagy sikert
arat az ünnepeltek körében. Kö-
szönet a tombola felajánlások-
ért a környékbeli támogatóknak.

A jó hangulatról Bazsiboy
gondoskodott.

Birkás Zoltán köszöntötte a hölgyeket.

Jól érezték magukat az ünnepeltek.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

A mulatságé volt a főszerep.

2018. március
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Az elmúlt időszakban olyan
nagyszabású, e térség egészét
átfogó terv született, ami meg-
teremtheti az itteni vidéki te-
lepülések sikeres megmaradá-
sát, fejlődését. Sok forrás ér-
kezett a térségbe, és elindult
egy közös munka a Mura Nem-
zeti Program keretén belül,
aminek folytatódnia kell. Ivá-
nyi Lászlóval Dél-Zala Mu-, a
rahíd Letenye Többcélú Tár-
sulás Bázakerettyeelnökével,
polgármesterével beszélgettünk.

– Nemrégiben egy sajtótá-
jékoztató keretében számolt be
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselővel közösen egy sike-
res 500 millió forintos pályá-
zatról, ami a számos dél-zalai
települést érint.

– Igen, ez egy komoly kö-
zös siker a térségünkben lévő
településeknek, az itt élő em-
bereknek. Hiszen egy olyan
győztes pályázatról tudtunk be-
számolni, amely egy soha nem
látott összefogás keretében ke-

A munkát folytatni kell…
Interjú Iványi Lászlóval

rült benyújtásra. Összesen 34
települési önkormányzat és 2
térségi társulás részvételével,
azaz mindösszesen 20 000 itt
élő ember bevonásával valósul
meg a Mura Program nyugati
térségében a program.

– Hallhatunk a részleteiről?
– Több fontos pilléren nyug-

szik a projekt. A résztvevő 34
partnertelepülés a következő
négy évben mintegy félmilliárd
forintot fordíthat olyan tevé-
kenységekre, amelyek az itt
élők helyben maradását és a
hátrányok csökkentését szol-
gálják. A forrásból a helyi kö-
zösségi közlekedés támogatá-
sára, családokkal közös hétvégi
és szünidei tematikus prog-
ramokra és táborokra is for-
díthatunk. A hátrányos helyzetű
tanulók számára pedig nyelv-
oktatást, óvodásoknak egyéni
fejlesztő foglalkozásokat bizto-
síthatunk, továbbá 40 kiválasz-
tott tehetséges diák tanulmányi
ösztöndíjat kap, ami az ő fej-

lődésüket segíti. Emellett a hu-
mán alapszolgáltatásban részt-
vevő emberek továbbképzé-
séről, valamint az együttműkö-
désük fejlesztéséről szól ez a
pályázat.

– Vagyis az itt élők életét
szeretnék gazdagabbá, teljeseb-
bé tenni?

– A program legfőbb célja,
hogy olyan ismereteket adhas-
sanak át az itt élőknek a te-
lepülésen dolgozó szakembe-
rek, amelyek erősíthetik a hely-
ben maradást, a boldogulást.
Mert ez az egyik legnagyobb

problémánk itt vidéken. És
minden ilyen és ehhez hasonló
siker mint egy mentőöv segíti a
településeket. A Mura Program
pedig, amelynek keretében el-
nyertük a forrást, egy olyan
egyedülálló terv, ami valódi
megoldást jelenthet a Mura tér-
ségben és Dél-Zalában lévő kö-
zösségek számára. A korábbiak-
ban ehhez hasonló léptékű st-
ratégia még nem született a vi-
dék felemelkedése érdekében.

– Érzékelik már valamilyen
konkrét hatását a még újdon-
ságnak számító Mura Prog-
ramnak a települések?

– Valóban csak nemrégiben
indult el a program, de a hatása
már nagyon is érzékelhető. E
mostani és sok más pályázat
sikere mellett a legnagyobb
ereje abban van, hogy összefo-
gásra és együttműködésre sar-
kall minket, a települések veze-
tőit, de a vállalkozókat és a
vállalkozni vágyókat is. Koráb-
ban mindenki magára hagyot-
tan harcolt a forrásokért és a

lehetőségekért. Nem ismertük
egymás céljait és terveit, egye-
dül vagy csak nagyon kis kör-
ben küzdöttünk. Ez változott
meg! Végre egymásra találnak
a települések, közösen gondol-
kodunk Cseresnyés Péterrel a
kitörési pontok felfedezésében,
abban, hogy milyen irányban
tudunk fejlődni. Olyan telepü-
lésekkel működünk együtt,
amelyekkel korábban soha nem
volt valódi kapcsolatunk. Most

Cseresnyés Péter (balról) és Iványi László közös sajtótájékoz-
tatója.

Iványi László: – Több fontos pilléren nyugszik a projekt.

A Mura Program egyik fontos eleme az idegenforgalom.
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viszont van egy közös cél, egy
vezérfonal, ami segíti az utun-
kat. És van egy képviselő, aki
mindent megtesz azért, hogy az
itteni problémák és akadályok
elháruljanak. Sok minden még
előttünk áll, a Mura Program
most kezd kiforrni, de látom a
háttérmunkák során milyen él-
hető és sikeres jövő várhat ránk,
ha folytatódni tud a munka.

– Ön, mint egy sok telepü-
lést magába foglaló társulás el-
nöke rálát a térség egészére. Kap-
csolatban van a térség telepü-
léseinek vezetőivel, más társu-
lásokkal is. Milyen fejlesztések
valósulnak meg a területen?

– Nem könnyű, amit kér-
dez, rengeteg fejlesztést lehet
felsorolni… Az egészségügyi
alapellátás megfelelő körülmé-
nyeinek biztosítására orvosi
vagy fogorvosi rendelők újul-
tak és újulnak meg Tótszer-
dahelyen, Becsehelyen, Csö-
mödéren és Bánokszentgyör-
gyön, önkormányzati épületek,
hivatalok összesen többszáz
millió forint értékben Borsfán,
Csörnyeföldön, Miháldon, Fi-
tyeházon, de többszáz millió
forint jut a foglalkoztatás előse-
gítésére a teljes térségben, helyi
piacok kerülnek kialakításra és
gazdaságfejlesztési program va-
lósul meg Újudvaron, Galam-
bokon és Letenyén.

– Ez valóban rengeteg fej-
lesztés.

– Igen, de még folytathatjuk
tovább… Sormáson például
egy újabb területet közmű-
vesíthetnek pályázati forrásból
az ipari parkban közel 200 mil-
lió forint forrásból. De kiemel-
ném a turisztikai jellegű fej-
lesztéseket is, melyek többek
között Molnárit, Kerkaszent-
királyt, Kistolmácsot, Bázake-
rettyét, Újudvart, Tótszentmár-
tont, Pusztaszentlászlót érintik.
Ugyanakkor megoldódnak bi-
zonyos vízelvezetési és víztá-
rozási problémák Marócon,
Szécsiszigeten, Magyarszerda-
helyen, Tótszentmártonban és a
fejlesztéseknek köszönhetően
javul a szociális alapellátás
szolgáltatás Semjénházán és
Surdon. És akkor még nem
beszéltünk templomfelújításról,
zártkerti utakról, horgásztó meg-
mentésről és arról, hogy elin-
dult a négy és ötszámjegyű
utak szakaszos felújítása is a
térségben, de még számolatla-
nul folytathatnám. Mindez
összesen eddig több mint 3
milliárd forint értékben. Szó-
val, bizton állíthatjuk, gazdag
időszakot élünk. És ha még a
Mura Program is folytatódhat,
akkor azt hiszem, egy új
korszak köszönthet be az
életünkben.

A azBelügyminisztérium
önkormányzati ASP rendszer
működtetésének támogatása ér-
dekében szükséges forrás biz-
tosítására támogatói okiratot
adott ki, melynek keretében
Letenye Város Önkormányzatá-
nak 997.200 Ft vissza nem
térítendő támogatást ítélt meg a
minisztérium.

Az okiratban foglaltak sze-
rint az önkormányzati ASP
rendszer bevezetésében aktívan
közreműködő önkormányzati
köztisztviselők munkáját ismer-
ték el. város-Farkas Szilárd
vezető lapunknak elmondta,
hogy ezen megbecsülést öröm-

Belügyminisztériumi támogatást kapott Letenye

Újabb forráshoz jutott Letenye.

mel fogadták a hivatalban dol-
gozó munkatársak, s bízik ab-
ban, hogy a köztisztviselők bér-
rendezése, illetményük emelése
hamarosan megtörténhet. 2008
óta változatlan az illetmény-
alap, amely jelenleg is bruttó
38 650 forint. 2017 óta ugyan
az önkormányzatok a saját be-
vételeik terhére szabadon emel-
hetik a béreket, de erre sajnos
nincs fedezet, sőt Farkas Szi-
lárd elmondta, hogy a 2018-
ban a Letenyei Közös Ön-
kormányzati Hivatal finanszí-
rozásához több millió forintot
szükséges saját forrásból hoz-
zátenni.

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

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Komfortosabbá tenné a

muzeális értékű boronapince

környezetét a Letenyei Szőlő-

és Gyümölcstermesztők Egye-

sülete.

Még januárban Farkas Szi-

lárd letenyei polgármester kez-

deményezésére a letenyei vá-

rosházán , a ZalaPál Zoltán

Boronapince fejlesztés Letenyén

Zöld Szíve Vidékfejlesztési

Egyesület elnöke tartott tájé-

koztatót a már megjelent Lea-

der pályázati felhívásokról. A

megbeszélésen a Letenyei Sző-

lő és Gyümölcstermesztők

Egyesületének képviselői, Le-

tenye, Kistolmács, Murarátka,

Muraszemenye, Zajk települé-

sek polgármesterei vettek

részt.

Az egyeztetés sikerrel járt,

mint azt , aSomogyi Andrástól

szervezet elnökétől megtudtuk,

szeretnék, ha a boronapincébe

érkező vendégek száraz lábbal

léphetnének az épületbe.

– A boronapincét a XX.

század elején állították a zajki

öreghegyre az elődeink – bo-

csátotta előre Somogyi András.

– Az elemeit a béci és a zajki

hegyen gyűjtötték össze. A bo-

ronapincének megfelelő beton-

alapot csináltak, majd arra épí-

tették fel az épületet értékmen-

tő szándékkal, hogy megőriz-

zék az utókornak. Az elmúlt

években folyamatosan igyekez-

tünk figyelmet fordítani a meg-

óvására, illetve fejlesztésére.

Most azt tervezzük, hogy az

ingatlan megközelítését kultu-

ráltabbá tesszük, szeretnénk a

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesz-

tési Egyesület segítségével a

pincéhez vezető 20 méteres

szakaszon betonos, vagy térkö-

ves utat kiépíteni, s tervezzük a

pince környezetében lévő, de

már rossz állapotú beton la-

pok, téglák felújítását, térköves

cseréjét.

A letenyei boronapince a Boldog Buzád kilátóval.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy
végre kimozdulhasson az
otthonából és élvezhesse a
napsütést. Valaki viszont
azért, hogy végre friss zöld
saláta kerüljön az asztalra a
konyhakertből, mert annak
van csak íze igazán. Ezt nem
egyszerű megoldani, mert
ebben az időben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek
ellenére keressük a meg-
oldást.

Bár kézenfekvőnek tűn-
het a több ezer kilométerről
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de ezek íze csak nyo-
mokban emlékeztet az iga-
zira. Ezért erőt veszünk ma-
gunkon és várunk.

A múlt héten én is az esti
vacsorához vadásztam alap-
anyagokat, amikor összefu-
tottam Ágival. Ügyfelünk
volt, konyhát terveztünk és
gyártottunk neki.

Ezért tudom, ő is szeret
főzni. Egyből együttérzően
mosolygott, amikor a mirelit
zöldségek előtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldség-

gel fel akarom dobni a va-
csorát. Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Nem tudtam
megállni, hogy ne vegyem
meg azt a zöldbabot. Laci
először bizalmatlanul nézte.
Az első falat után viszont
már mosolygott. Vajon pá-
roltam meg, egy kis fehér-
borral, nagyon finom lett.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Elérhetõségeink:

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

2017. augusztus 01. napjától
működik a Zalaegerszegi Tör-
vényszék Ügyfélszolgálati iro-
dája, amelynek szolgáltatásait
eddig több mint 3.000 ügyfél
vette igénybe.

A hét hónapja nyitott irodá-
hoz az ügyfelek a zalaegerszegi
bíróságok előtt folyamatban lé-
vő ügyeik intézésével fordul-
hatnak. Az irodában alapvetően
iratbeadásra, iratmásolatok meg-
rendelésére és átvételére, irat-
betekintésre van mód, de kollé-
gáink természetesen iratmin-
tákkal, tájékoztató anyagokkal,
általános információkkal is se-
gítik a könnyebb ügyintézést.

Az irodát naponta átlagosan
10-15 ügyfél látogatja, s csak-
nem ugyanennyi telefonos meg-
keresés érkezik. 2017. augusz-
tus 1. és 2017. december 31.
napjáig 1.815 ügyfelet szolgált
ki az iroda, s ez a szám folya-
matosan emelkedik: 2018. feb-
ruár 28-ig 3.075-re nőtt, s ezen
belül összesen 323 iratbete-
kintést regisztráltak kollégáink.

Az eddig felmerült tapasz-
talatok alapján az ügyfeleknek

Hét hónap alatt 323 iratbetekintés

a beadványok formai követel-
ményeknek megfelelő módon
és a megfelelő példányszámban
történő benyújtása okoz gondot.

A polgári peres eljárásban a
beadványok első példányát tel-
jes bizonyító erejű magánok-
irati formában, azaz eredetiben
aláírva és az aláírást két tanú
nevének, lakcímének és aláírá-
sának feltüntetésével hitelesítve
kell benyújtani, eggyel több pél-
dányban, mint ahány fél a per-
ben érintett.

A beadványon fel kell tün-
tetni az eljáró bíróságot, a felek
nevét, lakóhelyét, perbeli állá-

sát és a per tárgyát, a folyamat-
ban lévő ügyekben pedig a bí-
rósági ügyszámot is.

A beadvány mellékleteinek
egy-egy másolatát csatolni kell
a beadvány többi példányához is.

A büntetőeljárásban a bead-
ványokat általában elegendő
egy példányban előterjeszteni,
úgy, hogy a beadvány eredeti
legyen, a mellékletek lehetnek
másolatok is.

Fontos hangsúlyozni, hogy
adatvédelmi és beazonosítható-
sági okok miatt a telefonon kért
tájékoztatás esetében az érdek-
lődők csak szűkebb körűen
kaphatnak felvilágosítást, így kol-
légáink csak a tárgyalás helyét
és időpontját, az iratok hollétét
közölhetik, illetve jelezhetik, hogy
az ügyben érkezett-e szakértői
vélemény, továbbá terjesztet-
tek-e elő jogorvoslati kérelmet.

Az ügyfélszolgálati iroda
hétfői keddi, csütörtöki napo-
kon 08.00-15.00 óráig, szerdai na-
pon 08.00-17.00 óráig, pén-
teken pedig 08.00-13.30 óráig vár-
ja továbbra is az ügyfeleket,
illetve a (92)501-002-es tele-
fonszámon a hívásokat. A gyor-
sabb ügyintézés érdekben előze-
tes bejelentkezésre is van mód:
http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170726/elozetes-
bejelentkezes

További részletes tájékoztatás:
http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170724/tajekoz
tato

Forrás: Zalaegerszegi
Törvényszék

Fókuszban a bíróság…

Fotó: Vig CsabaFotó: Vig Csaba
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2018.04.14.-én,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

az alábbi

pozíciókba munkatársakat keres:

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:

hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

medenceõr•

felszolgáló•

szakács•

A Lenti Termálfürdõ és a
Thermal Hotel Balance****

• éttermi kisegítõ

konyhai kisegítõ•

szobalány•


