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A Mura folyó

Vízi fesztivál a Murán és a Kerkán

Raftingtúra a Murán.

Egy nagyszabású rendezvénynek történtek meg az előkészületei az elmúlt hetekben,
amelyet a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága
szervez meg a Mura és a Kerka
folyókon július 14-15-én.
Ez az ingyenesen látogatható esemény első alkalommal
kerül megrendezésre. Célja,
hogy felhívja a figyelmet a
szép természeti környezetben
található térségre. Ez a terület a
határszakasz miatt sokáig el
volt zárva az emberek elől, így
megőrizte vadregényes, természetes állapotát. A nemzeti
park igazgatósága vállalkozott
arra, hogy egy családi program

keretében, játékos ügyességi
versenyekkel kiegészítve bemutassa a Kerka és Mura tájegységet és az ott átélhető
programokat.
A konkrét helyszín a Kerkaszentkirály és Muraszemenye
közötti szakasz lesz, ahol első
nap a vízi sportok bemutatása,
kipróbálása történik meg. A
második nap a térség természeti értékeit bemutató szakvezetett gyalogos, kerékpáros,
vagy vízi túrák indulnak.
(A rendezvényről a www.
bfnp.hu/hu/programok. honlapon találhatók bővebb információk.)
Káli É.
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Határőr nap Letenyén

Az ünnepségen Farkas Szilárd letenyei polgármester és Somogyi András alpolgármester is koszorúzott.

A Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete június 27-én (szerdán) a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság Letenyei Rendőrőrsén (volt
határőr őrs) területén rendezte
meg a Határőrség napja alkalmából a Szent László napi

megemlékezést. Elsőként Bíró
László nyugalmazott határőr
alezredes, az egyesület elnöke
köszöntötte a szép számú jelenlévőt, majd Andor Nina 6.
osztályos mondta el Virágh
László Határőr himnusz című
versét, ezt követően a Pintér

Jánosné által felkészített Letenye Város Mazsorett Csoportjának műsora következett.
Majd a koszorúzásra került
sor a villámcsapás következtében 1977. június 26-án a letenyei határban elhunyt, hősi
halált halt határőr járőrpáros,
Gruber József és Csere János
alhadnagyok emlékművénél.
Koszorút helyeztek el többek között a Nagykanizsai
Thury György Múzeum nevében Száraz Csilla igazgató,
Farkas Szilárd letenyei polgármester, Somogyi András alpolgármester, a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság nevében
Keskeny László rendőr ezredes,
Berke László rendőr ezredes a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság kapitányság vezető helyettese, a Letenyén élő egykori
bajtársak nevében Dénes Miklós és Tóth Zoltán, a Marcali
Honvéd Klub és a Nagykanizsai
Honvéd Egyesület.

Az ünnepi beszédet Száraz
Csilla, a kanizsai múzeum vezetője mondta el, aki szólt az
egykori határvédelemről és
Thury György hőstetteiről is.
Az ünnepség során dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy,
az Országos Rendőr-kapitányság vezetője tárgyjutalom elismerésben részesítette 70. születésnapja alkalmából Lukács
Sándor nyugállományú rendőr
dandártábornokot, valamint Gáspár László nyugállományú
határőr alezredest, akik mindketten a Határőr és Rendőr
Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesületének tagjai. Az elismeréseket Keskeny László rendőr
ezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője
adta át.
A letenyei Határőr nap a
továbbiakban finom ebéddel és
kötetlen beszélgetéssel, a múlt
felidézésével folytatódott.

Megyezászló a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumnak
Június 16-án Körmend főterén tartotta hagyományos kibocsátó és tanévzáró ünnepségét a Rendészeti Szakgimnázium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elismeréseként ez alkalomból megyezászlót adományozott a Zala Megyei Közgyűlés.
Az intézményt szoros szálak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zalaegerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős része itt szerezte meg a munká-

jához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók többsége is megyénkből került ki.
A szakgimnáziumnak jelenleg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a
megye jelenlegi rendőr tiszthelyettesi állományának közel
100 %-át. Az elmúlt évek statisztikáját nézve évente általában több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézményben Zalából.
A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igazgatójának – Hollósi Gábor ezredesnek –, s köszöntőjében

A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezredesnek.

kiemelte az intézményben végzett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elismerését.
Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérőrnagy,

rendőrségi főtanácsos, országos
rendőr-főkapitány-helyettes, valamint a Belügyminisztérium
képviseletében Kovácsné dr.
Szekér Enikő bv. ezredes,
főosztályvezető.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Gyémánt-, arany- és ezüstmise Letenyén
Június 10-én (vasárnap) délután a letenyei római katolikus
Szentháromság-templom előtti
téren több száz hívő jelenlétében gyémánt-, arany- és ezüstmisére került sor.
A gyémántmisés Németh
Károly esperes (tiszteletbeli
kanonok) 1934-ben született
Sárváron, 1958. június 15-én
szentelték fel pappá. Állomáshelyei Nyőgér, Gyöngyösfalu,

Nova, 1972 és 1989 között
Tótszentmártonban volt plébános, majd 2008-ig Letenyén kerületi esperes. A városszerte
tisztelt és megbecsült lelkipásztor megkapta Letenye Város
Díszpolgára címet is.
Az aranymisés Marton István 1945-ben Zajkon született,
1968. június 23-án szentelték
pappá. Plébánoshelyettes volt
Olaszfán, majd Nagyrákoson,

Hívek a letenyei jubileumi hármas misén.

(B-j) Aigner Géza, Marton István és Németh Károly az ünnepi
szentmisén.

AMATŐR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
A LETENYEI Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
2018-ban is amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdet
hangszeres zenét játszó előadóknak, együtteseknek.
Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap Honfoglaló Könnyűzenei Támogató Program
Partnerek: Öröm a Zene Program, Hangszeresek Országos
Szövetsége
Indulási feltételek:
• csak saját szerzeményekkel, stílusirányzatot nem szabunk
meg,
• az előadók, zenekarok nem rendelkezhetnek kiadók által
kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval (saját
kiadás és a helyi médiumokban való megjelenés nem kizáró
ok)
• demo felvétel (max. 10-15 perc) beküldése Wav, vagy
MP3 formátumban
A jelentkezés 2018. május 10-én indult és 2018. július
31-ig tart. Nevezési díj nincs!
Bővebb információ és jelentkezési lap:
www.letenyekultura.hu/aktualis.html
A tehetségkutató verseny zenei bemutatója 2018. augusztus 17-én (pénteken) lesz Letenyén a kastélyparkban felállított „TEHETSÉGSZÍNPADON”. Egy előadó, zenekar a beállással együtt max. 20 perces műsorral mutatkozhat be.
A győztes indulási jogot szerez a MUSIC EXPON az Öröm
a Zene 2018. évi döntőjében (október 5-7), ahol a fődíj egy 1
millió forintos hangszer és hangtechnikai eszközbeszerzési támogatás a HANOSZ tagjainak kínálatából.

plébánosként szolgált Csákánydoroszlón, majd Vásárosmiskén. Marton István 2007 óta a
tótszerdahelyi Jézus szíve plébánia plébánosa, címzetes esperes, 2000-ben a tiszteletbeli
kanonok címben részesült.
Az ezüstmisés Aigner Géza
1966-ban Letenyén született.
Káplán volt a szombathelyi
Szent Márton plébánián, ugyanitt börtönpasztrorációt is ellátott. 1998 és 2009 között a
szombathelyi plébánia vezetője
volt, majd azóta Répcelakon a
Szent István király plébánia
plébánosa.
A mintegy kétórás mise
során a jubiláló papokat többek
között köszöntötte Farkas Szilárd jelenlegi és Rostonics
László volt letenyei polgármester. Németh Károly életútjáról

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Halmi Béla egykori letenyei
városvezető szólt.
A helyi egyházközség vezetői, tagjai, a tótszerdahelyi, a
tótszentmártoni hívek is megköszönték a lelkekben végzett
eredményes, fáradtságos munkát.
A misén megemlékeztek a
nemrég elhunyt Farkas Károly
plébánosról, aki mintegy 10
évet szolgált a letenyei plébánián.
Az ünnepet megtisztelték
jelenlétükkel a környékbeli települések polgármesterei, papjai, de itt volt dr. Pálfi Dénes is,
aki szintén Letenye díszpolgára, érkeztek vendégek Horvátországból is.
A szertartás végén a jubiláló
papok megáldották jelenlévő
paptársaikat, családtagjaikat és
a jelenlévőket.
Mint megtudtuk, Székely
János szombathelyi megyéspüspök Aigner Gézát nevezi ki
Letenyére plébánosnak.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Katasztrófavédelem és útügyek
Ülést tartott a megyei közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. június 28-i ülésén Egri
Gyula tű. ezredes, igazgató tartott tájékoztatót a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évi tevékenységéről,
melyben kiemelkedő szerepet
kapott a proaktív hatósági munka és a lakosság felé irányuló
preventív kommunikációs tevékenység. A minél hatékonyabb
munkavégzés érdekében megújult a tűzoltó készenléti állomány képzési rendszere, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a
gyakorlatorientált képzések, valamint folyamatosan fejlesztik
az önkéntes tűzoltó és mentő
egységeket, amelyeket egyre
inkább bevonnak a mentési
munkálatokba. Elmondta, hogy
Zala megyében megvalósul a
riasztást követő 20 percen belüli kiérkezés, s ezt várhatóan
tovább javítja majd, hogy az év
második felében Letenyén is
befejeződik a katasztrófavédelmi őrs létesítése. Munkájuk
elismerésének tekintik a társadalom széles körében érezhető pozitív megítélést, amelyre további hatékonyság javulással és erős preventív tevékenységgel kívánnak továbbra is rászolgálni. A megyei
közgyűlés elfogadta a tájékoztatást.

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Zala Megyei Igazgatóságának működéséről és a megyei utak állapotáról Imre Béla,
a társaság üzemeltetési és fenntartási osztályának vezetője tájékoztatta a testület tagjait.
Elhangzott többek közt, hogy
az 1750 km-t meghaladó megyei úthálózat fenntartása mellett 2018. március végétől a társaság végzi egyes megyei kerékpárút szakaszok üzemeltetését is. A hálózat üzemeltetésére
és fenntartására az úthálózat
mutatóinak figyelembe vételével évente, normatív forrásfelosztás alapján kapnak pénzügyi fedezetet a megyei igazgatóságok feladataik ellátására.
Zalában 2017-ben 2.21 milliárd
forint, 2018-ban pedig 2.22
milliárd forint állt rendelkezésre, amelyet igyekeznek a lehető
leghatékonyabban felhasználni.
A megyében is gondot jelentő
útburkolat felújításokra, korszerűsítésre külön célzott forrásfedezetet biztosít a központi
költségvetés egyedi programok
alapján részben hazai, részben
uniós források felhasználásával. Ilyen például a TOP program, melynek keretében augusztusban megkezdődnek a megyében a felújítások, összesen
12 kilométernyi útszakaszt kor-

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízott

Dr. Sifter Rózsa

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Orbán Viktor miniszterelnök minap az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

A kormányfő szerint ma a
magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. „Azt várjuk a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.
Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették az
életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is.
A kormánymegbízotti körben csak egy helyen, JászNagykun-Szolnok megyében
történt változás. Zala megyében ismét dr. Sifter Rózsa, az
eddigi kormánymegbízott kapott bizalmat.

Egri Gyula szóbeli kiegészítést is fűzött a beszámolóhoz. Mellette Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila elnök
és dr. Mester László főjegyző.

Fotó: Zalatáj
A megyei utakról Imre Béla adott tájékoztatást.

szerűsítenek. A másik ilyen
forrás az országos 100 milliárd
forintos korszerűsítési program,
melynek keretében már több
helyen meg is kezdődtek a
munkálatok Zalában is, ahol
összesen 34 kilométernyi útszakasz újul meg 3.5 milliárd
forintból. Jelentős útépítési munkálatok is zajlanak – például az
M76 Fenékpuszta, 76. számú
főút Zalaegerszeg bevezető szakasza, M70 sávbővítés –, amelyek a már megvalósult burkolaterősítésekkel együtt a 7.
számú főúton és a 75. számú
főúton a közlekedési infrastruktúra javítását célozzák. A közgyűlés elfogadta a tájékoztatást.
Tájékozódott a grémium a
Zala Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tevékenységéről, valamint módosította költségvetését és elfogadta II. félévi munkatervét, valamint jóváhagyta a Földművelésügyi
Minisztérium és a Hungarikum
Bizottság 2018. évi felhívására
benyújtott pályázatokat, melyek célja a nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének,

népszerűsítésének támogatása.
A megyei önkormányzat „Zalai
Kincskereső” címmel nyújtott
be egy 3 000 000 forint összköltségvetésű pályázatot egy
vetélkedő lebonyolítására, valamint „Zalaikumok ízkavalkádja” címmel egy 999 460 forint költségvetésű pályázatot,
melynek megvalósítása a XIX.
Miklósfai Répafőző Fesztiválhoz kapcsolódik.
Ezt követően zárt ülésen
döntöttek a megyei közgyűlés
által adományozott kitüntető
cím és díjak 2018. évi díjazottjairól. (Forrás: Zala Megyei
Önkormányzat)

Kiegészítés
Lapunk előző számában,
az 5. oldalon megjelent
„Horvát piknik Letenyén”
című írásunkat kiegészítjük
azzal, hogy a rendezők között volt Letenye Város Önkormányzata is.
a szerkesztőség
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Fergeteges gyereknap Molnáriban
Molnáriban második alkalommal került megrendezésre a
Molnári Közösségfejlesztő Egyesület (MOKE) szervezésével a
gyermeknap.
Június 10-én ragyogó napsütéses idő köszöntött ránk. Az
érdeklődőket szépen feldíszített, lufikkal „benépesített” környezet és vidám zene fogadta a
látogatóközpontnál. Délelőtt a
Letenyei Rendőrkapitányságról
érkeztek hozzánk a rendőrök,
megengedték a gyerekeknek,
hogy kipróbálják a rendőrautót,
s ennek nagy sikere volt. A
hűvös teremben Benkőné Mészáros Dóra kézműves foglalkozását sűrűn látogatták a kisebb-nagyobb gyerekek, hiszen
asztaltól-asztalig járva sok mindent alkothattak, amit aztán
haza is vihettek. Vele párhuzamosan – szintén egész idő

alatt – csodálkozhattunk Lengyák István ollóvágta kreációin, állat- és egyéb figuráin.
A gyerekek kívánságai alapján
hihetetlen ügyesen és gyorsan
készítette el a kért műveket.
Részeg szemüveget próbálhattak ki a nagyobb gyerekek szüleikkel, ajándék poharakat kapott minden ünnepelt, amiket
sűrűn töltögettünk a nagy melegben.
A délelőtt nagyon gyorsan
elszalad, elérkezett az ebédelés
ideje, finom gulyással, palacsintával. Ebéd után megérkeztek a Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltók, tagjai látványos tűzoltási bemutatót tartottak. Lehűtöttek minket a nagy melegben óriási locsoló slagukkal.
Peti József és felesége minden
gyermeket egy gombóc fagyival lepett meg.

Obornaki kirándulás
Az idei évben a muraszeme- fölös-szalonnás-hagymás lannyei ovisokkal ellátogattunk az gallót. Zsuzsa néni végig seobornaki Nyitnikék erdei isko- gítségünkre volt, a sütést vilába. A kirándulásnak több cél- szont már egyedül végezte. Mi
ja is volt, elsősorban egy közös pedig délben jól laktunk belőle!
kirándulás, élményszerzés az
A legjobb mégis a nagy
óvodai csoporttársakkal, má- játszótér volt, ahol jókat hinsodsorban egy vidám nap eltöl- táztunk, csúszdáztunk, mászótése a szülőkkel közösen, és káztunk.
nem utolsó sorban a terméKellemes napot töltöttünk
szetközeliség, a természet sze- el egy csodaszép erdei vadászretetére nevelés, az erdei álla- háznál! Aki teheti, látogasson
tokkal való ismerkedés. Igaz, el oda!
élőket nem láthattunk, viszont
T.L.A.
sok-sok kitömött
erdei állatot ismertettek meg
velünk. Láthattunk rókát, baglyot, borzot, nyulat, szarkát, nyestet, szarvas agancsot.
Minden
szemléltetett állatról igen érdekes
dolgokat tanultunk, jobban megismertük életmódjukat, táplálkozásukat, egyediségüket.
Éhesek sem
maradtunk, hiszen mi gyúrtuk
az ebédre valót:
finom sajtos-tej- Ismerkedés a „madártáblával”.

Ne feledkezzünk el a sok
kitelepült játékról, népi játszótérről, ugráló várról, traktorról
(Kendli Jenő), motorról (Janti),
arcfestésről (Lilla néni), Réka
hajfonással kedveskedett a kis-

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

lányoknak. A napot tombolasorsolás zárta.
Sok segítő volt, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ez a
nap, ezúton is köszönet jár a
következőknek: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kotnyek Gáborné, M7 Takarék,
Aranyfény Civil Egyesület,
Benkő Dóra, Kendli Jenő, Molnári Község Önkormányzata és
természetesen az egyesület segítőkész tagjainak. A rendezvény az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásával valósult meg (Nemzetiségek a nemzetiségekért programsorozat címen NEMZKUL-18-1122).
Kovacsicsné Budavölgyi
Veronika
MOKE elnök

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Murafölde „beleteker”
Tovább folytatódnak a már
elkezdődött kerékpársportos
fejlesztések a Nagykanizsa és a
nyugati határszél között elterülő, új nevén Murafölde térségben.
Cseresnyés Péter, a körzet
országgyűlési képviselője a
Lispeszentadorjánban
tartott
sajtótájékoztatón elmondta, hogy
a 83 települést magába foglaló
térség az előző században a
magyar olajipar központja volt,
amely akkor jelentősen élénkítette a helyi gazdaságot. Hozzátette: az olajforrások kiapadása az itt lakók elszegényedéséhez vezetett, ezért a Mura
Program keretében most a turizmus – azon belül is a kerékpáros turizmus –, valamint az
agrárium fejlesztésével igyekeznek fellendíteni a környék
gazdaságát.
„Az elmúlt években több tíz
kilométer új kerékpárutat építettünk, illetve száz kilométeres

nagyságrendben jelöltünk ki
kerékpárúra-útvonalakat a már
meglévő úthálózaton” – jelentette ki Cseresnyés Péter, aki
emlékeztetett rá, hogy Zalakarosról Nagykanizsa érintésével
kerékpárúton már elérhető a
horvátországi Kapronca és
Csáktornya, a közeljövőben
pedig egy nemzetközi pályázat
segítségével kerékpárutas öszszeköttetést létesítenek Nagykanizsa, Zalakaros, a Kis-Balaton és a Balaton-kör között.
Hozzátette: ezzel párhuzamosan figyelmet fordítanak az alacsonyabb rendű utak állapotának javítására, felújítására is.
Cseresnyés Péter, aki egyúttal az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti
államtitkára is, kiemelte: a számos természeti értékkel rendelkező Muraföldén öt-hat, a lispeszentadorjánihoz hasonló túraközpontot kívánnak kialakítani a bakancsos és a biciklis tu-

2018 | 06 | 11
ZALASZABAR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00024

Versenyzők a Tour de Zalakaros viadalon a Kis-Balaton térségében.

risták számára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagykanizsai
csónakázó-tó mellett működik
az ország egyik legszínvonalasabb mountain-bike pályája.
„A sport és a turizmus kéz a
kézben járnak” – hangsúlyozta
Princzinger Péter, a Magyar
Kerékpáros Szövetség elnöke,
aki hangoztatta, hogy a nemrég megrendezett Tour de Zalakaros a maga közel háromezer fős résztvevőjével – a Tour
de Pelso után – az ország második legnagyobb tömegeket
megmozgató országúti kerékpáros szabadidősport rendezvénye, így annak turisztikai hatása sem elhanyagolható.

A Magyar Turisztikai Szövetség elnöki tisztét is betöltő
sportvezető szerint ezért érdemes elgondolkozni a verseny
egy nappal való kibővítésében,
vagy a kerékpárosok által
kedvelt környéken egy másik
verseny megszervezésén.
Princzinger Péter beszélt arról is, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség tanulmányútjait követően a külföldi kerékpáros szaklapokon keresztül
idén Murafölde és Zalakaros
környékének természeti, turisztikai és gasztronómiai értékeire
hívja fel az európai országok
biciklis turistáinak figyelmét.
(Forrás: MTI)

Szent Iván éj a Vörcsöki-hegyen

EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA ZALASZABARON
Zalaszabar Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül
kiírt „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15ZA1-2016-00024 kódszámú pályázattal 41 160 604 Ft
támogatásban részesült az egészségház kialakítására.
A projekt célja, nem egy új épület kialakítása, hanem egy
már meglévő, kihasználatlan önkormányzati épület átalakítása oly módon, hogy az megfelelő legyen az egészségház működtetésére. Az egészségház feladatellátásának minősége nagyban javulna a szolgáltatások idetelepítésével, azonban az épület jelenlegi állapota nem
felel meg a szükséges energia követelményeknek.
A korszerűsítés során az egészségügyi színvonal növelése érdekében eszközbeszerzést és akadálymentesítést tervezünk, emellett a nyílászárók cseréje és külső
hőszigetelés valósulna meg. A rendelő kialakítására úgy
kerülne sor, hogy a háziorvosi szolgáltatások mellett helyt
adjon a védőnőnek is, akinek az elhelyezése jelenleg
nem biztosított. A projekt keretében megvalósuló beruházásoknak köszönhetően az épület hőtartása jelentősen
javulna, így a fenntartási/működtetési költségek csökkennének. Az épület könnyen megközelíthető lenne a
hátrányos helyzetűek számára, az egészségügyi szolgáltatásokat probléma nélkül tudnák igénybe venni.

Látogatás a Horváth pincészetben.

Szent Iván éjszakáján a
Vörcsöki-hegyen nyitott pincék
és ott tevékenykedő borosgazdák várták a látogatókat a
Kerkaszentkirály Községért Kulturális Alapítvány szervezésében. Június 21-én, az év legrövidebb éjszakáján a nyári napfordulót ünnepeljük. A régiek
hiedelme szerint varázslatos éjszaka ez, amikor szinte bármi
megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek. A néphagyományokhoz illően – világszerte – örömtüzeket gyújtanak, melyeknek
csodás erőt tulajdonítanak.
„Az északi népek mondái
szerint a nyári napforduló éjszakáján megnyílnak a világok

közti kapuk, és ilyenkor szabadon járnak-kelnek a szellemek, manók, koboldok és a
tündérek az emberek között.”
A Szent Iván estéjén, éjjelén a
Vörcsöki-hegyen több pincében lehetőség nyílt helyi borokat fogyasztani, kóstolgatni. Az
idei évben a Fojtek pince, Horváth pince, Dunai pince, Bedő
pince, Gazdag pince, és a Pál
Családi pincészet várta az érdeklődőket. A tábortűzgyújtásra
10 órakor került sor.
A résztvevők elmondták,
hogy varázslatban nem volt
részük, viszont nagyon jól érezték magukat.
Káli É.
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Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg CENTRAL
EUROPE program keretében megvalósuló „A megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú projektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal Vass István passzívháza adott otthont. A találkozó elején Szabó Károly projektmenedzser köszöntötte a résztvevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint megtudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elméleti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is készült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülőben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombathelyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.
A projekt bemutatását követően Kókai Miklós, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismertette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszélgetés keretében Vass István, a HEVA Kft. ügyvezetője vezette be
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú előírások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kiválasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működtetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Óvodás családi nap Semjénházán
A szülői munkaközösség és
az óvoda szervezésében ezúttal
is tartalmas programmal készültek. A helyszínen, melyet
Semjénháza Községi Önkormányzata biztosította a rendezők számára, népi játszótéren
tehették próbára ügyességüket
a gyermekek és szüleik egyaránt. Célba dobás, óriás kirakós, halacska halászat várta a
résztvevőket. Az apukák és
gyermekeik kötélhúzás közben
próbálták eldönteni, ki az erősebb. Ebből a harcból természetesen a gyermekek kerültek
ki győztesen.

A nap során bohócműsorral
kedveskedtek a szervezők a
kicsiknek. Gabi bohóc bűvészkedett, lufit hajtogatott, de legfőképpen megnevettette a jelenlévőket. A szórakoztató délelőtt után a jól megérdemelt
ebédet fogyaszthatták el a szülők és gyermekek, melyet a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus néhány tagja készített el a számukra. Ebéd
után, a nagy melegre való tekintettel, a gyermekek jégkrémmel hűthették le magukat
a forró, kora nyári időjárásban.
Preksen-Ifka Ágnes

Elérhetõségeink:
Tartalmas programmal készültek.

Családi napot tartott a Molnári Horvát Nemzetiségi Óvoda
június elején. A már hagyományossá vált rendezvényt ebben
az évben Semjénházán, a sport-

pálya környékén tartották, s az ott
található játszótér, a trambulin,
a műfüves focipálya és a tavalyi
év során átadott kemence-udvar
tökéletes helyszínnek bizonyult.

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

2018. június
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A járás pedagógusait köszöntötték
Június 8-án (pénteken) a becsehelyi faluházban tartott ünnepségen megjelent pedagógusokat Németh Géza, a házigazda község polgármestere
egy szál virággal köszöntötte.
Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő
köszöntőjében, Magyar Ferenc,
a Nagykanizsai Tankerület
igazgatója pedig beszédében
méltatta az oktató-nevelő munkát végző pedagógusokat. A
rendezvényen a becsehelyi általános iskola tanulói és a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei adtak színvonalas műsort.
Pedagógusnap alkalmával
köszöntötték Tóth László letenyei tanítót is, aki a múlt héten
vehette át aranydiplomáját.
Az ünnepségen Molnár Katalin pedagógus kapta át Letenye Város Képviselő-testülete
által alapított „Tanító öröksége” díjat. A díjat Farkas Szilárd
polgármester adta át.
Molnár Katalin 1976. szeptember 1-től nyugdíjazásáig a

Pedagógusok a becsehelyi rendezvényen.

letenyei általános iskolában
dolgozott tanítóként. Alapítója
volt a Letenyei Gyermekekért
Alapítványnak, amely napjainkban is a letenyei gyermekek
szabadidős, kulturális és sport
foglalkozásait, versenyeit támogatja anyagilag.
Molnár Katalin pedagógus
kezdeményezője volt a vándor-
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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

táborok szervezésének, közel
két évtizedig aktívan részt vett
a természetjáró táborok lebonyolításában. Lelkiismeretes,
szolgálatkész pedagógusi munkájáért tisztelték a szülők.
Pedagógusi hivatását igazi
szakmai alázattal végezte, sokat tett a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatásáért.
Élete egybefonódott a letenyei
közösséggel. Tanulói, diákjai
rendszeresen jó eredményeket
értek el tanulmányi versenyeken.
A rendezvény megszervezéséért, koordinálásáért köszönet illeti Mikóné Farkas
Ildikó képviselő asszonyt és
Simonné Benkő Edit igazgató
asszonyt.

Farkas Szilárd letenyei polgármester és Molnár Katalin pedagógus az elismeréssel.

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

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

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

www.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg és Nagykanizsa is érintett

mxm lakberendezés rovata

Palkovics László: az ITM támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit

Palkovics László szerint a tárca támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit. A miniszter mellett Szita Károly.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatja a megyei jogú városok
fejlesztéseit, projektjeik folytatása érdekében mindig nyitott
az egyeztetésekre – mondta
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter Budapesten.
A Megyei Jogú Városok
Szövetségének (MJVSZ) képviselőivel tartott egyeztetés után
a tárcavezető hangsúlyozta,
hogy az ITM tevékenysége számos ponton kapcsolódik a városokhoz, a kormányzati ciklus
elején ezért indokolt áttekinteni
a legfontosabb teendőket.
Szita Károly kaposvári polgármester (Fidesz), az MJVSZ
elnöke közölte, hogy a következő évek közös feladatait áttekintve biztosították egymást a
támogatásukról, a városvezetők
egyes projektek felgyorsítását
kérték a minisztertől.
Palkovics László az együttműködés területei közül kiemelte a közintézmények energetikai fejlesztéseinek felgyorsítását, valamint a tömegközlekedés átalakítását egységes irányítású, a mostaninál hatékonyabb, utasbarát rendszerré.

Otthoni munka!
Különböző termékek
összeállítása, egyebek:
06-90- 603-906
(audiopress.iwk.hu 635Ft/min,
0612228397, 06204963980)

Hozzátette, hogy a minisztérium a smart city (okos város)
fejlesztések terén is segítheti az
egyetemeket és szakképző központokat működtető önkormányzatokat. Szita Károly szerint a 2 millió embernek otthont
adó 23 megyei jogú város működésének minden területe

kapcsolódik az innovációs tárcához.
Kiemelte, hogy a 3500 milliárd forint értékű Modern városok program az évszázad legnagyobb fejlesztéseként nemcsak a településeket, hanem az
agglomerációk fejlődését is támogatja. Közintézmények épülnek és korszerűsödnek, ipari
parkok és sportlétesítmények
jönnek létre, energetikai beruházások indulnak és közszolgáltatások korszerűsödnek a következő években – tette hozzá.
Szita Károly sürgette a hulladékgazdálkodás fejlesztését
és hozzátette, hogy a megyei
jogú városokban a környéken
lakók közül is sokan vállalnak
munkát, így a tömegközlekedés
fejlesztése túlmutat a helyben
lakók érdekein.
Mint köztudott, a Modern
városok programban Zalaegerszeg és Nagykanizsa is érintett.
(Forrás: MTI)

Hónaptól hónapig… Dél-Zala Murahíd
Térségi havilap

VIII. évfolyam

2018. május

Muraszemenye,
templom

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Fõzni jó!
De anyaaa!…
Külföldi nyaralások alkalmával minden honfitársunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a magyar nem világnyelv. Ezért
ha el akarunk valamit intézni, tudnunk kell angolul.
Azonban ezt a hátrányt az
előnyünkre tudjuk fordítani
azzal, hogy tömegben olyan
dolgokat is meg tudunk beszélni hangos szóval magyarul, amit csak azért merünk megtenni, mert senki
más nem érti rajtunk kívül.
Gyuri feleségével, Klárikával már bejárta a fél világot. Legutóbb a világ végén
voltak, egy alig lakott szigeten. Több mint 20 órás
repülés és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a paradicsom. Klári a tengerparton nem tudott betelni a látvánnyal. Minden tökéletes
volt, csak egy dolog boszszantotta, hogy még mindig
alig beszélt angolul.
– Ha hazamegyünk, újra
elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudásommal nem sokra megyek.
– Hát Klárikám, ez így
van. Itt bizony magyar szót
nem fogunk hallani. Ekkor
Gyuri legnagyobb döbbenetére magyar szó törte meg az
idilli csendet.
– Anyaaa! – hangzott a
tengerből.
– Mi a baj? – kérdezték a
partról.
– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a
víz… – mondta az anya.
– De anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerből, nekem kakilnom kell!
Erre egy hangos nevetés
után jött az ésszerű válasz:
– Jó, akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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TOP információs nap a Megyeházán
az újabb pályázatok kellő időben történő előkészítése.
Az információs nap keretében Oláh Gábor, a Pénzügyminisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyújtott az indikátorok teljesítésé-

ről, az esetleges költségnövekmények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügyminisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szakembereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.

A tihanyi levendula fesztiválon
A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

2018. június 19-én került
megtartásra Zalaegerszegen, a
Megyeházán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert
támogatások kedvezményezettjeinek munkáját segítő információs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós program keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötésre került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A TOP
pályázati felhívásai iránt tehát
nagy volt a kereslet, eddig már

158 támogatási kérelem részesült pozitív elbírálásban.
A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelenése, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére önmagában 1,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1
milliárd forint került a nyertes
pályázókhoz, így látható, hogy
a második körös felhívásra is
számtalan pályázat várható.
Mivel a TOP elsődleges kedvezményezetti köre az önkormányzati szféra, így indokolt

A molnáriak Tihanyban.

Elhatároztuk Molnáriban,
hogy ellátogatunk Tihanyba az
idei levendula fesztiválra. A
helyi önkormányzat kisbuszával mentünk június 30-án.
Egyszerű, de mégis csodás
virág a levendula. Ez a fesztivál Tihany egyik legnagyobb
rendezvénye. Itt minden a levenduláról szól, legyen az illatzsák, tusfürdő, hűtőmágnes
vagy más szép dolgok. A bevezető úton a virágzás függvényében már június 22-től
„szedd magad” akciót tart a Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
ahol mindenki kipróbálhatja a
levendula-aratást. Június utolsó
hétvégéjén pedig a Belső-tó
partján kézműves kirakodóvásárral, színes programokkal és
vezetett túrákkal várják a látogatókat.
Sokféle finomságok készültek levendulából: pálinka, bor,

Minden a levenduláról szól.

süti, fagyi és még sorolhatnám. Nagyon sok mindent
megkóstoltunk, nagyon finomak voltak.
Kanizsai Éva

