
té r ség i hav i l a p IV. évfolyam 2014. május

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd

(Folytatás a 2. oldalon)

A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

A május 25-én tartott ma-
gyarországi EP-választás a

pártszövetség fölé-
nyes sikerével zárult: a hu-
szonegy mandátumból tizen-
kettõt szerzett.

Fi-
desz-KDNP

A második helyen a
(3) végzett, megelõzve az -t
(2) és a
(2). Az -nek és az

-nek 1-1 mandátum jutott.

Jobbik
MSZP

Demokratikus Koalíciót
Együtt-PM

LMP

A Fidesz-KDNP nagy fölénye

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke mondott köszö-
netet a választóknak.

A
2013-as költségvetését pozitív
mérleggel zárta. A megmaradt
összeget feladatokra osztották
fel, többek között a város-
gazdálkodás területére is jutott
pénz – mondta
polgármester.

Az árkolásokon, járdaépíté-
sen, közterületek rendben tar-

letenyei önkormányzat

Halmi Béla

tásán túl Letenye fõterének vi-
rágosítása is megtörtént. Elsõ
ütemben az elöregedett tuják,
bokrok, fák eltávolítása után
rózsafák kerültek kiültetésre,
majd egynyári és évelõ virágo-
kat ültettek szakemberek a
város központi terének virág-
ágyásaiba. A
kertészmérnök irányította csa-

Lancsák Lajos

Virágba borult Letenye fõtere
pat május közepén többek kö-
zött hamvaskát, muskátlit, bü-
döskét, valamint a rózsafákhoz
levendulákat ültetett el. A pol-
gármestertõl megtudtuk azt is,
hogy õsszel újabb cserjék ke-

rülnek kiültetésre, a megszé-
pült Fõtér virágait az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ

munkatársai és a köz-
foglalkoztatottak gondozzák.

ÉK-
KÖV Kft.

M.I.

Az elöregedett tuják, bokrok fák eltávolítása után rózsafák,
egynyári és évelõ virágokat ültettek ki a város fõterén.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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(Folytatás az 1. oldalról)

A Fidesz-KDNP nagy fölénye
Jellemzõ a fölényes siker-

re, hogy valamennyi megyé-
ben – így is – kor-
mánypárti gyõzelem született.

a jogosultak
22,51 %-a (792 fõ) vett részt a
szavazáson.

A Fidesz-KDNP nagy kü-
lönbséggel elõzte meg riváli-

Zalában

Letenyén

sait a szavazatok 53,23 száza-
lékának (420) megszerzé-
sével.

A további sorrend: Jobbik
20,91 % (165), Demokratikus
Koalíció 8,49 % (67), Együtt-
PM 6,84 % (54), MSZP 6,72 %
(53), LMP 3,55 (28), A Haza
Nem Eladó 0,25 % (2) SMS
0,0 % (0).

A letenyei majális a szo-
kásos módon a sportpályán
vette kezdetét, ahol a kispályás
labdarúgó-torna zajlott le. A
férfiaknál a váloga-
tott csapata, míg a hölgyeknél
a gyõzedelmesked-
tek. A

verseny után a Tánc Világ-
napja jegyében folytatódtak a
programok a kastélyparkban
felállított színpadnál. A könyv-
tárban

porcelánbaba kiállítása és
Op-Art tárlata

várta az érdeklõdõket. A gyer-
mekprogramok sem maradtak

Letenye SE

Policicák
Diesel Kerékpár Ügyes-

ségi

Hermánné Szunyogh
Éva
Timár Zoltán

Letenyei majális
el, így volt anyák napi ajándék
készítõ játszóház, amiben a
könyvtárosok segítettek,

jóvoltából állatsimoga-
tó, arcfestés, ugrálóvár. A gyer-
mekeknek szóló zenét a

szolgáltatta.
A

bemutatója után a világot
jelentõ deszkákon fellépett a

, a
táncosai, a hastáncosok
és zumba csoportja.

A
és az

Aigner
István

Bru-
mi bandi Band

Négy Kos Íjászegyesület

Mura Gyermek Néptánccso-
port, Letenye Város Mazsorett
Csoportjai Mûvészeti Iskola

Sheba
Dávid

Kerkamente Néptáncso-
port Eraklin Táncklub

fellépése után újra Letenyén
adott mûsort a

és a nap a
báljával zárult.

A
által szervezett

2014-es Letenyei Majálison a

Leslie Country
Együttes Flört Ze-
nekar OPlatán

Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Derûs Évek Nyugdíjas Klub-
nak

Szõlõ és Gyümölcster-
mesztõk Egyesületének

Mirkó Imre

köszönhetõen népi étele-
ket és a

jóvol-
tából Mura menti tájborokat
kóstolhatott a közönség.

Kép és szöveg:

A majális közönsége Letenye szimbólumánál, a platánnál.

A színpadon az ifjú hastáncosok.

A májusi viharok komoly
károkat okoztak . A
városban elsõsorban a fakidõ-
lések voltak jellemzõk a kas-
télyparkban, a Kárpáti
utcai udvarán, az utcákban,
köztereken és magánházaknál.

A viharos szél miatt ledõlt
egy utcai családi ház
tûzfala is. Itt a letenyei önkén-
tes tûzoltók (ÖTE) megerõsí-
tették a tetõszerkezetet, hogy a
szél további károkat ne okoz-
zon. AZ ÖTE lánglovagjai két

Letenyén

Kolping

Bajcsy

Viharkárok Letenyén

nap alatt tizenegyszer vonul-
tak menteni a menthetõt Le-
tenyére és a környékbeli tele-
pülésekre is.

A városban keletkezett vi-
harkárok felszámolását, kidõlt,
veszélyesen megdõlt fák kivá-
gását a helyi közfoglalkozta-
tottak végezték el. A több na-
pos szélvihar eddig még nem
tapasztalt károkat okozott a
településen – mondta lapunk-
nak polgármester.Halmi Béla

M.I.

Viharfelhõk a letenyei Szent Imre herceg utca felett.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus
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A székhelyû
(Gál Szil-

veszter Diszfáziásokért és Épí-
tõipari Szakmunkás Tanuló-
kért Közhasznú Egyesület)
május 23-án a becsehelyi fa-
luházban szervezte meg prog-
ramsorozatának utolsó elõ-
adását.

A pénteki rendezvény elõ-
adója mentálhi-
giénés szakember volt, akinek
elõadása a szuperérézékeny-
ségrõl szólt. Mint elhangzott,
minden ötödik ember szuper-
érzékeny! Öröklõdõ idegrend-
szeri sajátosság folytán nincs
olyan család, ahol ne lenne
szuperérzékeny ember. Õk a
környezeti ingerek százszoro-
sát érzékelik, figyelmük min-
den apró részletre kiterjed,
kreatívak, erõs igazságérzetük,
jó megérzõ képességük van.

becsehelyi Gá-
szi-Dészt Egyesület

Ambró Judit

A szuperérzékenységrõl volt szó Becsehelyen
Érzékenységük folytán túlin-
gerlõdnek, könnyen elfárad-
nak, lassan oldódnak fel kö-
zösségben. A szuperérzékeny-
ség egyszerre áldás és átok.
Ambró Judit arról is szólt,
hogy miként ismerhetõ fel az
érdekes sajátosságot már a
magzati korban, hogyan kell
nevelni a szuperérzékeny gye-
rekeket és mi vár rájuk felnõtt
korban.

Az elõadás során Mennyire
vagy érzékeny? címmel önér-
tékelési tesztet is kitöltöttek a
jelenlévõk és kiderült, a hall-
gatóság java része is szuperér-
zékeny. A kultúrával az egész-
ségért címû Gászi Désztes
egészségprogram végén finom
salátákkal, házi készítésû ét-
kekkel vendégelték meg a kö-
zönséget.

M.I.

Ambró Judit elõadását tartja.

Becsehelyen Hõsök napia
ünnepségre június 1-én, vasár-
nap került sor.

A polai településrészen ta-
valy õsszel átadott hõsi emlék-

Hõsök napja Becsehelyen

mûnél koszorút helyezett el az
önkormányzat képviselõ-testü-
lete, valamint az iskola, az egy-
házközség és a tûzoltóegyesület
képviselõi és a hozzátartozók is.

A II. világháború vágóhíd-
jára kivezényelt, ott meghalt

apák-
ra, férjekre, nagyapákra, testvé-
rekre emlékeztek a Hõsök
napján.

A Hóvirág óvoda elõtt lévõ
emlékmûnél a május 25-i (va-
sárnapi) megemlékezés kezde-
tén köszöntötte a jelenlévõket

, a Hadirokkan-
tak, Hadiözvegyek, Hadiárvák
Letenyei Szervezetének elnö-
ke. A koszorúzást követõen az

tanulóinak szavalatai kö-
vetkeztek, majd
polgármester mondta el ünne-
pi beszédét. Végül az árvák, a
családtagok helyezték el virá-
gaikat. A II. világháborúban
340-360 ezer magyar katona
halt meg, az ország összvesz-

le-
tenyei, egyedutai, béczi

Kovács Emilné

Andrássy Gyula Általános Is-
kola

Halmi Béla

Közel 1 millió magyar halt meg
tesége 830-950 ezerre tehetõ,
ami az akkori lakosság 6,49
százaléka volt.

Az idõ elõrehaladtával év-
rõl évre egyre kevesebben jön-
nek el a Hõsök napi letenyei
ünnepségre és már csak a ha-
diárvák vannak az élõk sorá-
ban. Pedig a politikusok által
gerjesztett értelmetlen hábo-
rús mészárlásokról egy évben
egyszer már csak azért is ér-
demes megemlékezni, hogy a
családok tudjanak az õsök sor-
sáról, akik közül nem egy
sírját, holttestét, maradványait
a mai napig sem találták meg.
És azért, hogy mindez még
egyszer ne történhessen meg,
legfõképpen pedig azért, mert
a múlt ismerete nélkül nincs
jövõnk...

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A hõsi emlékmûvet (balról) Rózsás Imre alpolgármester, Halmi
Béla polgármester és Farkas Károly plébános is megkoszo-
rúzta.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Már tavaly májusban meg-
tudtuk a jó hírt, hogy idén is
mehetnek a
hetedikesei , ugyanis
már harmadik alkalommal nyert
az iskola a HATÁRTALANUL!
pályázaton. Így mi is végigjár-
hattuk azt az erdélyi körutat,
amelyrõl már oly sokat mesél-
tek az elõzõ osztályok.

A tanév során elkezdtünk
készülõdni az útra. Nagy kíván-
csisággal bújtuk az internetes
oldalakat, hogy minél többet
megtudjunk utunk állomása-
iról. Jó ismétlés és felkészülés
volt ez a tananyagból is, hiszen
irodalmi, történelmi, földrajzi
ismereteinket bõvítette mind-
az, amit személyesen megta-
pasztaltunk az öt nap során.

Május 12-én, az utazás elsõ
napján mindjárt jótettel kezd-
tünk, hiszen meglátogatva a

, tartós élelmiszereket,
játékokat, mesekönyveket vit-

becsehelyi iskola
Erdélybe

bélfenyéri Kolping Gyermek-
otthont

Becsehelyi, bázakerettyei diákok Erdélyben

tünk az ott lakó szegény sorsú,
külhoni magyar gyerekeknek.
A gyûjtést elõzetesen idehaza
segítették

jószívû ada-
kozói.

A
meglátogatása

sem maradhatott ki a program-
ból. Nemcsak jeles költõnk
emlékei okán, hanem a mú-
zeum igazgatójának magával
ragadó személyisége miatt is
érdemes ellátogatni oda.

A második nap programjá-
ban városnézés sze-
repelt, majd a
látványosságait csodálhattuk
meg. ke-
resztül érkeztünk újabb szál-
láshelyünkre,

. A harmadik napot
egy iskolában kezdtük: a helyi

éle-
tével és diákjaival ismerked-
tünk meg. Nem maradhatott ki

, a

Becsehely, Bázake-
rettye, Rigyác

nagyszalontai Arany Já-
nos Múzeum

kolozsvári
tordai sóbánya

Marosvásárhelyen

Gyergyószent-
miklósra

Vaskertes Általános Iskola

Korond, Farkaslaka Békás-

szoros Gyilkos-tó Csík-
somlyó

Petõfi
Fe-

héregyházán

Gyulafehérváron

Hunyadiak
Csernakeresztúron

, a és
sem a felfedezett er-

délyi kincsek közül.
A hatalmas hegyek, „feny-

vesekkel vadregényes tájak”
között valószínûsíthetõ
nyughelyét is felkerestük

. Közösen elsza-
valtuk legismertebb versét, a
Nemzeti dalt, s a Himnusz
hangjai mellett helyeztük el
koszorúnkat emlékmûvénél.

Hazafelé tartva megálltunk
, hogy a szé-

kesegyházban lerójuk tisztele-
tünket a elõtt,
majd este

pihentük ki a hosszú utazás fá-
radalmait. Utolsó napunkat

várában kezd-
tük, majd a Szabad-
ság-szobor elõtt idéztük fel a
13 vértanú emlékét.

Az öt nap elteltével ren-
geteg élménnyel telt meg úti-
naplónk is, amelyet folyamato-
san vezettünk a kirándulás
alatt. Jól éreztük magunkat,
ezúton is köszönjük minden
támogatónknak, hogy segítet-
ték programunk megvalósu-
lását!

Vajdahunyad
Aradon,

(Írták: a becsehelyi és a
bázakerettyei diákok.)

Vajdahunyad váránál…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Látogassa a bázakerettyei termálfürdõt!

A 2014-es szezon belépõ árjegyzéke

Felnõtt napijegy 1 400 Ft
Diák, ill. nyugdíjas napijegy 950 Ft
Úszójegy (17 órától) 700 Ft

Felnõtt 9 500 Ft
Nem ált.iskolás 18 alatti diák v. 60 feletti nyugd. 7 000 Ft

Kerettyei általános iskolás 5 000 Ft

Felnõtt szezonbérlet 18 000 Ft
Kedvezményezett szezonbérlet 11 000 Ft

Felnõtt bérlet ( ) 7 000 Ft
Kedvezményezett bérlet ( ) 4 900 Ft

Felnõtt (vásárlástól számított 1 hét) 7 800 Ft
Kedvezményezett (vásárlástól szám.) 5 500 Ft

(Teke + Focicsapat igazolt játékosok)

(18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkezõk, ill. 60 év felettiek)

(18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkezõk, ill. 60 év felettiek)

(18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkezõk, ill. 60 év felettiek)

6 alkalom
6 alkalom

hetijegy
hetijegy

Családi kedvezmény 15 %
Csoportos kedvezmény 10 fõ 10 %
Csoportos kedvezmény 30 fõ 15 %

hétfõ - péntek:
szombat - vasárnap:

Tel: +36-30/573-7403

(férj + feleség + min. 2 gyerek 7-14 év)
(18 év alatt diákigazolvánnyal)
(18 év alatt diákigazolvánnyal)

NAPIJEGY

BÉRLET

KEDVEZMÉNYEK

9.00 - 19.00
9.00 - 20.00

Nyitva tartás

(bázakerettyei lakosok részére éves szezonbérlet!)

(Nem bázakerettyei lakosok részére!)



– A Zala Megyei Állam-
igazgatási Kollégium hazánk-
ban elsõként hozta létre Re-
zsicsökkentési és Költségvetési
Bizottságát 2013. október 3-án.
Milyen indíttatásból valósult
meg a bizottság?

– Milyen fõ feladatokat lát
el a bizottság és mely más
szervekkel mûködik együtt?

– A kormány kiemelt cél-
ként kezeli a rezsicsökkentés
megvalósítását. A Zala Megyei
Kormányhivatal kötelességé-
nek érezte, hogy a maga esz-
közeivel támogassa e folyamat
megvalósítását. Rigó Csaba kor-
mánymegbízott kezdeménye-
zésére a kollégium 2013. októ-
ber 3-án megválasztotta bizott-
ságát, amely 2013. október 7-én
megtartotta alakuló ülését. A
rezsicsökkentésre vonatkozó
jogszabályok elsõsorban a szol-
gáltatókra rónak kötelessége-
ket, amelyek végrehajtásának
az ellenõrzésében több szerve-
zet is közremûködik. Fontos-
nak tartottuk, hogy az érintett
szervezetek egymással össz-
hangban végezzék feladatai-
kat. A megyei államigazgatási
kollégium egy állandó fórum,
amely a megyei kormányhiva-
tal államigazgatási szervek kö-
zötti koordinációját segíti elõ.
E fórum keretei között tudjuk
leghatékonyabban érvényre
juttatni a kormányzati szándé-
kot. A bizottsági forma pedig
rugalmas mûködést tesz lehe-
tõvé, amennyiben egy kérdés
sürgõs megtárgyalása szüksé-
ges, egy munkanapon belül
össze tudjuk hívni a tago-
kat, ahogy arra volt már pél-
da. Ügyrendünk biztosítja az
elektronikus ülésezés lehetõ-
ségét is, amely által gyorsan
tudunk reagálni a felmerülõ
kérdésekre.

Az intézkedések gyors végrehajtásáért
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a megyei rezsicsökkentési bizottság vezetõjével

– Javaslatot készítünk elõ a
rezsicsökkentésrõl szóló jog-
szabályok végrehajtásának Zala
megyei ellenõrzésére, értékel-
jük a rezsicsökkentési intézke-
dések ellenõrzésének a tapasz-
talatait, kapcsolatot tartunk és
a rezsicsökkentési intézkedé-
sek végrehajtása érdekében
együttmûködünk az érintett
közszolgáltatókkal, és országos
hatáskörû szervekkel. Felada-
tunk annak elõsegítése, hogy a
megyében mûködõ államigaz-
gatási szervek egységes elvek
mentén tervezzék költségve-
tésüket. Értékeljük továbbá az
önkormányzatok világából ér-
kezõ finanszírozással kapcso-
latos kérdéseket. Indokolt eset-
ben azokat jelezzük a kormány
felé. Ez utóbbi feladatok miatt
szerepel a bizottságunk elneve-
zésében a költségvetési jelzõ.

– Úgy érzem, hogy eredmé-
nyes munkát folytattunk az
elmúlt évben. Havonta ülésez-
tünk, minden egyes ülésen be-
számolt az aktuális tapasztala-
tokról a Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelõség vezetõje. Meghívott
vendégünk volt a Nyugat-du-
nántúli Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség, a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
és a Zalaerdõ Zrt. képviselõje
is. A rezsicsökkentés részeként
kezeltük a szociális tûzifa vá-
sárlás támogatásának a kérdé-
sét is. Az eredményes együtt-
mûködésnek is köszönhetõ,
hogy más megyékkel ellentét-
ben hulladékkezelési szükség-
ellátás bevezetésére idáig nem
volt szükség Zala megyében.
Több javaslatot is továbbítot-
tunk a kormány felé, például a
rezsicsökkentés végrehajtása

– Hogyan értékeli 2013.
évi tevékenységüket?

során a társasházaknál felme-
rült problémák miatt, e kezde-
ményezést követõen módosult
a hulladéktörvény. Nem csak a
problémák kezelésére, hanem
az elért eredmények népszerû-
sítésére is gondoltunk, amikor
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség tájékoztatójának kiadását,
és az energia hatékonyságot
népszerûsítõ „Okos Otthon”
program bemutatását kezde-
ményeztük a kormányhivatal
rendezvényein.

– Értékelni fogjuk a rezsi-
csökkentés következõ lépcsõi-
nek megvalósulását a megyé-
ben. Vizsgáljuk a fogyasztói
panaszok helyzetét. Július else-
jéig az új hulladéktörvénynek
megfelelõ közszolgáltatási szer-
zõdést kell kötnie valamennyi
önkormányzatnak egy minõsí-
tett szolgáltatóval. E feladat tel-
jesítését igyekszünk elõsegíte-
ni. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a Zala megyében mûkö-
dõ valamennyi hulladékszállí-
tó cég magyar tulajdonban van
és rendelkezik a megfelelõ mi-
nõsítéssel. Több polgármester
is megkeresett a kéréseivel. Az
ésszerû javaslatokat továbbra
is közvetítjük a kormány felé,
amiben nagy segítségünkre le-
het, hogy Zala megye mind a
három egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõje ta-
nácskozási jogú tagja a bizott-
ságnak. Szeretnénk több szol-
gáltató képviselõjét is meghív-
ni a bizottság üléseire.

– Munkánkban részt vesz a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség, hiszen a panaszok elsõ-
sorban oda érkeznek. A pana-
szok száma alacsony. A lakos-
ság visszajelzései pozitívak,
amit talán leginkább az áprilisi
országgyûlési választások ered-
ménye és a kormánypártok
újabb kétharmados többsége
bizonyít. Míg korábban euró-
pai összehasonlításban is ki-
emelkedõ szintet értek el a
családok kiadásában a rezsivel
összefüggõ költségek, az ígére-
tek ellenére évente többször is
emelték például a gáz árát,
addig ezt napjainkra sikerült
az európai átlag alá szorítani.

– Milyen célokat szeretne
megvalósítani a bizottság az
idei évben?

– A rezsicsökkentés, a kor-
mány kiemelt célkitûzései kö-
zé tartozik már régóta. Ön sze-
rint mik a legnagyobb elõnyei
és milyen a lakosság vissza-
jelzése errõl Zala megyében?
Lehet-e tudni errõl valamit?

Ugyanakkor az energiaköltsé-
gek még mindig magasnak szá-
mítanak hazánkban. A rezsi-
csökkentés további lépései pe-
dig Európa egyik legverseny-
képesebb gazdaságává tehetik
a magyart, amely olcsó ener-
giaárakkal ösztönözheti beru-
házásokra a befektetõket, ezál-
tal elõsegítve a lakosság továb-
bi gyarapodását. Itt monda-
nám el, hogy megkeresésünk
nyomán kormánymegbízott
urat a hivatalában fogadta Né-
meth Szilárd rezsicsökkenté-
sért felelõs biztos, aki elisme-
rõen értékelte a munkánkat.

– Megtisztelõ volt számom-
ra a kormánymegbízott úr fel-
kérése. Az, hogy a kormányhi-
vatal fõigazgatója vezeti a bi-
zottság munkáját, mutatja an-
nak rangját és kiemelkedõ sze-
repét. Örömmel tölt el, hogy mû-
ködésünkkel a lakossági terhek
csökkentését tudjuk elõsegíteni.

– Valóban, Zala megye mind
a három egyéni körzetben
megválasztott országgyûlési
képviselõje tagja bizottságunk-
nak. Szerencsésnek tartjuk, hogy
a munkában országgyûlési
képviselõk is részt vesznek,
mert egyrészt az esetleges
problémákat jelezni tudják a
döntéshozók és a jogszabály-
elõkészítõk felé, másrészt a
hozzájuk érkezõ választói ész-
revételeket bizottságunkon ke-
resztül is továbbítani tudják az
államigazgatási szervek felé.

– A bizottság megteremti
az együttmûködés, a kommu-
nikáció kereteit a rezsicsök-
kentésben érdekelt államigaz-
gatási szervek, politikusok, va-
lamint szolgáltatók között. A
hatékony információáramlás
és eszmecsere az, ami legin-
kább elõsegítheti a rezsicsök-
kentési intézkedések gyors vég-
rehajtását. Fontosnak tartom,
hogy a rezsicsökkentés ered-
ményeit úgy a hazai, mint az
európai színtéren meg tudjuk
védeni, munkánkkal e célhoz
is kívánunk hozzájárulni.

– Mennyire tartja fontos-
nak a bizottságban az elnöki
feladatot?

– Milyen együtt dolgozni a
tagokkal, akik között ott van
a három újraválasztott ország-
gyûlési képviselõ, Vigh László,
Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter is a megyei közgyûlési
elnöki, illetve polgármesteri
tisztségükbõl adódóan?

– Ön szerint mi a legna-
gyobb haszna a bizottság mû-
ködésének?

Dr. Sifter Rózsa: – A lakosság visszajelzései pozitívak.
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2014. május 24.-én, szom-
baton egész napos program
keretében és

rendezvény
volt . A két
program összekapcsolásával
több helyszínen, sok színes ese-
mény zajlott. A Kapunyitogató
rendezvénysorozat a

Kapunyitogató
Õrállók Öröksége

Kerkaszentkirályon

Magyar
Mûvelõdési Intézet Zala Megyei

Kapunyitogató és Örökségpont rendezvény Kerkaszentkirályon

Irodája által koordinált tevé-
kenység, mely során kistele-
püléseken rendezvényeket se-
gítenek munkatársaik bevoná-
sával. A másik programelem az
Õrállók Öröksége, amely egy
határon átnyúló kezdeménye-
zés, magyar és horvátországi
partnerekkel. Ebben a pályá-
zatban turisztikai fejlesztések

valósulnak meg a
által koordi-

nált konzorciumban. Négy tér-
ség helyi kultúrájának temati-
kus bemutatására vállalkoztak
a kialakítandó
hálózatán keresztül, hagyomá-
nyos rendezvények, képzések,
épületfelújítások, tárgyi emlé-
kek összegyûjtése szintén a
program része. A két horvátor-
szági partner, és

községbõl száz em-
ber fogadta el a meghívást és
vett rész a rendezvényen. A
programsorozat nyolc órakor
horgászversennyel kezdõdött,
amelyen felnõttek és gyerekek
egyaránt részt vettek. Ezzel egy
idõben zajlott egy Torinó foci-
kupa is, amelyen az elsõ helye-
zést a csapat sze-
rezte meg.

Délután két órakor
a Megyei Mûvelõdési

Intézet irodavezetõje és
polgármester nyitotta

meg a „Jelenetek Kerkaszent-
király történetébõl - múltidézõ
fényképek” címû kiállítást, ame-
lyen régi fotók szerepelnek. A
fotókat a községben élõk ad-
ták, melyek nagyítás után para-
vánokra kerültek. Beszédében
Konczér Katalin kiemelte,
hogy ez a gyûjtemény egy örök-
ségtár a községnek, melyben
benne vannak a múlt történé-
sei, és ez konkrétan egy közös-
ség történelme. A kiállítást a
helyi lakók nagy örömmel fo-

Zalai Fal-
vakért Egyesület

Örökség Pontok

Podturen
Domasinec

szécsiszigeti

Konczér
Katalin,

Pál
Zoltán

gadták, mindenki felfedezhet-
te magát a közel ötszáz da-
rabos fotógyûjtemény vala-
melyikén. Délután sok színes
program vette kezdetét. A mes-
terség bemutatókban kosárfo-
nást, hetési szõttes készítést,
fafaragást, csuhézást, korongo-
zást, méhészkedést lehetett
kipróbálni. A „Zöld sarokban”
fûszer és gyógynövényekbõl
képek, tisztítószerek és kré-
mek készültek. A gyerekeknek
arcfestés, logikai asztalok és
óriásjátékok álltak rendelke-
zésre, valamint íjászkodhattak
és pónilovagolhattak. Az egész-
ségsátorban vércukor és vér-
nyomásmérés zajlott. A helyi
termékbemutató és ételkósto-
ló nagy sikert aratott, folya-
matos sütögetés mellett is
gyorsan fogyott a prósza és a
dödölle, valamint a helyben
készült sütemény is kelendõ
volt. A fellépõk között szere-
peltek Podturen és Domasinec
kulturális csoportjai, a

, a
és a

, a kulturális
program végén meg is táncol-
tatták a szépszámú közön-
séget.

Esti sztárvendég az X fak-
torban népszerûvé vált

volt, aki fergeteges kon-
certet adott harmonikája segít-
ségével. A napot hajnalig tartó
bál zárta.

Kerka-
menti Néptáncegyüttes Mák-
virág Citerazenekar Kani-
zsa Táncegyüttes

Szabó
Ádám

Káli É.

A kiállítás megnyitóján: Konczér Katalin, Pál Zoltán polgár-
mester, Dragutin Lisjak, Domasinec és Josip Lepen, Podturen
polgármestere.

A 2014. május 15-én tartott
foglalkozásunk – a rossz idõ
ellenére is – a tavasz jegyé-
ben telt.

A legtöbb részvevõ e szép
évszakkal kapcsolatos képeket
festett, ki tempera, ki vízfesték
alkalmazásával.

„Ecsettel írt történet”
Mûvészeti program Muraszemenyén

A Madarak és fák napja
után páran ezt a témát válasz-
tották alkotásuk tárgyául.

Sokakat érdekelt a mûvé-
szeti program, valaki komoly
munkaként, míg más kikap-
csolódásként tekintett rá.

B.E.

A tavaszhoz kapcsolódó képeket festettek.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001
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2014. április 30-án tartot-
tuk egészségfejlesztési progra-
munkat a

. A rendezvény elsõ
felében az egészséges táplál-
kozással, életmóddal ismerked-
tünk meg közelebbrõl. Táplál-
kozási és dietetikai tanácsokat
osztottunk meg egymással, a
kiegyensúlyozott, életerõs és
fitt élet elérése és megtartása
érdekében.

A programunk második fe-
lében proprioceptív felméré-
seket is végeztünk a résztve-
võkön, mint például súlymé-
rés, magasságmérés és izomtö-
megmérés. Vizsgáltuk az ideg-
izom kapcsolatát különféle
gyakorlatokkal.

A jelenlévõk az eseményen
hallottakat kreatív és inspiráló

muraszemenyei
IKSZT-ben

Vár az egészség!
Egészségfejlesztési program Muraszemenyén

plakát formájában összegezték
és örökítették meg.

B.E.

Új kollégával bõvült a
.

a környezetvédelem terü-
letén dolgozott az egész orszá-
got átfogóan, szakmája is ez
(környezetmérnök, hulladék-
gazdálkodási szakmérnök). Az
eddigi hagyományokat, szoká-
sokat megtartva ezt a szemlé-
letet is szeretné beépíteni a
falu életébe.

Mit jelent ez a gyakor-
latban?

– Környezet- és természet-
védelemrõl szóló interaktív
elõadások.

– Elõadás arról, hogy mi
történik azokkal a hulladékok-
kal, amiket gyûjtünk: pl. kom-
munális, szelektív, lim-lom és
elektronikai és veszélyes (ezen
belül használt elemek, (akku-
mulátorok).

– Környezetvédelmi vetél-
kedõk: kvíz, hulladékos ver-
senyek.

– Hulladékfeldolgozó, újra-
hasznosítást elõsegítõ üzemek
(pl. bagolai válogatócsarnok,
hulladékudvarok), hulladékle-
rakók látogatása.

A jövõ nemzedékének ne-
velése elsõdleges szerepet kap,
ezért a nyári szünetben ki-
emelten foglalkoznak az ifjú-
sággal. Kerékpáros és gyalog-
túrák lesznek, valamint a film-
klub programjaira minden hé-
ten számítani lehet. Rendsze-
res gasztronómiai programok-
ra maguk a gyerekek jelen-
tették be igényüket, amiket az
IKSZT nõi dolgozója örömmel
vállal: palacsintázás, zsíroske-
nyerezés, szalonnasütés, bog-
rácsozás, buktasütés.

Mol-
nári IKSZT Proszenyák Hen-
riett Újabb programok Molnáriban

Az eddigi hagyományok,
szokások megõrzésének érde-
kében kiemelt szerepet kapott
a húsvéti ünnep. A húsvéti
programok (tojásfestés, krea-
tív készülõdés: húsvéti és tava-
szi ajtó- és ablakdíszek, asztal-
díszek, tojástartók, stb.) nem
egy alkalommal kerültek meg-
rendezésre, hanem a különbö-
zõ korosztályok szabadidejé-
nek figyelembe vételével több
alkalom állt rendelkezésre. A
húsvét-tavaszváró kreatív szo-
ba 2 héten keresztül állt a la-
kosság rendelkezésére. A Köl-
tészet Napja alkalmából hús-
véti versmondó verseny szer-
vezésére is sor került. Az
óvodások ismét részt vettek a
húsvétváró készülõdéseken.

A kreatív szoba kialakítása
a kétheti kreatív klub számára
is otthont nyújt.

Az óvoda életének segítésé-
ben nagyobb szerepet vállal
ezek után az IKSZT: rendezvé-
nyek szervezésében, díszítésé-
ben, ötletekben is felajánlotta
segítségét. A szülõk számára az
óvodai szünet könnyebbé té-
teléhez pedig az IKSZT progra-
mokkal, játékokkal, kreatív le-
hetõségekkel várja a gyerek-
szülõ párost a szünet alatt.

A Tanulj számítógépezni
program keretein belül több
alkalommal is sor kerül, illetve
került a számítógép és inter-
net rejtelmeibe való betekin-
tésre. Nemcsak hivatásos infor-
matikusok állnak a lakosság

rendelkezésére, hanem az
IKSZT-dolgozók, valamint a
gyermekek ebbéli tudását is ki
lehet aknázni.

A májusfa felállítása is meg-
történt, ami a helyi fiatalok
kezdeményezését dicséri. Rossz
idõt jósoltak, ami be is vált,
szerencsére a fiatalok még
elõtte éjszaka kedveskedtek az
IKSZT dolgozójának a májusfa
felállításával. Így a betervezett
program (eredetileg májusfa
állítás, vendégvárás, kis táncos
mulatság) nem maradt el a
rossz idõjárás miatt, hanem az
épületben feldíszítettek még
egy kis májusfát egy vázában,
majd azután a lányok megven-
dégeltek a fiúkat és mini-disz-
kóval fejezõdött be a nap.

Idén az Európa Hétre is
benevezett az IKSZT, sõt a

Zöld IKSZT címre is benyúj-
totta pályázatát.

Az IKSZT várja és köszöni
az ötleteket, amikkel mozgásba
lehet hozni az embereket.
Ilyen kezdeményezés volt az
egyik áruházláncos matrica
cserebere, ami még most is
tart.

És ami a legfontosabb: az
asszonykórus ugyanolyan len-
dülettel vesz részt a település
életében, mint eddig. Nagyon
sokat köszönhetnek neki az
IKSZT rendezvények részvéte-
lében/rendezésében, a falu jó
hírnevének terjesztésében.

Az eddigi tornaklub is ki-
bõvült plusz heti két alkalom-
mal: akik esténként nem érnek
rá, azok kedd-csütörtök dél-
elõttönként vezethetik le fe-
lesleges energiájukat.

Európa Hét vetélkedõ…

Jani bácsi számítógépezni tanul.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zala megyében elsõként
rendeztek

. Mindennek immár 20
esztendeje. Május 17-én (szom-
baton) a faluba voltunk hivata-
losak arra, hogy majd kivágják
a helyi és a

által felállított
májusfát, aztán evészet-ivászat
lesz a faluban.

Hát fordítva történt. Elõ-
ször volt az ivászat, aztán az
evészet, végül a májusfa kivá-
gás. polgár-
mester elmondta, hogy bab-

Kistolmácson Férfi-
napot

önkormányzat
Kistolmács Jövõjéért Közhasz-
nú Egyesület

Birkás Zoltán

20 éve rendeznek Férfinapot Kistolmácson
gulyást fõztek a nagy alka-
lomra, amikor csak és kizá-
rólag a férfiakat ünneplik a
festõi környezetben lévõ Kis-
tolmácson. A pálinka, a bor, a
sör és egyéb A betûs italok
mellé a helyi hölgyek finom
kiflicskéket sütöttek a férfiak
tiszteletére.

A májusfa kivágása kézi fû-
résszel történt, a közel 20 mé-
teres fenyõfa végén libegõ, az
országos vihart is átvészelõ
magyar pezsgõnek semmi baja
nem esett.

M.I.

A kivágott májusfával a kistolmácsi férfiak.

Elõtte persze kellõ kalóriát vettek magukhoz.

Molnáriban

Vuk István

Lete-
nyei Munkaügyi Központ

a szociális tá-
mogatásban, foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatásban részü-
lõk, valamint tartósan regiszt-
rált munkanélküliek száma
megközelíti az 50 fõt, amely-
nek csökkentése érdekében

polgármester az
önkormányzat képviseletében
eljárva a Belügyminisztérium
által kiírt kistérségi startmun-
ka mintaprogram keretében
mezõgazdasági közfoglalkozta-
tás szervezése és lebonyolítása
érdekében pályázatot nyújtott
be. A támogatás teljes költsé-
gét a program biztosítja a

köz-
remûködésével. A program tel-
jes költsége közel 7.7 millió fo-
rint, idõtartama 2014. március
1.-tõl december 31.-ig tart. A
program keretében 7 fõ szo-
ciálisan hátrányos helyzetû és
munkanélküli molnári lakos
kapott lehetõséget hosszabb
távú közfoglalkoztatásban való
részvételre és értékteremtõ
munka végzésére.

Az önkormányzat a kistér-
ségi program keretében mezõ-
gazdasági közfoglalkoztatás in-
dításában gondolkodott elsõd-
legesen, hiszen tulajdonában
van 13.3 ha kihasználatlan
földterület, amelynek megmû-
velése, gondozása nemcsak ér-
tékeket teremt, de nagymér-
tékben visszaszorítja a tele-
pülés közigazgatási területén a
parlagfû és egyéb allergizáló
gyomnövények elburjánzását
is azáltal, hogy mûvelés alá
kerül.

Ezeket figyelembe adta be
a pályázatot az önkormányzat
a 13.3 ha termõterület megmû-
velése céljából, káposzta és
hagyma palánták nevelése és
kiültetése érdekében. A köz-

Mezõgazdasági közfoglalkoztatás Molnáriban

foglalkoztatott munkavállalók
feladata az ültetés elõtti talaj-
elõkészítés, melyben nagy se-
gítséget nyújt az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ gé-
pek, eszközök használata, vala-
mint Vuk István polgármester
és alpolgár-
mester szakértõ hozzáállása is.
Feladatuk továbbá a palánták
nevelése, azok kiültetése, szak-
szerû és „jó gazda” módjára
történõ gondozása, valamint a
termények betakarítása és ér-
tékesítésre való elkészítése.

A programban részt vesz
egy adminisztrátor is,

, akinek fel-
adatkörébe tartozik a közfog-
lalkoztatott személyekkel való
személyes napi kapcsolattar-
tás, a munka ellenõrzése, a fel-
tételek és a pályázati program
teljes felügyelete, továbbá a
programban jelentkezõ be-
szerzési feladatok, valamint az
értékesítési helyek felkutatása,
döntésre való elõkészítése. A
projekt során cél 40.000 kg
káposzta és 2.100 kg hagyma
megtermelése, amely azonban
nagymértékben függ az idõjá-
rás alakulásától is, a szakszerû
és gondos nevelés mellett. A
termények betakarítását köve-
tõen elsõdlegesen a közeli köz-
étkeztetésben, intézményi ét-
keztetésben szeretné az önkor-
mányzat értékesíteni azokat,
de lehetõséget tud biztosítani
a helyben, valamint a környezõ
településeken lakók részére is
a termények kedvezõ áron tör-
ténõ megvásárlására is, a fenn-
maradó terményeket pedig az
elsõdleges piacon tudják el-
adni. A termények értékesíté-
sébõl befolyó bevételt az ön-
kormányzat visszaforgatja a köz-
foglalkoztatás keretén belül

Kanizsai Lajos

Svélecz-
né Dobos Anita

szervezett projektek megvaló-
sításába.

A közfoglalkoztatási projek-
tek megvalósítása elsõdlege-
sen az értékteremtõ munkára
helyezi a hangsúlyt, de nagy-
mértékben hozzájárul a prog-
ramban résztvevõ személyek
felelõsség- és hasznosságtu-

datának fejlesztésében, erõsí-
tésében is. Ezért ezen progra-
mok megvalósítására és a pá-
lyázati lehetõségek figyelem-
mel kísérésére az önkor-
mányzat nagy gondot fordít, és
a jövõbeni elképzelések között
is prioritásként szerepel.

K-né J.Cs.

A káposztapalánták kiültetését végzik a közfoglalkoztatásban
résztvevõ munkavállalók.



Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL(SZÉPKÁRTYA)

A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

TOSZKÁNA bûvöletében: MODENA-PARMA-
FIRENZE

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Júl. 23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl. 23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl. 29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug. 1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug. 4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug. 5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug. 17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Aug. 22-24. 41.500 Ft/fõ

Szept. 16-21. 92.500 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Elõzõ számunkban beszá-
moltunk már a megyei önkor-
mányzat ÁROP pályázata kere-
tében zajló tervezési munkála-
tokról, most nézzük egy kicsit
részletesebben: hogyan is ké-
szülnek a fejlesztési tervek és
programok?

A 2013. novemberében
elfogadott területfejlesztési
koncepció része volt egy szé-
leskörû helyzetelemzés a me-
gye társadalmi, gazdasági hely-
zetére vonatkozóan, amely
többek között vizsgálta a me-
gye népességének területi el-
oszlását, az elvándorlás mérté-
két, a megye gazdaságának szer-
kezetét, az itt élõk jövedelmi
viszonyait, a turizmusban elért
eddigi eredményeket, felmérte
helyi értékeinket és adott-
ságainkat.

A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD ZA-

Elnök úr, mi volt a kiin-
dulópont a tervek készítésé-
nél, melyek azok az adatok,
amelyek alátámasztják a
fejlesztési elképzeléseket?

–

– A helyzetelemzés alap-
ján milyen célok fogalmazód-
tak meg a társadalmi egyez-
tetések és a koncepció kiala-
kítása során?

–

Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

LA” szlogenünkben is megfo-
galmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvíté-
se és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges, von-
zó, emberközpontú épített és
természeti környezet kialakí-
tása szükséges, korszerû inf-
rastruktúrával. Mindehhez jó
mûködõ, fejlett gazdaságnak
kell társulnia, melyhez megfe-
lelõen rugalmas képzési rend-
szeren és a hagyományokon
alapuló gazdasági ágazatok
megerõsítése mellett jövõcent-
rikus, piacképes gazdasági te-
vékenységek fejlesztésén át
vezet az út.

– A területfejlesztési prog-
ram stratégiai és operatív rész-
bõl áll majd, melynek készí-
tésével párhuzamosan folyik
az európai uniós részdoku-
mentumok tervezése is, vagyis
a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram, a járási fejlesz-
tési részprogramok, valamint
az egyéb ágazati operatív prog-

– A koncepció elfogadását
a megyei területfejlesztési prog-
ram elkészítése követi. Milyen
elemekbõl és hogyan fog ez
összeállni?

ramokhoz kapcsolódó rész-
programok tervezése. A me-
gye gazdaságfejlesztési irá-
nyainak kimunkálását a gaz-
daságfejlesztési részprogram
fogja majd részletesen tartal-
mazni.

– Ugyan az egyes ágazati
operatív programok tartalma
még nem végleges, de a Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) vo-
natkozásában elkészültek a
megyei projektcsomagok ter-
vezetei: a zalai integrált gaz-
daságfejlesztési, a zalai turiz-
musfejlesztési, a zalai alterna-
tív hálózati gazdaságfejlesztési,
a zalai foglalkoztatási együtt-
mûködési, és a zalai közösség-
erõsítõ projektcsomag. A gaz-
daságfejlesztés területén ki-
emelt prioritás az ipari parkok,
inkubátorházak és logisztikai
központok, iparterületek fej-
lesztése, valamint a zalai mun-
kaerõpiaci vonzásközpontok
elérhetõségét szolgáló kisebb
léptékû közlekedési fejlesz-
tések. A turizmus területén a
megye gazdaságának megha-
tározó elemére fókuszálva ki-
emelt fontosságúak az új mun-
kahelyteremtést célzó KKV be-
ruházások, ezen kívül támoga-
tást élveznek majd az alterna-
tív gazdaságfejlesztési kezde-
ményezések és együttmûködé-
sek komplex beruházásai, va-
lamint egy helyi gazdaságfej-
lesztéssel foglalkozó menedzs-

– Korábban említette, hogy
a kormány által Brüsszelbe
kiküldött partnerségi megálla-
podás tartalmazza az egyes
operatív programok közel vég-
leges változatát, s ezek foglal-
ják magukba azokat a prio-
ritásokat, amelyekre vonatko-
zóan elkészíthetõk az egyes
fejlesztési projektcsomagok. Za-
la megyében milyen projekt-
csomagokat határoztak meg?

ment szervezet kialakítása és
mûködtetése. A foglalkoztatás
terén kiemelten támogatni
kívánjuk a megyei jelentõségû
foglalkoztatás-bõvítõ fejleszté-
sekhez kapcsolódó munkaerõ-
piaci mûveleteket, valamint a
térségi innovatív foglalkozta-
tási mintaprogramokat. Míg a
közösségerõsítõ projektcso-
mag többek között a zalai
munkavállalók földrajzi mobi-
litását elõsegítõ programot fog-
lal magában.

–

– Három területi szinten
valósul meg a fejlesztési forrá-
sok tervezése: a megyei jogú
városok saját területükre vo-
natkozóan készítik fejlesztési
programjaikat, a megyei ön-
kormányzat a Zalában talál-
ható további 256 településre
vonatkozóan készíti a megyei
és járási fejlesztési projekt-
csomagokat, továbbá körvona-
lazódnak a fejlesztési igények
az egyes CLLD-k (közösség ál-
tal irányított helyi fejlesztések)
szintjén is. A megyei jogú vá-
rosok fejlesztési elképzelései
aztán a saját tervezésük alap-
ján a megye koordinálásával
kerülnek beépítésre a megyei
dokumentumokba.

–

– A megyei TOP progra-
mok indikatív forráskerete ösz-
szesen 450 milliárd forint,
amelybõl Zala megyére 15,2
milliárd forint jut. A megyei
jogú városok összes TOP for-
ráskerete 364,6 milliárd forint,
s ebbõl Zalaegerszegnek 10,5
milliárd forint, Nagykanizsá-
nak pedig 7,5 milliárd forint
jut. Ezen kívül külön TOP for-
ráskeretet határoztak meg a
várostérségekre, járásokra is,
melyekbõl a Zala megyei járá-
sok összesen 11,83 milliárd
forinttal részesednek.

–

– A megyei önkormányzat
az Államreform Operatív Prog-
ram keretében nyert támoga-
tást a tervezési feladatok elvég-
zésére, s a pályázatban (ÁROP-
1.2.11/A-2013 „Területfejleszté-
si tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok szá-
mára”) meghatározásra került
ezen munkák elvégzésének ha-
tárideje is, amely 2014. decem-
ber 30. Az elkészült tervezési
dokumentumok folyamatosan
nyomon követhetõk a megyei
önkormányzat
weblapján.

Hogyan történik a for-
rások tervezése a TOP-ban?

Milyen nagyságrendû
forrásokkal lehet számolni a
TOP tervezés során?

Mire várható a megyei
tervezési munkák befejezése?

www.zala.hu

Manninger Jenõ

92014. május Dél-Zala Murahíd



2014 májusában készül el
az

közösségi célú
, amely a község

önkormányzatával együttmû-
ködésben valósul meg a te-
lepülésen.

Nagypáliban Intelligent
Energy Community (Intelli-
gens Energia Közösség) Non-
profit Kft. Nap-
elem Parkja

Közösségi célú Napelem Park Nagypáliban
A közösségi célú Napelem

Park az önkormányzat által
biztosított beépítetlen belte-
rületi telken kerül kialakítás-
ra. Célja, hogy részben ki-
szolgálja a helyi önkormány-
zati, vállalkozói és civil, illetve
magánszemélyek villamos ener-
gia igényét, hozzájárulva az

energia függetlenségre törek-
vési terveikhez.

A beruházás során – amely
a Helyi Vidékfejlesztési Straté-
giák Leader fejezetének vég-
rehajtásához 2013-ban nyúj-
tandó támogatások jogcímé-
nek támogatásával valósul
meg – egy korszerû, csúcsmi-

nõséget képviselõ rendszer
kerül kialakításra. Az elektro-
mos áram termelõ rendszer
60 db Inno Tech Eco Plus 250
típusú napelembõl épül fel,
hidraulikus napkövetõ forga-
tó rendszerrel felszerelve.

A hidraulikus forgatók ön-
álló fénymérõvel ellátott szen-
zorral lesznek ellátva, amely
követi a Nap mozgását, várha-
tóan éves szinten 21.000 kWh
elektromos áramot termelve.

A létrejövõ infrastruktúra
alapját képezi a további fej-
lesztéseknek, amely vállalko-
zói, civil, vagy akár magánsze-
mélyek beruházásaival, part-
nerségi együttmûködésbe tör-
ténõ bevonásával, további nap-
elemes rendszerbõvítést fog
eredményezni. A további fej-
lesztésekhez, bõvítéshez, a le-
hetséges együttmûködési le-
hetõségek iránt már most je-
lentkeztek érdeklõdõk és a
menedzsment tervei szerint
az elõkészítések már nyáron
elkezdõdnek.

A település polgármestere,
elmondta, hogy

Nagypáli továbbra is elköte-
lezett az energia független-
ségre törekvés terén. Az el-
múlt években a régi jó gyakor-
latot folytatva több, a meg-
újuló energiák közösségi hasz-
nosítását megvalósító fejlesz-
tés történt és a további, már a
mikrotérséget is érintõ fej-
lesztési tervek vannak elõké-
szítés alatt.

Köcse Tibor

Pályázati forrásból valósul meg.

Az önkormányzat által biztosított belterületi telken épül.

Csúcsminõséget képvisel a rendszer.

Újabb fejlesztési tervek vannak elõkészítés alatt.
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Közelebb Önhöz a
!Jó Államban

Minden héten
az Ön településén:

Sinkovics-Németh Ilona,

Gönczné Majoros Ildikó,

Szegedi Bernadett,

Szilovicsné Kövesdi Rita (balról jobbra)

ügysegéd

A kormány jó intézkedése
volt a lehe-
tõvé tétele. Az országban az el-
sõ nyilvános fõzés
történt, ettõl kezdve pedig már
szerveztek a településen a pá-
linkafõzéssel kapcsolatos oktatá-
sokat, versenyeket – tudtuk meg

polgármestertõl.

házi pálinkafõzés

Becsehelyen

Németh Géza

A pálinkára is alapoznak Becsehelyen

A hagyomány tovább folyta-
tásához egy sikeresen elnyert
nemzetközi pályázat jelentett
lehetõséget. Az önkormányzat
alapítványa által benyújtott pá-
lyázat keretében lehetõvé váltak
a házi pálinkához kapcsolódó
fejlesztések. Kiadásra kerül egy
pálinkafõzést ismertetõ kiad-

vány, amelyet szakemberek ké-
szítenek el. A kiadvány, amit
nevezhetünk „tankönyvnek” is,
a gyümölcsismeret, a cefrefõ-
zés, a kisüsti fõzés rejtelmeibe
avatja be a gazdákat.

Õsszel egy 40 órás, a pálin-
káról szóló tanfolyam is indul,
ahol a gyakorlatottal és az el-
mélettel ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk. A tanfolyamra
már most lehet jelentkezni a
faluház 06/30/703-2659-es mo-
bilszámán.

Külföldi tanulmányutat is
szerveznek Becsehelyen, amely
során a pálinkával foglalkozó
gazdák , azon belül

látogathatnak el. A
szilvapálinkájáról híres telepü-
lés magyarjai késõbb viszont-

Erdélybe
Oroszfaluba

látogatást tesznek a zalai tele-
pülésen is.

Az elnyert közel 47 milliós
pályázati összeg legnagyobb ré-
szébõl a Becsehelyi Közös Ön-
kormányzati Hivatal tetõteré-
ben kerül kialakításra egy, a há-
zi pálinkafõzés céljait szolgáló
oktató és bemutatóterem, vala-
mint egy koordinációs iroda.

Becsehelyen bíznak abban,
hogy a pályázati célok megva-
lósulásával a házi pálinkák mi-
nõsége tovább fog javulni. A be-
csehelyi udvarokon, hegyi bir-
tokokon a pálinkafõzésnek is
köszönhetõen már most sem
megy kárba egyetlen szem gyü-
mölcs sem. Jelenleg a közbe-
szerzési eljárás van folyamat-
ban, a fejlesztéseknek decem-
ber 31-ig meg kell valósulniuk –
értesültünk Németh Géza pol-
gármestertõl.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A hivatal tetõterében kerül kialakításra a bemutatóterem és a

koordinációs iroda.

Május 24-én a
került megrendezés-

re az Orbán napi búcsú. A bú-
csúi szentmise után az Orbán
napi hagyományokat elevení-
tették fel.

Itt került bemutatásra a falu
bora is, amelyet az idén

becsehelyi Má-
va-hegyen

Ge-

Orbán napi búcsú Becsehelyen

rencsér Géza

Becsehelyi Dalárda

Pinot Blanc ne-
dûje érdemelt ki, ugyanakkor
meg lehetett kóstolni a becse-
helyi borverseny aranyérmes
borait is. A hagyományos becse-
helyi Orbán napi programot a

fellépése is
színesítette.

A VII. Szakma Sztár Fesztivál
keretében április 14. és 16.
között Budapesten rendezték
meg a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny országos döntõjét.

A fesztivál szlogenje a „A jó
szakma felér egy diplomával!”
volt.

A kárpitosok versenyében
, a Nagykanizsai

Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium Zsigmondy-Széche-
nyi tagintézményének tanulója
elsõ helyezést ért el. A kiváló
szereplésnek köszönhetõen a
letenyei fiatalnak nem kell szak-
munkásvizsgát tennie.

Huller Zsolt

Huller Zsolt sikere
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A fiatalok kérését tolmá-
csolva önkor-
mányzati képviselõ elõször 23
hónappal ezelõtt – azután még
többször is – interpellált az
miatt, hogy a kor követelmé-
nyeinek megfelelõen legyen
elérhetõ is 3G-s mo-
bilinternet szolgáltatás. Ezt kö-
vetõen többszöri levelezés,
egyeztetés indult el a letenyei
vezetés és a

között. Végül az
idén május közepén az átvitel-
hez szükséges technikai eszkö-
zök felszerelésre kerültek a

udvarában lévõ 21 mé-
ter magas toronyra. Az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ tor-
nyot egyben fel is újították, meg-
erõsítették, hogy az jobban el-
lenálljon az idõjárás viszontag-
ságainak. A tesztüzemet köve-
tõen a mûszaki átadás május
30-án (pénteken) történt meg

Dömõk József

Letenyén

Magyar Telekom
(T-Mobile)

Le-
tenyei Közös Önkormányzati
Hivatal

3G-s mobilinternet Letenyén
a hivatal udvarában. Itt az ok-
mányokat polgár-
mester és rendhagyó módon
Dömõk József igazgató-képvise-
lõ vette át a Magyar Telekomot
képviselõ és a
munkálatokat elvégzõ

munkatársától,
A mobilinternetezõkön kí-

vül kívül nagy hasznát veszik
majd a gyors letenyei inter-
netnek a városba látogató lap-
toppal, tablettel rendelkezõ
vállalkozók és a turisták is.

A fejlesztésnek köszönhe-
tõen nem csak a 30-as, tele-
komos mobilinternet gyorsult
fel, hanem a mobiltelefonálás
minõsége is jelentõsen javult
Letenyén.

Mint megtudtuk, a torony-
ra épített eszköz alkalmas a
4G-re is, ha azt a forgalom
indokolja, a szakemberek át-
állítják a mûszert.

Kép és szöveg:

Halmi Béla

Egegi Lászlótól
MicroTop

Kft. Fitos Józseftõl.

Mirkó Imre

A mûszaki okmányokat a polgármester és a képviselõ vették át.

Május 24-25-én a Yahama
TDM 850-900-as Klub nemzet-
közi motorostalálkozóját ren-
dezték meg . A
Yamahás klub minden évben
más helyszínen tartja meg
összejövetelét és most a festõi
környezetben lévõ zalai kisfa-
lura esett a választás – tudtuk
meg polgár-
mestertõl.

A településvezetõ elmond-
ta, hogy a mintegy 90 motoros
két napot töltött Kistolmá-
cson, így – szerencsére – a sze-

Kistolmácson

Birkás Zoltán

Szelíd motorosok Kistolmácson

zon elõtt gyakorlatilag meg-
teltek az ottani vendégfogadó
helyek.

A „szelíd motorosokat” ér-
kezésükkor Birkás Zoltán fo-
gadta, akik az országban egye-
dülálló, 2012-ben felavatott mo-
toros emlékmûnél találkoztak.
A közlekedési balesetekben
elhunyt motorosok tiszteletére
motoros és önkormányzati se-
gítséggel készített emlékmû-
nél a faluvezetõ köszöntötte a
népes motoros társaságot, be-
mutatta Kistolmácsot, vala-

A motorosok Kistolmácson.

Birkás Zoltán polgármester
fogadta a motorosokat.

A májusi viharkárok
sem kímélték. A

mintegy 100 km/órás széllö-
kések fákat csavartak ki a tele-
pülésen a temetõben és a
hegyre vezetõ úton is.

A kistolmácsi önkéntes láng-
lovagok polgár-
mester és pa-
rancsnok vezetésével három-

Kis-
tolmácsot

Birkás Zoltán
Lábodi Attila

Viharkárokat számoltak fel

szor vonultak ki a falugondno-
ki kocsival. A temetõben a rava-
talozóra borult közel 20 méte-
res akácfát távolították el és
motorfûrészekkel feldarabolták
a hegyre vezetõ úton a villanyve-
zetékre dõlt gesztenyefát és az
útra dõlt akácfákat, nyárfákat is.

Fotó:
(Mirkó)

Birkás Zoltán

Viharkár a kistolmácsi ravatalozó tetején.

mint a Yamahások figyelmébe
ajánlotta a környezõ táj szép-
ségeit és településeinek látni-
valóit is. Ezt követõen a mo-
torosok koszorúkat, virágokat
helyeztek el az emlékhelynél.

Másnap a motoros csapat
200 kilométeres túrára indult,
amely során ellátogattak Szlo-
véniába, Ausztriába, majd visz-
szaérkeztek Kistolmácsra.

Egy internetes motoros fó-
rumon néhány fotót is közzé
tettek kistolmácsi kiruccaná-
sukról a TDM-esek, de mint ír-
ták: igaz, hogy kevés a fotó, de
a lényeg a fejben marad.

M.I.
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Tartalmas programokkal
várta az érdeklõdõket az el-
múlt idõszakban a

Április 9-én az Ifjú-
sági Filharmónia sorozat kere-
tén belül a Kossuth-díjas

koncertezett
. Április végén a lete-

nyei író-költõ
Horváth-Hoitsy Edit irodalmi-
mûvészeti díjat vehetett át a
bibliotékában. Az elismerést

, a díj alapítója
adta át. Május elején szintén a
könyvtárban nyílt meg a lete-
nyei moto-
ros fotós tárlata és ugyanazon
a napon a mûvelõdési házban
adott nívós jubileumi koncer-
tet a
vezette 22 esztendõs

.

Fáklya Mû-
velõdési Ház és Könyvtár
(FMHK).

Vu-
jisics Együttes Le-
tenyén

Kamarás Klára

Fetykó Judit

Gyertyánági István

Cselényiné Erõs Enikõ
Vox Va-

rietas Kamarakórus

Hírek a letenyei kultúráról
Május közepén a Magyar

Népmûvelõk Egyesületének
31. országos vándorgyûlésére
került sor Nagykanizsán. A
közmûvelõdési szakemberek
Letenyére is ellátogattak. Mint

igazgatótól érte-
sültünk, Letenyén szó volt a
bérhelyzet javításának lehetõ-
ségeirõl, a kisvárosi mûvelõ-
dési intézmények – akik kies-
tek minden pályázati lehetõ-
ségbõl – infrastruktúrájának
fejlesztésérõl, ugyanakkor a

vezette
is

szórakoztatta a népmûvelõket.
Azt is megtudtuk, hogy Mu-

ra Menti Napok augusztus 14-
20. között, míg a Mura Menti
Hídi Vásár szeptember 13-14-én
kerül megrendezésre.

Kép és szöveg:

Dömõk József

Cselényi József Attila
Mákvirág Citerazenekar

Mirkó Imre

A májusfa a természet új-
jászületésének szimbóluma, az
ifjúság tavaszi szokásainak Eu-
rópa-szerte ismert szimboli-
kus kelléke.
minden évben április utolsó
napján kerül felállításra, a hor-
gásztó közepén található szige-
ten. A májusfát egy összeszo-
kott fiatalokból álló társaság
választotta ki, szállította a hely-
színre és állította fel. Az ese-
ményre többen is kíváncsiak
voltak a községbõl, a gyerekek
nagy örömmel kötözték fel a
szalagokat a fára. A fa így közös
erõvel, létrák segítségével gyor-

Kerkaszentkirályon

Szigetnyitó buli Kerkaszentkirályon
san felállításra került. Ezzel kez-
detét vette szórakozás, ugyanis
zenész kíséretében közös fõ-
zés és sütögetés indult, amely
az esti órákig tartott.

A községben idén több is
lánynak is állítottak májusfát.
A hagyományos szalag és üveg
díszítés mellé már háromke-
rekû kisbicikli és régi kétkazet-
tás magnó is került a fákra,
amelyek még látványosabbá,
egyedibbé tették a fákat.

A közös fa kitáncolása a
hónap végén volt, ami szintén
egy olyan program amely szí-
nesíti a közösségi életet.

A májusfát állítók és a segítkezõ gyerekek egy csoportja.

A letenyei színpadon a Vujisics Együttes.

A Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Inté-
zet TÁMOP 2.1.2 budapesti
projektirodája 2014. február 6-
án útjára indította Regionális
Mentori Szakmai Találkozó ren-
dezvénysorozatát. A TÁMOP
2.1.2. idegen nyelvi és infor-
matikai kompetenciák fejlesz-
tése címû projekt regionális
mentori találkozója 2014. ápri-
lis 17-én került megrendezés-
re , három megye
(Gyõr-Moson-Sopron, Vas és
Zala) mentorainak nagyszámú
részvételével. A nagyszabású
találkozó elsõdleges célkitûzé-
se volt, hogy az azonos ré-
gióban (Nyugat-Dunántúl) dol-
gozó mentor kollégák szemé-
lyesen is megismerjék egy-
mást, megyei segítõiket, illetve
a Projektiroda dolgozóit.

, a projekt
Zala megyei mentori koordi-
nátora a megyében dolgozó
mentorok munkáját, a mentori

Vasváron

Farkas Szilárd

Zalai mentorok találkozója
koordinációt és segítségnyúj-
tást prezentálta statisztikai ada-
tokkal alátámasztva. Elmondta,
a projekt sikerességét „hármas
egység” szolgáltatta, így a kép-
zõintézmények, résztvevõk és
mentorok, utóbbiak a képzése-
ken résztvevõkkel álltak napi
szintû kapcsolatban. A koordi-
nátor kiemelte, hogy az idegen
nyelvi és informatikai kompe-
tenciák fejlesztése címû pro-
jektben a képzõintézmények
képzései és képzéseken aktív
és lelkes résztvevõk (mentorál-
tak) mellett jelentõs és kiemel-
kedõ munkát végzett az a men-
tori hálózat, mely Zalában 59
fõbõl áll, s a koordinátori há-
lózat irodája
mûködik, melynek

polgármester adott helyet
a településen 2011-ben kiala-
kításra került, országosan 4
helyszínen mûködõ „Minta
eMagyarország ponton”. Far-
kas Szilárd tájékoztatta a vas-
vári hallgatóságot, hogy Zala
megyében – az országos átlag-
gal egyetemben – az állampol-
gárok részérõl a tanulási haj-
landóság, az informatika, vala-
mint az angol, német és orosz
nyelvek iránt jelentõs volt, s a
projekt mentori részre 2014.
augusztus 31-én zárul.

Birkás Zoltán kistolmácsi
polgármester elmondta, hogy
õ maga is részt vett infor-
matikai kompetenciafejlesztõ
képzésen, a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskolában. A
képzésen tanult ismereteket
napi szinten, polgármesteri
munkájában hasznosítja az
elektronikus adminisztrációs
és internet világában, elõsegít-
ve a falu ezen irányú admi-
nisztrációs kötelezettségeit. Elé-
gedett volt a letenyei mento-
rok képzésbeli támogatásával,
motivációjával és ösztönzésével.

Kistolmácson
Birkás Zol-

tán

Farkas Szilárd megyei koordi-
nátor elõadása közben.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A szabadtéri csúszdás élménymedence
május 31-tõl nyitva!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ : 1 500 Ft(3 - 14 éves korig)

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Közelebb Önhöz a
!Jó Államban

Minden héten
az Ön településén:

Tamás Tímea

ügysegéd

Látogassa a letenyei termálfürdõt!
Kinyitottunk!...


