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Békés, boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Átadták az M70 autópálya Letenye és Tornyiszentmiklós közötti szakaszát

Az M70-es gyorsforgalmi út kétszer kétsávosra bővített, Letenye és Tornyiszentmiklós-országhatár közötti szakasza Letenye
közelében az átadóünnepség napján, 2019. december 13-án.

December 13-án átadták az
M70-es gyorsforgalmi út kétszer kétsávosra bővített, Letenye és Tornyiszentmiklós-országhatár közötti szakaszát,
amelyet ezután autópályaként
használhatnak a közlekedők.

A 16,7 milliárd forintból
megújított 13,7 kilométer hoszszúságú útszakaszt Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter avatta fel.
A tárcavezető beszédében
hangsúlyozta, hogy 2019 re-

kordévnek számít a közúti közlekedés fejlesztésében, az idén
minden eddiginél több pénzt
fordítottak erre a területre,
összesen 566 milliárd forintból
valósultak meg beruházások.
A miniszter kifejtette: a
színvonalas közúti hálózat alapvetően befolyásolja egy-egy
térség gazdasági fejlődését és a
helyiek életminőségét, ezért a
magyar kormány a fenntartható
gazdasági növekedés alapfeltételeként kezeli a közlekedési
hálózatok üzemeltetését és azok
folyamatos bővítését.
Továbbra is kiemelt célnak
tekintik, hogy azokat a megyei
jogú városokat és kiemelt gazdasági területeket, amelyek ma
még csak kétsávos főutakon
érhetőek el, bekapcsolják a
gyorsforgalmi úthálózatba, az
autópályák és autóutak pedig
ahol lehet mindenütt elérjék az
országhatárokat – mondta Palkovics László.
A Zala megyében átadott
útfejlesztésnek köszönhetően
szavai szerint akadálymentessé
vált Magyarország és Szlovénia
között az országhatáron átívelő
nemzetközi forgalom, jelentősen lerövidült a menetidő Tornyiszentmiklós és Letenye között, nem utolsó sorban pedig
biztonságosabbá vált a közlekedés.

Cseresnyés Péter kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi feladatokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) úgy
fogalmazott, az egykori rossz
hírűvé vált útszakasz, amelyen
számos súlyos baleset történt, a
„jövő útjává” válik, hiszen a
térség gazdasága számára döntő fontosságú az infrastruktúra
minősége. A beruházás hozzájárul ahhoz is, hogy a térségben
élők szülőföldjükön találják
meg boldogulásukat.
Kondrik Kornél, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő (NIF)
Zrt. vezérigazgató-helyettese a
fejlesztés részleteit ismertetve
elmondta: a Letenye Muraszemenye és Muraszemenye Tornyiszentmiklós közötti szakaszon az eddigi kétszer egysávos
utat bővítették kétszer kétsávosra, a kivitelezés során öt új
hidat és két vadátjárót építettek meg.
Hozzátette: az autóútból
autópályává fejlesztett szakaszon ezután 130 kilométer
óránkénti sebességgel haladhatnak a közlekedők.
Szólt arról is, hogy Európai
Unió által támogatott projekt
részeként Murarátkán növelték
az árvízvédelem hatékonyságát,
úgynevezett „csőhidak” beépítésével. (Forrás: MTI)

Fotók: MTI/Varga György

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Palkovics László (k), Cseresnyés Péter (b2), Nagy László az
EuroAszfalt Kft. ügyvezetője (b), Kondrik Kornél (j2) és Zsiga
György, a Colas Út vezérigazgatója (j) átvágja a nemzeti színű
szalagot.
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„Kell egy csapat!”
Még csak néhány napja, hogy az előző évtől búcsút vettünk. A
2019-es év – mint minden más esztendő – egyaránt hozott derűt és
borút, örömet és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint személyes, családi életünkbe.
Volt bőven részünk felemelő katarzisokban, és sajnos megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is. Annak idején, 2015. január 3-án, amikor első ízben hívtam meg önöket, városunk polgárait és vendégeinket újévi köszöntésre, koncertre, nem titkoltan az
volt a célom, hogy ezzel újabb hagyományt teremtsünk kisvárosunkban. Ma, immár ötödik alkalommal, talán már mondhatjuk azt is, hogy hagyományosan találkozunk itt, az újév kezdetén a zene és a tánc örömének, vidámságának társaságában.
Miközben azon tűnődtem, hogy mit is mondjak a szokásos
polgármesteri köszöntő keretében, újra és újra visszacsengett
fülemben a „Régi idők focija” című, Sándor Pál által rendezett,
1973-ban készült és bemutatott filmből Minarik Ede főszereplő
karaktere, a mosodás szállóigévé vált, híres mondata, mely így
hangzik: „Kell egy csapat!” Miközben újra megnéztem a filmvígjátékot, arra jöttem rá, hogy gyerekkorom óta ez az érzés dolgozik
bennem is. „Kell egy csapat!” Ez hajtott és motivált arra, hogy
gyermekkoromat követően középiskolámban programokat szervezzek, részt vegyek a közösségben, annak aktív tagja legyek.
Sőt, ez vitt el a felsőoktatásba is. S nem véletlen, hogy a csapatszellem eszmeisége, annak közösségben rejlő értékei segítséget
nyújtottak és nyújtanak ma is a mindennapokban. Azért szeretek
annyira a 30 éves városban, Letenyén élni, dolgozni és azért ragaszkodom ehhez a településhez, mert itt mindig van csapat, szűkebb és tágabb értelemben is. Itt mindig lehet csapatot és közösséget építeni. Akármennyire nehezek is a hétköznapok, itt a számítások és a letelepedés, a családalapítás lehetőségei is megtalálhatóak egyaránt, melyben önkormányzatunk 2015 óta anyagi
segítséget, támogatást is nyújt.
A kérdés mindig az, hogy mikor, mennyire élünk a részünkre
kínálkozó lehetőségekkel, mit tettünk ennek érdekében? Egyéni,
személyes lehetőségeinken túl, kis közösségünkben is megfogalmazódott már e gondolat és bizonyára majd a válaszokat is
megtaláljuk rá.
De mit is tettünk 2019-ben? Úgy gondolom, hogy városunkban tavaly is biztonság, békesség és nyugalom honolt. A város
működőképessége, mindennapi működése egyetlen nap sem került
veszélybe.
Ilyen alkalommal valamennyien szívesen emlékezünk és gondolunk vissza azokra a meghitt és számunkra fontos pillanatokra,
amelyekkel családtagjaink, szeretteink, barátaink, kollégáink
ajándékoztak meg minket az óesztendőben.
Ismét eljött az idő, amikor számvetést készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk hagyott esztendőt, s elhatározzuk, megfogadjuk, mi mindent tehetünk ismét egymásért, családunkért, hozzátartozóinkért és természetesen kisvárosunkért!
Gondolataink megfogalmazása közben bennünk él a nyugtalanság és olykor a felerősödő félelem érzése. Mit is kínál egy új
esztendő indulása, mit hoz a jövő, vagy éppen mit jelentenek a
már beírt friss januári dátumok a kalendáriumban?
Edith Lovejoy Pierce, angol származású amerikai költő és
konfliktusokat ellenző aktivista erre a kérdésre találóan a következő választ fogalmazta meg. „Kinyitjuk a könyvet; a lapjai üresek. Mi magunk írjuk be a szöveget. A könyv címe „Lehetőség”,
az első fejezeté pedig az, hogy „Újév”.
A kérdésre adott válasz így tehát már egyértelmű valamennyiünk számára. Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni célkitűzések küszöbén, egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi
tudással gazdagabban, és egy esztendőnyi realizmussal józanabbul, mint tavaly ilyenkor.
Pontosan egy évvel ezelőtt – amikor többek között az újévi
jókívánságokat is megfogalmaztuk – senki sem tudhatta, hogy a
2019-es esztendő milyen meglepetéseket, előre nem látható kihívásokat tartogat számunkra. Volt néhányban részünk. Ha egy pillanatra visszaemlékezünk, akkor főleg a tavalyi ősz hónapjaiban.
Mi tagadás, egy korántsem egyszerű óévtől vettünk búcsút.
Az összefogás, a tenni akarás, a közös akarat, a „Kell egy csapat!” mottója és szellemisége, a lobbierő képesség 2019-ben gazdasági eredményeket is hozott önkormányzatunk és Letenye
számára, mintegy 2,5 milliárd forintos költségvetéssel számolva.
Befejeződött jónéhány beruházás. A már megkezdett beruházá-

saink pedig a 2020-as évben is folytatódnak, ahogy a sajtóból is
értesülhettek.
Tudjuk, hogy a legnagyszerűbb és legsikeresebb csapatok
azok, amelyek nem csak a játék alkalmával, a sportszerű küzdelem során és nem csak az edzésen élik meg a közösséghez, a jó
csapathoz tartozást, hanem a pálya vonalán kívül is. Városunk közössége is csak akkor lehet igazán erős, ha a „csapat”, mi esetünkben Letenye közössége, minden helyzetben ott van bennünk, és ha
kell, ha szükséges, akkor előjön belőlünk. Higgyék el és ma este
is bátran kijelenthetem önök előtt, hogy önök nélkül nem ment
volna! Tisztelettel megköszönöm támogatásukat!
Nem elég az, hogy időről időre elmondjuk, mi egy csapat vagyunk, és jó csapat vagyunk. Arra van szükségünk, hogy ezt
mindannyian a magunk helyén éljük meg és napról napra így is
tegyük dolgunkat. Nélkülözhetetlen ez a többlet erő, energia és hit
ahhoz, hogy környezetünk a jövőben még inkább fejlődjön, szépüljön, gyarapodjon. Ugyanakkor világos valamennyiünk számára, hogy az önzés, az egyéni érvényesülés és mértéktelen fogyasztás mindenek fölé helyezése, a közöny és kívülállás, az irigység
hamar veszélybe sodorhat mindannyiunkat. Ez ellen mindenkinek
a maga kis környezetében kell és lehet küzdenie.
A folyamatos átszervezések, az állandó változások megélése,
túlélése és az ebből adódó nehézségek mellett városunk lakosságát szolgáló önkormányzati intézmények működésének szervezeti, humán és pénzügyi feltételeit 2019-ben is maradéktalanul
biztosítottuk annak ellenére, hogy ismét tapasztalható volt a tovább csökkenő finanszírozás. Ezt tartjuk szem előtt 2020-ban is.
Számos, előttünk álló szép feladatot végeztünk el az óesztendőben, de jól tudjuk, nem vagyunk korántsem kész mindennel.
Ugyanakkor tapasztaljuk azt is, hogy minél több, közösen, önökkel együtt, elért eredményünk van, némelyeknek ez annál inkább
fáj, annál inkább az irigység, a megvetés rögös útjára lépnek.
Azonban nekünk – a realitás talaján maradt polgároknak – azt
kell elsősorban látnunk, hogy ők saját magukat is becsapják. Az
utolsó percig hinnünk kell abban, hogy „jó csapat” segítségével
képesek vagyunk közösségünk fennmaradását elérni, megszilárdítani, biztosítani annak jövőbeni gyarapodását, létrehozott értékeink megőrzését, továbbadását. Régi bölcsesség és már-már közhely, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa, de az talán
még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, letenyeiek és a térségben élők egymás sorsának is kovácsai vagyunk.
Megköszönve eddigi tetteiket, önzetlen munkájukat, támogatásukat, de olykor éles kritikájukat, tisztelettel továbbra is arra kérem önöket, hogy 2020-ban is legyenek partnereink településünk
fejlődésének érdekében, vegyenek részt aktívan Letenye mindennapi életében, annak közügyeiben, mondják el bátran véleményüket, alakítsunk és formáljunk összetartó közösséget.
Kívánom, hogy valamennyi letenyei polgár találja meg a közös együttlétből eredő felhőtlen boldogságot, s a közösségben
együtt töltött idő, hosszú napok, órák feledtessék a hétköznapok
nehézségeit, oszlassák el az aggódás sötét felhőit homlokukról.
Adjon az Isten önöknek egészséget és jövőbe vetett erős,
bizalomteljes, szilárd, megrendíthetetlen hitet!
Ahogy gróf Széchenyi István is megfogalmazta: „A nemzet
nagysága, boldogsága mindig csak magában a nemzetben
rejtezik.”
(Farkas Szilárd, Letenye polgármesterének Letenye Város Fúvószenekarának január 4-i újévi koncertjén elhangzott beszédének szerkesztett változata.)
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Utolsó képviselő-testületi ülés 2019-ben
December 12-én délután soros képviselő-testületi ülést hívott össze a polgármester a
városházán, mely 2019-ben az
utolsó ülés is volt egyben. A testületi munkát várhatóan 2020.
január második felében folytatják.
A polgármester tájékoztatójában beszámolt a Letenyei
Alapfokú Művészeti Iskola versenyeredményeiről, valamint tájékoztatást nyújtott a civil szervezeteknek megítélt támogatásokról. Továbbá beszámolt a
Séta-téri lépcsőjavítással kapcsolatban, valamint a kemping
területét érintő beruházásról is
szólt. Kiemelte: 2020 tavasszal
– amint az időjárás lehetővé
teszi – természetesen folytatni
kívánják a közterületi karbantartási feladatokat.
A képviselő-testület az ülés
további részében elfogadta a
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, megvitatta az adóhatóság 2019. évi
beszámolóját, valamint megtárgyalta a 2020. évi belső elle-

nőrzési tervet, mely napirendi
pontokat a Városfejlesztési és
Gazdasági Bizottság is részletesen megtárgyalt.
Az ülésen módosításra került a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2017. (X.31.) számú önkormányzati rendelet,
melynek értelmében 2020 január 1-jétől csak azon háztartási hulladékgyűjtő edényeket
üríti a szolgáltató, melyekre
felkerül a zöld színű – többek
között a lakcímet, az edény
méretét is tartalmazó – matrica.
A lakosság postai úton kapta
meg a matricákat.
Az ÉKKÖV Kft. és az önkormányzat között megkötendő
– kibővített parkgondozási feladatokkal járó – parkgondozási
feladatellátási szerződést 6 igen
és 1 tartózkodás mellett fogadta
el a képviselő-testület, melynek
értelmében a Kossuth utcai
sövények, közterületi zöldterületek nyírása is a cég feladata
lesz, úgy ahogy a kastélypark
karbantartása is. Döntöttek a
karbantartási feladatok átadásá-

Újévi fúvóskoncert Letenyén
Január 4-én (szombaton) a
Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola tornatermében, Letenye Város Fúvószenekarának
közreműködésével, az önkormányzatának anyagi támogatásával, örömteli zenei pillanatok
kíséretében, bizakodva köszöntötték a 2020-as új esztendőt.
Az újévköszöntő program
elején Farkas Szilárd polgármester mondta el beszédét,
amelyet egy külön cikkben találnak olvasóink.

A koncerten a zenekart Friman Martin karnagy a Letenyei
Alapfokú Művészeti Iskola tanára vezényelte. Az évindító eseményen magyar és külföldi szerzők művei hangzottak el. A fő
hangsúly a koncertfúvós zenén
volt. A zenei repertoáron belül
nagy hangsúlyt fektettek a magyar szerzők mint pl. Hidas Frigyes és Pécsi József műveire.
A közönség vastapssal díjazta a zenekart, akiknek három
ráadás számot is kellett játszania.

Bizakodva köszöntötték a 2020-as esztendőt.

ról is, így 2020. február 1-jétől
az egészségházban dolgozó 1
fő karbantartó az ÉKKÖV Kft.
alkalmazottja lesz. A takarítással kapcsolatos feladatok ÉKKÖV Kft. részére történő átadását egyhangúlag nem támogatta a képviselő-testület, így
az egészségházban és az önkormányzatnál dolgozó 4 fő takarítónők 2020. január 1-jétől
továbbra is az önkormányzat
alkalmazottai lesznek.
Az ülésen felülvizsgálatra
került a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, valamint
a testület döntött a kegyeleti
közszolgáltatási szerződés módosításáról is.
A képviselő-testület ugyancsak meghozta döntését az
ÉKKÖV Kft. könyvvizsgálójával kötött szerződés tárgyában,
valamint megállapította a könyvvizsgáló díjazását is, mely az
infláció 2,9%-os mértékével
került megemelésre, így éves
szinten a cég könyvvizsgálatáért 360.150 Ft-ot fizet az ön-

kormányzat. Hamarosan megkezdi munkáját a cég új felügyelőbizottsága is.
Zárt ülésen három bérlakás
bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról is határozatot
hozott a testület, egyenként 5
év határozott időtartamra.
A polgármester az ülést
követően megköszönte az önkormányzati helyhatósági választásokat követően megalakult képviselő-testület munkáját.
Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy a 2020-as
év is aktív képviselő-testületi
munkával fog telni, hiszen a
folyamatban lévő beruházások,
projektek tavasz végéig befejeződnek, de számos döntés meghozatalára van még szükség
mindezek érdekében. Lapunkat
arról is tájékoztatta a városvezető, hogy új beruházások is
indulnak 2020-ban, új közösségi teret kívánnak létrehozni,
valamint az óvodai fejlesztések
kezdődnek meg a nyertes pályázatoknak köszönhetően.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Karácsonyi ajándékcsomag Kistolmácson
Évek óta szokás Kistolmácson, hogy karácsony közeledtével nagy értékű élelmiszercsomaggal kedveskedik a helyi
önkormányzat a falu idős lakóinak. A csomag alapvető élelmiszereken kívül édességet és
kistolmácsi naptárat is tartalmaz.
Néhány éve úgy döntött a
képviselő-testület, hogy ne csak
a nyugdíjasok kapjanak ajándékot. Azok a családok, ahol
nem él nyugdíjas, szintén kapnak egy kisebb jelképes csomagot édességgel, naptárral. Így
a falu minden családját megajándékozza az önkormányzat.
2019-ben a helyi roma nemzetiségi önkormányzat is hozzájárult a lakosság megajándékozásához. A csomagokat az

A polgármester is osztott csomagot.

önkormányzat dolgozói és Birkás Zoltán polgármester adta át
helyi lakosoknak.
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Időközi voksolás Dobriban Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal
Lemondás miatt új polgármestert választanak

Március 22-én lesz az időközi választás.

A tavaly októberben újraválasztott településvezető lemondása miatt márciusban ismét
polgármester-választást tartanak a Zala megyei Dobriban.
Novák Anett, a lovászi közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó település jegyzője a
helyi választási iroda vezetőjeként az MTI megkeresésére elmondta: Horváth Albin (független) személyes indokokra hivatkozva mondott le az év
végén a posztjáról.

Az időközi választást március 22-re írta ki a helyi választási bizottság. A települést
addig a jelenlegi alpolgármester irányítja.
A Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint a tavaly októberi
voksoláson a Dobriban élő 144
választópolgár közül 109-en szavaztak. A két független jelölt
közül Horváth Albin 78, Biharvári Éva 31 voksot kapott.
A lemondott polgármester
2006 óta vezette a települést.

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. december 12-i ülésén
módosította a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. alapító
okiratát, tekintettel a társaság
ügyvezetője, Felügyelő Bizottsága és könyvvizsgálója öt éves
megbízatásának 2019. december 31-i lejártára. A testület
döntött az eddigi ügyvezető,
Bali József újbóli megbízásáról, valamint a Felügyelő Bizottság három tagjának – Marton Géza, Polai György és Szalóky Jenő –, illetve Szíjártóné
Gorza Klára könyvvizsgálónak
ismételt megválasztásáról öt
éves időtartamra.
Döntött a megyegyűlés az
októberi választásokat követően 2019. október 24-én megala-

kult megyei nemzetiségi önkormányzatokkal való megállapodás megkötéséről, melynek értelmében a Zala Megyei Önkormányzat hivatala révén biztosítja a Zala Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Zala
Megyei Német Önkormányzat
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Módosította a közgyűlés a
megyei önkormányzat 2019.
évi költségvetését, amelynek
bevétel-kiadási főösszege így
869 584 ezer forint lett, valamint döntött 2020. évi belső
ellenőrzési tervéről és elfogadta
a következő évre szóló munkatervét. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Karácsonyi koncert Letenyén

Advent negyedik vasárnapján a Vox Varietas kamarakórus
és az Andrássy Gyula Általános Iskola kórusa – a Mákvirág Citerazenekar közreműködésével –, hagyományos karácsonyi
koncertje csendült fel a Szentháromság templom falai között.

2020. január
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Idősek köszöntése Semjénházán
Az időseket köszöntötték december elején Semjénházán. Az
idősek napi programot a felújított faluházban rendezték meg, ahol
a program elején Preksen László polgármester mondott köszöntőt.
Úgy fogalmazott: a korábbi években az élet leltáráról, a családról,
a családok egyesítéséről beszélt. Ezt a gondolatmenetet folytatta
azzal: Elgondolkoztak-e már azon, mi is a boldogság? Ha bár túl
rövid az élet, de millió-millió perc és ennél is több megélt pillanat
és gondolat, amelyek között nagyon sok szép volt, van és még
lesz is. Ezek az apró örömök összessége, amire talán oda sem
figyelünk, ezek azok az apró percek, amire szokták mondani
„ezért már érdemes volt élni”. Preksen László hozzátette: tudjuk
minden ember más, ezért másképpen gondolkodik, más fontos
számára. Sokan vannak, akik a gazdagságot, a pénzt tartják a boldogság forrásának. Az élet nagy igazságossága, hogy az egészség
és a boldogság pénzért nem megvásárolható! A polgármester elmondta: egy pillanatra gondolkozzunk el azon, hogy mégis mitől
boldogok azok, akik boldogok. Ha kapunk valami ajándékot, egy
ölelést, akár egy szép szót, vagy felcsendül egy ismert kedvenc
nóta. Mindezért azonban nekünk is sokat kell tennünk, szeretni
kell másokat, hogy szeressenek, dolgozni kell sokat, hogy megkapjuk érte az elismerést, adni kell, ha azt akarjuk, hogy mi is
kapjunk. A boldogság és a siker általában együtt járnak. Az életben ez a hajtóerő a motiváció, és hogy új célokat tűzzünk ki magunk elé. Preksen László összegzésül egy gondolattal zárta beszédét: a legkisebb örömöknek is tudni kell örülni, megbecsülni és
megélni, mintákat adni mások felé, hogy ők is mindazt átéljék, s
talán kisebb-nagyobb közösségünk, családunk és társadalmunk is
boldogabb lesz.
A rendezvény keretében köszöntötték a település legidősebb
lakóit is, az 1931-ben született Kuzma Istvánt, mint legidősebb
férfit, illetve az 1926-ban született Kropf Pálné, Kati nénit, akit
otthonában köszöntött a képviselő-testület, s aki a maga 93 évével
a település legidősebb embere is egyben.
Az eseményen egy különleges köszöntésre is sor került, ugyanis a rendezvény előtti napokban töltötte be 90. életévét Ludvig
Gyuláné, született Kéri Terézia, aki Semjénházán született 1929.
november 30-án. Teri néninek három lánygyermeke született, 8
unokája és 7 dédunokája van. Nagy szeretetben nevelte a családját, mindenben próbálta a jó dolgokat meglátni. A szépkorú hölgy
szerencsére kielégítő egészségnek örvend, ennek legjobb bizonyítéka, hogy az idősek köszöntésére is gyalog érkezett, illetve minden vasárnap megteszi az otthonától a Szent Anna templomig
emelkedőkkel tarkított távolságot. Napjait próbálja aktívan tölteni,
kapálgat, gondozza a virágait. Preksen László polgármester továbbra is jó erőt, egészséget kívánt neki, majd egy virágcsokor és
egy ajándékcsomag kíséretében nyújtotta át Orbán Viktor mi-

Koszorút készítettek…

Az advent a Karácsony várás időszaka. Ennek jelképeként
minden évben koszorút készítünk, s minden gyertya meggyújtásával közelebb kerülünk az év legszebb ünnepéhez. Ez ebben az
évben sem volt másként, ugyanis Semjénháza Önkormányzata,
illetve a Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával és társadalmi felajánlással, illetve munkával elkészült a
település adventi díszítése. A helyi asszonyokból álló csapat (Ko-

A hangulat kitűnő volt.

Preksen László (j) és Kárpáti István alpolgármester köszönti
Ludvig Gyulánét.

niszterelnök által aláírt jubileumi emléklapot, s tette még emlékezetesebbé ezt a szép ünnepet.
A polgármester köszöntője után dr. Berkes Attila háziorvos üdvözölte a megjelenteket, majd Marton István helyi plébános mondott áldást, ezután a kulturális műsorok következtek. A programok
során közreműködtek a semjénházi és molnári óvodások, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus táncos-énekes előadással, illetve
egy mulatságos, humoros jelenettel szórakoztatták a közönséget.
A sztárvendég a lendvai Horváth Robi, a Muravidéki Magyar Rádió énekese volt, aki magyar és horvát nótákkal örvendeztette meg
az időseket. A kulturális programok után az időseket finom vacsorával vendégelték meg Semjénházán, majd hajnalig tartó mulatozás következett, melyhez a talpalávalót a Mura Band szolgáltatta.
Preksen-Ifka Ágnes
vácsi Klára, Kárpáti Istvánné, Kósa Tiborné, Végvári Ferencné,
Kodela Istvánné, Kropf Károlyné) advent első vasárnapja előtti
pénteken már kora reggel készenlétben állt, hogy a semjénházi
Magyar József által felajánlott fenyőágakból gyönyörű koszorúkat
készítettek a település két központi pontjára, nevezetesen a faluház melletti térre, illetve a Szent Anna templom kertjébe.
Este már a helyi IKSZT épületébe várták a szervezők az
érdeklődőket, hogy az otthoni asztal- és ajtódíszek is elkészülhessenek. Az immár hagyományos eseményen kézműves foglalkozás keretében készíthették el a település lakói adventi koszorúikat. Pénteken délután gyermekzsivajjal telt meg a semjénházi
IKSZT épülete, hiszen a település legkisebb lakói is elkísérték
szüleiket, nagyszüleiket a koszorúkészítésre. Amíg a nagyok
vágtak, fűztek, ragasztottak, díszítettek, addig a kicsik egymással
és a finomabbnál finomabb édes és sós süteményekkel ismerkedtek. A nagyobbak azért besegítettek a koszorúk elkészítésébe
is, illetve tanácsot adtak édesanyjuknak, nagymamájuknak, milyen stílusú díszítés kerüljön az elkészült művekre. A bátrabbak
pedig saját maguk készítették el a család asztali díszét.
A felhozatal nagyon színesre sikeredett, volt, aki tujával borította a koszorú alapot, más szalagot tett a díszre, de a kerek forma
mellett hosszúkás, kisebb és nagyobb adventi díszek, az ajtókra
pedig ünnepi kopogtatók is készültek.
A díszítések is mindenkinek az egyéniségét tükrözték, de
egytől-egyig gyönyörű, stílusos darabok születtek. A megjelentek
élvezték a közösen eltöltött időt, és nagyon sok szép élménnyel
lettek gazdagabbak kicsik és nagyobbak egyaránt.
Preksen-Ifka Ágnes
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Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán
A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden évben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvényen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglalkoztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konferenciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállalkozók vettek részt.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosítása.
Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indította a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befolyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdíjasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhassanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kapcsolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indított, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában helyezkedhessenek el.
Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folyamatosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 második negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában helyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítására 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá váltak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.
Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.
A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttműködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfogadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosításait.
Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elkészült az egységes zalai helyi termék webshop keretrendszere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgáltatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.
A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemutatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás segítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
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Molnári ünnepelt
Sűrű és mozgalmas, ugyanakkor szívet melengető, a karácsonyi ünnepkört méltón előkészítő időszakon van túl Molnári. Az adventre készülődés
nyitóprogramja a koszorú, asztali dísz és ajtókopogtató készítése volt. Sokan összegyűltünk,
hogy egy kis tea és sütemény,
valamint kellemes zene mellett
szebbnél szebb alkotások kerüljenek ki a kezeink közül.
Az IKSZT következő alkalommal – 2019 december 12-én
– a gyerekek számára tartott
karácsonyi kézműves foglalkozást. Ezen szülőknek, nagyiknak, testvéreknek, készítettünk
ajándékokat. A megjelent gyerekekkel és felnőtt kísérőikkel
(anyukák, nagymamák) kará-

csonyi dalokat, verseket hallgattunk, „pogit”, sütit eszegettünk, amire finom teát ittunk.
Ám előtte jó étvággyal elfogyasztottuk a Colonia étterem
által felajánlott pizzákat. A végén a gyerekek nem csak „mestermunkájukkal” mehettek haza, hanem a molnári horvát
nemzetiségi önkormányzat jóvoltából egy kis csomaggal is,
amely csokit, szaloncukrot, mandarint tartalmazott.
December 19-én – immár
igen közel a karácsonyhoz –
mézeskalácssütéssel, díszítéssel
vártuk falunk kis és nagy lakóit.
Annyi készült, hogy mindenki
vihetett haza bőven belőle.
Közben közös összefogással elkészült advent első vasár-

Az időseket is köszöntötték.

Jubileumi köszöntés Semjénházán
Dobos Istvánné (Kósa Rozália) a közelmúltban töltötte
be 90. életévét. Ebből az alkalomból köszöntötte otthonában
Semjénháza Község Önkormányzata nevében Preksen
László polgármester és Kárpáti
István alpolgármester.
Rozi néni Semjénházán
született 1929. december 14-én.
A szépkorú hölgynek egy
leánygyermeke született, Anna.
2 unokája és 2 dédunokája van.
Nagy szeretetben nevelte a családját, mindenben próbálta a jó

dolgokat meglátni. A szépkorú
hölgy szerencsére kielégítő
egészségnek örvend, kisebb
sétákat még meg tud tenni a
ház körül. Preksen László
polgármester továbbra is jó
erőt, egészséget kívánt neki,
majd egy virágcsokor és egy
ajándékcsomag
kíséretében
nyújtotta át az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt jubileumi emléklapot, s tette még
emlékezetesebbé ezt a szép
ünnepet.
Preksen-Ifka Ágnes

Otthonában köszöntötték az ünnepeltet.

A Pávakör jubilált.

napjára a falu koszorúja, majd
a templom kertjében felállítottuk a betlehemet és a karácsonyfát is. Fényfüzérek kerültek a tér fáira, középületeire,
ablakdekorációk készültek, virágládák teltek meg karácsonyi
dekorációval.
Az Idősek napjára a falu 60
év feletti lakosait hívták, várták, műsorral, vacsorával és
sok szeretettel. A meghívást sokan fogadták el, örülve a közös
összejövetelnek. Köszöntötték
a falu legidősebb női és férfi
lakosát, kiknek ezúton is további jó egészséget kívánunk!
December 7-én jól sikerült
ovis bál zajlott községünkben,
ahol a bevételt a helyi óvoda
számára ajánlották fel. A nemes
ügy/cél mellett a jelenlevők
kitűnően érezték magukat, jól
szórakoztak.
A rákövetkező hétvége sem
volt eseménytelen: december
15-én ünnepeltük a molnári
Pávakör 50 éves megalakulását
a kultúrházban. A találkozóra
meghívást kaptak a régi és új
tagok, a falu vezetése és az
alapító Vlasics tanár úr leszármazottai. A köszöntő, a már
eltávozott tagokról való megemlékezés után az Asszonykórus régi tagjai horvátul énekeltek nekünk, majd vidám, vagy

olykor könnyfakasztó történetek röpködtek a levegőben. A
finom vacsora után behozták a
dalkör tortáját, melyből jóízűen
falatoztunk.
A Pávakör 50 éves munkásságát kiállításon mutatták be,
ahol díjak, serlegek, tárgyi emlékek, oklevelek stb. idézték fel
a kórus sikersorozatát. Meg
kell említsem még a december
21-i Mindenki karácsonyát,
ahol az elmúlt évekhez hasonlóan virslivel, kolbásszal, friss
kenyérrel vártak minket, amihez teát, puncsot, forralt bort
szolgáltak fel. Az esős időre
való tekintettel a műsort a
kultúrházban néztük meg: ovisok mondtak karácsonyi verseket, magyarul, horvátul, valamint két hangszeres produkciót
is meghallgattunk.
Sokan és sokféleképen dolgoztak, segítettek, hogy békés,
boldog, meghitt hangulatban
teljenek el ünnepeink, hogy közös élményekkel legyünk gazdagabbak, arra is odafigyelve,
hogy karácsony táján senki ne
legyen egyedül!
Mindenkit köszönet illet,
aki részvett ezek előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában!
Benkőné Mészáros Dóra
Molnári IKSZT

8

Dél-Zala Murahíd

2020. január

Mozgalmas év vége Csörnyeföldön
Csörnyeföld lakói számára
a 2019. év utolsó hónapja
eseményekben gazdagon telt.
December első vasárnapján
Idősek napja került megrendezésre, ahol a hatvan év felettieket láttuk vendégül. Helyi asszonyok összefogásával finom ételek kerültek az asztalokra. A
Muraszemenyei Általános Iskola tanulói, a Mákvirág Citerazenekar és a nagykanizsai
MOL Nyugdíjas Klub „Mamik” Hagyományőrző Dalköre
színvonalas műsorral köszöntötte a megjelenteket. A program során az internet és az
internetes szolgáltatások népszerűsítésére is felhívták a
jelenlévők figyelmét a Novum
Nonprofit Kft. előadója által,
aki tájékoztatást adott a digitális eszközök használatának
bemutatását célzó ingyenesen
elérhető öt alkalomból álló
oktatásról, mely a településen
került megrendezésre. Az előadásokat és a vacsorát követően idősebb Fehér Gábor zenével gondoskodott a jó hangulatról.

December 6-án a gyerekeke
nagy örömére Csörnyeföldre is
megérkezett a Mikulás. A kicsik énekekkel, versekkel köszöntötték a Télapót, aki minden megjelent gyerek részére
kiosztotta a várva-várt csomagot.
Advent második vasárnapján a településről induló buszos
kiránduláson vehettek részt az
érdeklődők. Úticél a zágrábi
karácsonyi vásár volt. Az utazás nagyon jó hangulatban telt,
Zágráb csodálatosan feldíszített
utcái, a kirakodó vásárok kézműves portékái, az Európa téren felállított ajándék- és karácsonyfadísz-standok, Zágráb
gasztronómiai specialitásai, a
forraltbor és sültgesztenye illata, amely körbe lengte a várost, mind felejthetetlen élményt
adott a kirándulók számára.
December 13-án délután
mézeskalács díszítésre vártuk
az érdeklődőket a faluházba,
hiszen a karácsonyi előkészületekhez a konyhát betöltő
mézeskalács illata is hozzátartozik. Van aki karácsonyfa
díszként használja a mézeskalá-

Kistolmácson is járt a Mikulás
December 7-én Mikulásnapi ünnepséget tartottak Kistolmácson. A rendezvényt
évtizedek óta megrendezik
ebben a kis zalai településben.
Minden helyi kisgyerek meghívásra
kerül
ez
alkalomból.
Birkás Zoltán polgármester
köszöntőjével indult az est,
utána Mutyi bohóc fergeteges
műsora következett. A gyerekek mindig nagy örömmel fogadják műsorát, hiszen évről
évre változatos és humoros

előadással érkezik. A műsorba
bevonják a gyerekeket és a
felnőtteket is.
Mutyi bohóc előadása után
megérkezett Mikulás, aki minden gyermeknek édességgel
tömött mikuláscsomagot adott
át. Ezek után – mint minden
évben – a gyermekeket megvendégelték süteménnyel és
üdítővel is. Az est lebonyolításához Kistolmács Község
Önkormányzatán kívül a helyi
roma nemzetiségi önkormányzat is hozzájárult.

Izgatottan várták a nagyszakállút.

A citerazene sem hiányzott.

Kirándulás Zágrábban.

A gyermekek műsora.

csokat, mások magát a süteményt szeretik kávé vagy tea
mellé, de egy szépen díszített
mézeskalács ajándéknak is kiváló célt szolgál. A mézeskalácssütés valamilyen formában
pont annyira része az adventi
időszaknak, mint a koszorúkészítés vagy az adventi naptár. A
résztvevőknek Bánfalvi Andrea
mutatta meg a díszítés fortélyát.
Advent harmadik vasárnapján került megrendezésre településünkön a Falu Karácsonya.
Süteménysütő felhívásra a helyi lakosok önzetlenségét és
összetartását bizonyítva rengeteg finom sütemény és pogácsa
érkezett, melyet a rendezvény

során kínáltunk. A program a
faluházban a Muraszemenyei
Napköziotthonos Óvoda műsorával indult, melyet a Muraszemenyei Általános Iskola tanulóinak előadása követett. A
gyermekek fellépését Horváth
Milán és zenésztársai ünnepre
hangoló, meghitt karácsonyi
dalai követte, hang- és fénytechnikát Fehér Gábor biztosította a fellépők számára. Az
estét a letenyei Vox Varietas
Kamarakórus koncertjével zártuk, majd a templomkertben
forró teával, forraltborral, süteménnyel, pogácsával kínáltuk a
megjelenteket.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

2020. január

Dél-Zala Murahíd

9

Megyei roma nemzetiségi nap és díjátadó
A Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 20-án Letenyén tartotta a
megyei roma nemzetiségi napot, melyen elsőként Orsós
Vendel elnök köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte: nehéz
munka hárul a nemzetiségi
önkormányzatra és a roma civil
szervezetekre. Állami normatívából, feladatalapú támogatásból, valamint pályázatokból
próbálják fenntartani magukat,
emellett sokan önzetlenül segítik őket. A rendezvénnyel a
támogatók munkáját köszönték
meg Letenyén. Az esten Farkas
Szilárd, Letenye polgármestere,

Karsai Péter, a város roma
nemzetiségi önkormányzatának
elnöke, Orsós Tibor korábbi
megyei elnök és Vajda László,
a megyegyűlés nemzetiségi
bizottságának volt elnöke is
beszédet mondott.
Vajda László elnök elmondta: a roma nemzetiségi önkormányzatok a német és a horvát
nemzetiségekkel való szorosabb együttműködést szorgalmazzák. Az ünnepségen kitüntetéseket is átadtak azon személyeknek, akik önzetlenül és
elhivatottan segítik a roma
szervezeteket és a nehéz sorsú
embereket. Idén Farkas Szilárd,

Semjénházára is megérkezett

Közel ötven gyermeket ajándékozott meg a Mikulás.

A gyerekek legnagyobb örömére december 6. napján megérkezett a Mikulás Semjénházára is. A település Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának jóvoltából közel 50 semjénházi kis- és kicsit nagyobb
gyermeket ajándékozott meg a
jó öreg nagyszakállú.
A helyi IKSZT-ben megrendezett eseményen a gyerekek
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt
várták, hogy megérkezzen a
Télapó. A köszöntő után a Mi-

kulás és krampuszai csengőszóval jelezték érkezésüket. A jó
öreg Télapó csomagokat adott
át a gyerekeknek, akik ezt a
kedvességet verssel és énekkel
viszonozták. A Mikulás távozása után mindenkit ropogtatni
valóval és üdítővel láttak vendégül, a legkisebbek pedig a
számukra kialakított játékszőnyegen ismerkedtek egymással, a játékokkal és a Mikulástól kapott ajándékcsomaggal.
Preksen-Ifka Ágnes

Fotón a díjazottak, b-j-ra első sor: Farkas Szilárd, Karsai Péter,
Orsós Tibor, Kummer József, b-j-ra második sor vége: Kalányos József, Dolmányos Szilárd.

Karsai Péter, Dolmányos Szilárd, Orsós Tibor, Kalányos
József és Kummer József kapott
díjat. Farkas Szilárd városvezető elmondta, meglepetésként
érte a díj, nem számított az
elismerésre, nem tudott róla és
azt teljes titokban tartották az
adományozók a rendezvényig.
Az elismerést a polgármester a
térségben élő roma társadalom
foglalkoztatásáért és felzárkóztatásáért, valamint példaértékű,
áldozatos munkásságáért vehette át a megyei szervezet veze-

tőitől. A település első embere
már köszöntőjében is hangsúlyozta: mindannyiunk feladata,
hogy embertársainkon segítsünk mindenfajta megkülönböztetés nélkül. Letenyén és a
város vonzáskörzetében számos olyan család él, akik segítségre szorulnak. Sokszor elegendő egy jó szó, de előfordulnak olyan problémák is, melyek megoldása komoly utánajárást és részletes feltérképezést
jelent – mondta a városvezető.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Folytatódik az óvodafejlesztés Letenyén

Farkas Szilárd letenyei polgármester és Hermán Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető.

Letenye Város Képviselőtestülete 2019. augusztus hónap
végén döntött és nyújtotta be
pályázatát, elektronikus kérelmét a Magyar Falu Program
„Óvoda udvar/óvodai sport”
című alprojektre, amelyre az
5000 lélekszám alatti települések is pályázhattak. A pályázat elsődleges célja az óvodai
udvar és kültéri eszközfejlesztés, támogatása, ezáltal a vidéki
kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki
fejlődésének segítése.
Letenyén kettő helyszínen
működik óvoda, összesen 6
csoporttal. A Bajcsy utcai óvodai fejlesztés – ahol jelenleg 4
csoport működik – jelentős
része már megtörtént 2019-ben
településfejlesztési forrásból,
mintegy 82,1 millió Ft értékben. A beruházás folyamán az
épületben a gyermek szociális
helyiségek (4 helyiség), mosdók felújításra kerültek, továbbá akadálymentesített mosdót
alakítottunk ki, helyükre kerültek az információs táblák, sószobát hoztunk létre, új személyzeti öltözőt alakítottunk
ki, az épület főbejáratánál akadálymentesítést valósítottunk

meg, új játszóeszközöket és
térbútorokat vásároltunk és telepítettünk az intézmény udvarán a kis ovisok örömére, ivókút létesült, térburkolattal láttuk el a gyalogjárdákat, teljes
mértékben felújításra került a
kerítés, az udvaron elbontottuk
a régi teraszt és annak nem túl
esztétikus szerkezetét, árnyékolókat, napvitorlákat helyeztünk
ki, valamint az épület lapostető
felületén fotovoltaikus rendszert
építettünk ki és kapcsoltunk
üzembe az energiatakarékosság
jegyében – tájékoztatta lapunkat
Farkas Szilárd városvezető.
Az Eötvös utcai óvodában
kettő csoport működik jelenleg.
Az óvoda épületének fejlesztésére már van egy nyertes projektünk a szintén a településfejlesztési programból, mintegy
15,2 millió Ft összegben, melynek beruházása 2020. második
felében kezdődhet meg. A nyertes pályázatnak köszönhetően
az épület valamennyi homlokzatának korszerű hőszigetelése,
a padlásfödém hőszigetelése, a
homlokzati ajtók cseréje, kazáncsere, az épület akadálymentes megközelíthetőségének
megteremtése, akadálymentes

vizesblokk kialakítása meglévő
helyiség átalakításával és a
beruházással járó helyreállítási
munkák valósulhatnak meg –
folytatta a polgármester.
Úgy gondoltuk, hogy az
Eötvös utcai óvoda udvarának
fejlesztését is célul tűzzük ki a
falu program pályázati felhívásának köszönhetően, melyre
közel 5 millió Ft-os támogatást
ítéltek meg. Ez a forrás elegendő lesz egy komplex, többfunkciós kültéri, időjárásálló játékegyüttes beszerzésére és mellette némi udvarrendezési feladatokat is végre tudunk hajtani. A beruházás 2020-ban kezdődhet meg.
Emellett formai szempontból hamarosan bírálat alá esik
egy nemzetközi, magyar-horvát
határon átnyúló pályázat is,
melynek egyik eleme szintén
az Eötvös utcai óvoda fejlesz-

tése a környezettudatosság szempontjából, a környezeti nevelést
szem előtt tartva. A pályázat
eredménye 2020. február elejére várható. Letenye ebben a
projektben partnerként vesz
részt több településsel és horvát
vezető partnerrel együtt.
A nevelési intézmény vezetőjével már szót ejtettünk a
2020-as költségvetés tervezéséről. Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva óvodavezető jelezte, hogy
mindkettő óvoda belső bútorzatának, padozatának megújítása
már időszerű és új játékok beszerzése is szükséges – folytatta a polgármester. – A 2020-as
költségvetés tervezésénél figyelembe vesszük az ez irányú igényeket is, de a nagyobb volumenű beruházásokat továbbra
is pályázati források lehívása
útján kívánjuk megvalósítani.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Óév-búcsúztató a Fáklyában

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

Fergeteges óév-búcsúztatónk képeivel kívánunk nagyon boldog, sikerekben gazdag Új Esztendőt minden látogatónknak,
partnerünknek, ismerősünknek: Fáklya Művelődési Központ,
Letenye.
A Letenyei Versmondó Kör újévi versekből válogatott műsora után a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, Jurina Beáta, Lőrincz Nikol és Bellus Attila adtak felejthetetlen hangulatú vidám zenés műsort.
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Megkezdődött a nagykanizsai multifunkciós csarnok építése
A kivitelezői szerződés aláírásával és a munkaterület átadásával megkezdődött Nagykanizsán a Modern városok
program (MVP) keretében megvalósuló multifunkciós sportés rendezvénycsarnok építése.
Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikáért
és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkára az aláírás alkalmából tartott sajtótájékoztatón
azt mondta: évtizedes álom az
ország 19. legnagyobb városának, hogy a csapat- és teremsportok igényeit kiszolgáló
csarnok épüljön.
A Modern városok program
keretében, állami forrásból,
mintegy 15 milliárd forintért
megvalósuló beruházás értéke
mintegy másfélszerese a város
éves költségvetésének – tette
hozzá az államtitkár, a térség
fideszes országgyűlési képviselője.
Cseresnyés Péter jelezte: a
térségben az MVP keretében

készült el és pénteken forgalomba is helyezik a korábbi
autóútból autópályává fejlesztett M70-est, elkezdődött Nagykanizsán a mostanra betelt ipari
park 100 hektáros bővítésének
munkálata is.
Aggodalmának adott hangot
ugyanakkor, hogy a Dunántúlon egyedül Nagykanizsára tervezett velodrom, vagyis a most
épülő csarnokhoz kapcsolódó
kerékpáros fedett körpálya
esetleg mégsem valósul meg,
ha a nagykanizsai közgyűlésben a kormánypártokkal szemben többségbe került ellenzéki
pártok leszavazzák ezt a beruházást. Annak megépítése ugyanis nem csak a kerékpáros
sportág kitüntetett szerepe
miatt, hanem üzleti szempontból is érdeke lenne Nagykanizsának – mutatott rá.
Cseresnyés Péter hasonlóan
vélekedett a ferences kolostor
ugyancsak MVP-s forrásból
tervezett felújításáról, valamint
egy új, versenysportra is alkal-

A nagykanizsai csarnok látványterve.

mas uszoda építésének esetleges meghiúsulásáról.
Balogh László (FideszKDNP) polgármester arról beszélt, október 4-én jelent meg a
kormányhatározat arról, hogy a
korábban tervezett összeget az
állam kiegészíti, így összesen
mintegy 15 milliárd forintból
épülhet meg a nagykanizsai
sport- és rendezvénycsarnok. A
megemelt összegről a támogatói okirat módosítását szerdán
aláírták, így csütörtökön a

ZÁÉV Zrt.-vel aláírták a kivitelezői szerződést.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV
vezérigazgatója közölte: a szerződés aláírásával és a munkaterület átvételével elkezdődött a
kivitelezés. A teljes felszereltséggel és használatba vételi engedéllyel együtt fővállalkozóként a befejezésre hatszáz napos határideje van a cégnek,
vagyis 2021 nyarának végére
készülhet el a nagykanizsai létesítmény. (Forrás: MTI)

Újabb kerékpáros útszakasz a magyar - szlovén határon
Orfalut és Budincit köti össze
ségben. A fejlesztés egy komplex látogatóirányítási rendszer
létrehozása révén hozzájárul a
környék beemeléséhez a szlovén-magyar határtérség turisztikai kínálatába, valamint segíti
az elszórtan elhelyezkedő látnivalók egységes attrakcióvá,
komplex termékké fejlesztését.
A beruházás az Interreg V-A
Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, a
Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal által benyújtott Gui-

de2Visit (SIHU101) projekt
keretében valósult meg az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és
a Magyar Állam támogatásával.
A fejlesztés az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában VértesAszfalt Kft.Meliorációs és Rekultivációs
Kft. kivitelezésében valósult
meg nettó 284.825.215 forint
értékben.

Dél-Zala Murahíd
A beruházással több cél valósul meg.

A Zala Megyei Önkormányzat partnerségével megvalósuló
Guide2Visit projekt keretében
megépült 1,29 km hosszú útszakasz Orfalu belterületi szakaszán halad végig, majd a lakott területet elhagyva folytatódik egészen a szlovén határig.
Az elkészült – 74189 jelű – utat

a meglévő önkormányzati út
vonalvezetésének figyelembevételével alakították ki az épületek meghagyásával.
A beruházással egy a helyi
lakosokat, turisztikai szolgáltatókat és az idelátogató turistákat egyaránt szolgáló összeköttetés valósult meg a határtér-

Kistérségi havilap

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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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
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Ha elolvasta, adja tovább!
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www.zalatajkiado.hu
Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580

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

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