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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Letenyén

Farkas Szilárd
Vitályos

Eszter

az augusztus 20-i
ünnepség a szokásos helyszí-
nen, a kastélyparkban, a pla-
tánnál vette kezdetét. A prog-
ram során ünnepi beszédet
mondott lete-
nyei polgármester és

, a Miniszterelnökség EU
fejlesztésekért felelõs államtit-
kára. A városvezetõ többek kö-
zött szólt arról, hogy ezer esz-
tendõvel ezelõtt eleink keresz-
tény és független magyar álla-
mot teremtettek. Keresztényt,
mert érezték, csak a hitnek
van teremtõ ereje és mert tud-
ták, a keresztény Európa tala-
jába csak keresztény állam tud
meggyökerezni – fogalmazott
a városvezetõ.

„Soha nem ajándékba kapta létét Magyarország”
Gyémántdiplomát is adtak át Letenyén

Vitályos Eszter államtitkár
arról is szólt, hogy

mûvét az elmúlt századok
alatt sokan akarták elpusztíta-
ni, de ez sohasem sikerült. Ma
ismét Európa védõje, a keresz-
ténység bástyája Magyaror-
szág. Mert mi magyarok soha
nem adjuk fel a harcot azért,
amiben hiszünk, amiért oly
sok elõdünk ontotta vérét és
adta életét. Ezer év, ötven ma-
gyar generáció sikere, értéke
áll mögöttünk és segít minket
ebben a küzdelemben. Augusz-
tus 20-án azt a Magyarországot
ünnepeljük, amely soha nem
ajándékba kapta létét, mert
azért mindig meg kellett küz-
denie. Nem voltak soha köny-

Szent Ist-
ván

nyû éveink, minden magyar
nemzedéket próbára tett a
történelem, hogy készen áll-e
megvédeni hazáját. És olyan jó

kimondani, Magyarország ma
azért létezhet, mert az elõt-
tünk álló nemzedékek mindig

Vitályos Eszter államtitkár, Farkas Károly plébános, Farkas
Szilárd polgármester, Bene Csaba a megyei közgyûlés alelnö-
ke, Somogyi András letenyei alpolgármester a városi ünnep-
ségen.
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A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

„Soha nem ajándékba kapta létét Magyarország”
Gyémántdiplomát is adtak át Letenyén

megvédték Szent István Ma-
gyarországát – hangsúlyozta
ünnepi beszédében az állam-
titkár.

Az ünnepség során
nyugdíjas letenyei

óvónõ gyémánt diplomáját
vehette át Farkas Szilárd pol-
gármestertõl, melyhez gratu-
lált Vitályos Eszter és

, a Zala Megyei Közgyû-
lés alelnöke is.

Mikó
Károlyné

Bene
Csaba

Az új kenyeret
letenyei plébános áldotta

meg. A program végén ke-
rültek átadásra a

városszépítõ mozga-
lom díjai.

A megemlékezésen közre-
mûködött

, a szlovéniai

,
és versmondók.

Kép és szöveg:

Farkas Ká-
roly

Virágos Le-
tenyéért

Letenye Város Fú-
vószenekara Völ-
gyifalu Pünkösdi Rózsa Cite-
razenekara Horváth Pálma

Timár József
Mirkó Imre

Mikó Károlyné gyémántdiplomájához gratulált Vitályos Eszter
államtitkár is. Mögötte Farkas Szilárd polgármester, mellette
Bene Csaba a megyei közgyûlés alelnöke.

Magasabb szintû jogszabá-
lyi változásoknak köszönhe-
tõen 2017. január 1-jén egysé-
ges szabályozás lépett hatályba
a gyermekek napközbeni el-
látására vonatkozóan.

Ugyancsak 2017. január 1-
jén lépett hatályba a Gyvt. 94.

(3a) bekezdése is, amely sze-
rint, ha a bölcsõdei ellátásra az
adott településen legalább öt
gyermek tekintetében igény
jelentkezik, vagy a település –
jogszabályban meghatározot-
tak szerint megállapított – 3 év
alatti lakosainak száma megha-
ladja a 40 fõt, a települési ön-
kormányzat köteles gondos-
kodni a gyermekek bölcsõdei
ellátásáról a bölcsõdei ellátást
nyújtó intézmények, szolgálta-
tások bármelyik formájának
biztosításával, önállóan, társu-
lásban vagy ellátási szerzõdés
útján.

esetében felmér-
ték az igényeket, 10 család je-
lezte, hogy igénybe venné a
bölcsõdei ellátást. Letenye vá-
rosában a helyi népesség-nyil-
vántartó rendszer szerint 99 fõ
0-3 év alatti gyermek él, azaz
településünk mindenképpen
köteles gondoskodni a bölcsõ-
dei ellátásról.

A jogszabályi változások
miatt legutóbbi ülésén

tár-
gyalta és megvitatta a bölcsõ-
de létrehozásával kapcsolatos
kérdéseket.
polgármester ismertette, a böl-
csõdei ellátásra számos forma
nyújthat megoldást, a klasszi-
kus bölcsõde, a mini bölcsõde,
a családi bölcsõde, vagy a
munkahelyi bölcsõde.

– Az önkormányzatnak a
jogszabályoknál fogva akár új

§

Letenye

Letenye
Város Képviselõ-testülete

Farkas Szilárd

Bölcsõde Letenyén
bölcsõdei intézmény kialakítá-
sára is van lehetõsége, mely
esetben tárgyi és személyi fel-
tételeket is biztosítani szüksé-
ges, melyet egyelõre csak nyer-
tes pályázat útját tudna az ön-
kormányzat megvalósítani. Em-
líthetek további megoldási for-
mákat is, amely a meglévõ
óvoda átszervezését jelentheti,
vagy társulásban történõ mû-
ködtetést, de a feladat-ellátási
szerzõdéssel biztosított ellátás
is egyfajta megoldás lehet –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd polgármester.

A képviselõ-testület egyelõ-
re az utóbbiban látja a megol-
dást. Letenyén évek óta mû-
ködik a

a bölcsõde
vezetõje az ülésen részletes tá-
jékoztatást nyújtott a helyi böl-
csõde mûködésére vonatko-
zóan.

A hosszas tárgyalás után a
képviselõ-testület azt a határo-
zatot hozta, hogy feladat-ellá-
tási szerzõdést köt a Sokszín-
világ Képességfejlesztõ és Fog-
lalkoztató Családi Bölcsõdét
fenntartó alapítvánnyal 2018.
január 1. - 2018. december 31.
idõszakra és letenyei ellátot-
tanként támogatást is nyújt a
családi bölcsõde fenntartójá-
nak, így a térítési díjak a meg-
lévõnél alacsonyabbak lesz-
nek. A szerzõdés megkötése
jelenleg folyamatban van – hal-
lottuk Farkas Szilárd polgár-
mestertõl, aki hozzátette azt is,
hogy ennek ellenére bíznak a
pályázat kiírásában is.

A bölcsõdei ellátás jövõ
január 1-tõl a letenyeiek részé-
re a Sokszínvilágnál lesz.

Sokszínvilág Képesség-
fejlesztõ és Foglalkoztató Csa-
ládi Bölcsõde. Hermán Zsolt-
né Szunyogh Éva,

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
és a

által meghirde-
tett „A virágos Letenyéért”
mozgalom célja a lakosság ösz-
tönzése környezetünk virágosí-
tására, hogy a település az itt
lakók, az idelátogatók és az
átutazók számára is egyre von-
zóbb, hangulatosabb legyen –
hangzott el az augusztus 20-i
ünnepségen Letenyén, ahol a
díjak kiosztására került sor.

, az LKE elnöke elmondta: a
város utcáit végigjárva most is
azt látták, hogy sokan szánnak
idõt, pénzt és fáradtságot arra,
hogy dísznövényekkel, virá-
gokkal díszítsék lakókörnyeze-
tüket.

A szemet gyönyörködtetõ
megvalósításokban kiemelked-
nek a korábbi díjazottak, a
minta értékû virágosítók, az
„Exemplar Díj” birtokosai fo-
lyamatosan az élen járnak.
Ismét öröm volt gyönyörködni
a munkájuk eredményében.

Az értékelésnél fontos
szempont, hogy az utcáról lát-
ható, rendezett, harmonikus
legyen a virágosítás. Nem fel-
tétlen a hatalmas mennyiségû
virág volt a fontos, inkább az
egységes, harmonikus, valami-
lyen ritmust követõ elhelyezés,

Letenyéért Közéleti Egye-
sület (LKE) Derûs Évek
Nyugdíjasklub

Ráczné Lánczok Zsuzsan-
na

Díjakat kaptak a letenyei virágosításért
szemet gyönyörködtetõ megje-
lenés. Mégis elõfordult, hogy a
nagy mennyiségû vegyes virág-
tömeg is elvarázsolta a zsû-
rizõket.

Különdíjban részesült a
családi ház elõtti közterület
virágosításáért, parkosításért,
több éves példás gondozásáért
az Arany János utcában

.
Különdíjat kapott a családi

ház udvarát, elõkertjét virág-
tengerré változtató, évrõl évre
új elemekkel bõvítõ megvaló-
sításáért a Rákóczi utcában

.
Lakótelep kategóriában a

már két éve szépen virító mus-
kátlis balkonért a Farkas József
utcában III. helyezést ért el

. A kellemes
hangulatú, szépen ápolt elõ-
kert és lakásbejárat megterem-
téséért a Bajcsy utcában III.
helyezést érdemelt ki

. A lakótömb új, üde,
követésre méltó színfoltjának
megalkotásáért II. helyezést
ért el .
A korábbi ötletes virágelhe-
lyezés újabb elismerésre mél-
tó, elleshetõ, látványos megva-
lósítással bõvült a Béke ut-
cában, ezért I. helyezést ér-
demelt ki Korcz Ferenc és
neje.

Sá-
volyné Ginter Mária

Kunó Ignácné

Bellovics Istvánné

Rácz
Istvánné

Balázsné dr. Turi Ágnes

Családi ház kategóriában
nagy öröm, ha a fiatal fészek-
rakóknál az igényesség és a
harmónia a virágosításban is
megnyilvánul. Szép példa erre
az egységes muskátlis kiala-
kítás a Platánfa utcában. Itt a
III. helyezést és

érdemelte ki. Az évek óta
gyönyörûen virító futómuskát-
lis erkély és a bejáratot díszítõ,
hangulatos növény összeállí-
tásért a Királyi Pál utcában II.
helyezés: . A
környék egyik legszebben vi-
rító futómuskátlis virágosítása

Horváth János
neje

Bicsák Jánosné

több másfajta növény társasá-
gában is nagyon mutatós a
Barátság utcában I. helyezés:

.
A hosszú ideje kiemelke-

dõen szép, folyamatosan bõvü-
lõ, példa értékû virágosítás
legmagasabb elismerése az
Exemplar Díj, mely az idén a
Béke utcába került,

kapta.
A díjakat pol-

gármester, állam-
titkár és a megyei
közgyûlés alelnöke adta át.

Kép és szöveg:

Nemeshegyi Lászlóné

Bedõné
Molnár Éva

Farkas Szilárd
Vitályos Eszter

Bene Csaba,

Mirkó Imre

Nemeshegyi Lászlóné díjat vesz át Vitályos Eszter államtit-
kártól.

A

augusztus 5-én, szombaton a
horgásztó melletti

szabadidõ parkban rendezte

Letenyei Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület (Letenye ÖTE)

kistolmácsi

Önkéntes tûzoltók a kistolmácsi tó partján

meg a IV. regionális vizes gya-
korlatát.

Az önkéntes tûzoltó egye-
sületek szakmai találkozójára a
nyári szabadságolások és a kör-

nyékbeli programok miatt há-
rom csapat jött el – mondta
lapunknak a Le-
tenye ÖTE elnöke, egyben
megbízott parancsnoka. Az
eseményen jelen volt

, a nagykanizsai lánglo-
vagok parancsnoka is. A lete-
nyei, és kistolmácsi
önkéntesek ifjúsági, felnõtt
akadályversenyben (stafétá-
ban) mérték össze tudásukat,
de a legfinomabb étel készí-
tõje is díjat kapott.

– A cél az volt, hogy meg-
beszéljük az aktuális felada-
tokat és kicsit megpihenhes-
sünk, jól érezzük magunkat –

Kovács Tibor,

Kómár
Ferenc

becsehelyi

hallottuk a letenyeiek veze-
tõjétõl.

Felnõtt szakmai verseny-
ben a becsehelyiek lettek a
legjobbak, az ifjúságiban Le-
tenye végzett az élen és a fõ-
zõversenyt köröm- és csülök-
pörkölt velõvel fantázianevû
finom ételükkel a kistolmá-
csiak nyerték. A nyár folyamán
a júliusban tomboló vihar
adott munkát a Letenye ÖTE
beavatkozó egységének és
több avartûz megfékezéséhez
is vonultak a kisváros ön-
kéntes tûzoltói – válaszolta
kérdésünkre Kovács Tibor.

M.I.

A vizes gyakorlatra három tûzoltó csapat jött el.
HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Októberben kezdõdhet és
2019 végére fejezõdhet be a

és
közötti M70-es autóút kétszer
egysávos szakaszainak autópá-
lyává szélesítése – közölte a
beruházó pénteken az

megkeresésére.
A 21,3 kilométer hosszú

gyorsforgalmi úton két sza-

Letenye Tornyiszentmiklós

NIF Zrt.
MTI

Autópályává szélesítik
– a Letenye-Tornyiszentmiklós közötti M70-est

kaszból 10,1 kilométeren szük-
séges a kétszer egysávos sza-
kasz kétszer kétsávossá bõ-
vítése.

A NIF tájékoztatása szerint
a beruházás tartalmazza a ma-
gyar-szlovén határon, Tornyi-
szentmiklósnál tervezett pihe-
nõhely megnyitásához szüksé-
ges közmûvek, illetve létesít-

mények megépítését, továbbá
a bal pályán meglévõ kilenc
híd összekötését a jobb pályán
kialakítandó hídszerkezetek-
kel. A jobboldali pályaszakasz
kialakításával együtt a
folyó árvízvédelmi töltésszaka-
szának átépítését is el kell vé-
geznie a kivitelezõnek.

A beruházás építési közbe-
szerzési eljárásának nyertese a
közös ajánlatot tevõ

és az , a kivi-
telezés értéke nettó 16,7 mil-
liárd forint. A kivitelezõi szer-
zõdés azonban még feltételes
mindaddig, amíg a beruházás
forrását biztosító kormányha-
tározat meg nem jelenik.

A munkaterület átadását
szeptember végére tervezi a
NIF, a tényleges munkák vár-
hatóan október végén kezdõd-
nek majd el. Idén régészeti
feltárások, terepelõkészítõ mun-
ka és a mûtárgyaknál próbacö-
löpözés zajlik majd.

Az M70-es teljes autópályá-
vá fejlesztése várhatóan 2019
negyedik negyedévére fejezõ-
dik be – áll a NIF tájékozta-
tásában.

Mura

Colas Út
Zrt. EuroAszfalt

Korábbi közlések szerint a
balkáni országokat és Nyugat-
Európát összekötõ autópálya-
hálózatban egyedüliként egy-
egy sávra szûkülõ, 2005-ben
átadott gyorsforgalmi út fej-
lesztése azt követõen indult el,
hogy 2011-ben hat halálos ál-
dozatot követelõ, illetve három
súlyos és 23 könnyû sérüléssel
járó buszbaleset történt

közelében. A baleset
után néhány hónappal az egy-
sávos szakaszokon megszün-
tették az elõzési lehetõséget,
illetve fizikailag is szétválasz-
tották a két oldalt, amelynek
köszönhetõen azóta jelentõ-
sen csökkent a balesetek
száma.

A kiszélesítésre váró 10,1
kilométeres szakaszon a

koordinálásával
tavaly nyáron négy helyszínen,
5200 négyzetméter nagyságú
területen végeztek próbafeltá-
rásokat, hogy meghatározzák
az útépítés elõtti további ré-
gészeti feladatokat.

Forrás:

Csör-
nyeföld

Fors-
ter Gyula Nemzeti Örökség-
védelmi és Vagyongazdálko-
dási Központ

MTI

2019 végére fejezõdhet be a kétszer egysávos szakaszok
autópályává szélesítése.

Fotó: Mirkó ImreFotó: Mirkó Imre

A fenti megállapítással
egyetértett mind a 20

gyermek, akik részt vettek
az augusztus 21. napjától au-
gusztus 25. napjáig tartó

. A tábor meg-
rendezését 360.000 Ft összeg-
gel támogatta az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyerekekért
Alapítvány.

A tábor helyszíne a becse-
helyi faluház volt, ahol válto-
zatos programokon, kirándulá-
sokon vettek részt.

becsehe-
lyi

Er-
zsébet-táborban

Táborozni jó…
A hétfõi nap a csapatépí-

téssel telt, a csoporton belüli
együttmûködés fejlesztés je-
gyében vetélkedõk, ügyességi
játékok zajlottak.

Kedden a becsehelyi kilá-
tóhoz gyalogoltak fel a táboro-
zók, közben a helyi természeti
értékek megismerése zajlott.

Szerdai napon a mûvészeti
nevelés témakörében gyertya-
öntéssel, textilfestéssel foglal-
koztak a gyerekek, délután
helyben készült népi ételeket

kóstoltak. A kukoricaprósza
osztatlan sikert ért el, a megsü-
tött adagok hamar elfogytak.

A csütörtök a sport jegyé-
ben telt, a letenyei strandra
látogattak ki. A programhoz
kedvezõ idõjárás társult, így a
vizes versenyeket, strandolást,
fagylaltozást mindenki nagyon
élvezte.

Pénteki napon a zalaeger-
szegi Göcseji Falumúzeumba
kirándultak a gyerekek. A sza-
badtéri skanzenben kialakított
Zöld ösvény elnevezésû tanös-
vény megtekintésével képet

kaptak a komposztálás, aszalás,
folyamatáról.

Lehetõség nyílt végignézni
a kenyérkészítés folyamatát, a
gyerekek kaptak tésztát, amit
megformálhattak és a kisüthet-
tek a kemencében. A kemen-
cében frissen sütött tejfölös-
fokhagymás langalinak nagy
sikere volt, a saját formázású
langalit mindenki hazavihette.

A jó hangulatú kirándu-
lással zárult a tábor, a résztve-
võk pedig már a folytatásról
érdeklõdtek.

Horváthné Szirmai SzilviaSzorgos kezek készítik a langalit.

Találkozás a csacsival…



2017. augusztus 5Dél-Zala Murahíd

Lenti termálfürdõ:

„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Lenti termálfürdõ:

„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

Lubics Szilvia zalai hosszútávfutó és
ultramaratonista, aki idén az USA-ban

a „Badwater” ultrafutó versenyen
legyõzte a „Halál-völgyét”,

a Lenti Termálfürdõt
választotta.

Bázakerettyén

Ivá-
nyi László

Cseresnyés Péter

Bene Csa-
ba,

augusztus
5-én (szombaton) rendezték
meg a hagyományos falunapot.

Az egész napos program a
késõ délelõtti órákban szakmai
elõadásokkal kezdõdött a Dé-
ryné Mûvelõdési házban, mely
során megnyílott a 80 éves a
szénhidrogén termelés a mai
Magyarországon címû kiállí-
tás is.

A délelõtti programot
bázakerettyei pol-

gármester nyitotta meg, majd
köszöntõ szavakat mondott

államtitkár,
országgyûlési képviselõ az ese-
ményen jelen voltak

a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke, valamint részt vettek a

Falunap Bázakerettyén
környezõ települések polgár-
mesterei is.

Idõközben megkezdõdött a
falunapi fõzõverseny is, ahol
szabadtûzön készült egytáléte-
leket készített a 9 versengõ
csapat.

A zsûri tagja volt
, aki a szervezésben

segített, csör-
nyeföldi és
semjénházi polgármesterek.

A fõzõverseny szakmai dí-
ját a fantá-
zianevû, Kiscsehibõl érkezett
csapat nyerte el.

A program kulturális kaval-
káddal folytatódott, amely a

, a
és

dr. Nagy
Árpádné

Simon Zoltán
Preksen László

Piszok 1 Banda

SWANS Balett és Tánciskola
Kis Hét Rét Együttes D.

Nagy Lajos, Bikini

Vox Varietas
Kamarakórust Zalagyön-
gye Táncegyüttest Magyar-
ucca Zenekart
Madách Színház

a énekese
is fellépett. A színpadon lát-
hattuk a letenyei

, a
, a

, a programot a
musical elõ-

adása zárta.

A kísérõ programok közül
is szép számmal lehetett válasz-
tani, hiszen többek között volt
kézmûves vásár, fafaragás, ko-
rongozás, játszóház, csillám-
tetkó, Csili kreatívsarok és ug-
rálóvár is.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A kiállításnál (b-j) Bene Csaba a megyei közgyûlés alelnöke,
Cseresnyés Péter államtitkár és Iványi László bázakerettyei
polgármester.

Finom ételek készültek a fõzõversenyen.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Horvát nemzetiségi, hagyo-
mányõrzõ tábort szervezett a
helyi iskoláskorú gyermekek
számára

.
Az

révén megvalósuló 1
hetes táborba 6 és 14 év kö-
zötti gyermekek jelentkezését
várták. , a tele-
pülés Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke el-
mondta: a tábor idején meg-
tartott programok, foglalkozá-
sok alkalmával a gyerekek be-
tekintést nyerhettek a Mura ré-

Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata

Emberi Erõforrás Támoga-
táskezelõ

Preksen Csaba

Horvát hagyományõrzõ tábor Semjénházán

gióban élõ horvátság anya-
nyelvi, tárgyi, kulturális, törté-
nelmi, gasztronómiai hagyo-
mányaiba. A tábor megtartásá-
nak kiemelt célja a horvát
anyanyelv, a horvát identitás
megõrzése, továbbadása a fia-
talabb korosztály számára.

A táborozókat programok
színes kavalkádja várta a hét
során, biciklitúra, kirándulá-
sok és kézmûves foglalkozá-
sok. A tábornyitás napján folk-
lór programmal indult a hét
kicsik és nagyok számára.

óvodapeda-Preksen Lászlóné

gógus segítségével horvát da-
lokat, táncokat tanultak a gyer-
mekek, az IKSZT épülete pe-
dig a délelõtt folyamán gyer-
mekzsivajtól, tapstól és ének-
tõl volt hangos, hiszen a tábo-
rozók nagy lelkesedéssel vetet-
ték bele magukat a horvát da-
lok és játékok világába.

Másnap kiránduláson vet-
tek részt a gyerekek, a táboro-
zók látogattak el,
ahol megcsodálhatták a
és a torkolatát, illetve a
Dráva mentén kialakított tan-
ösvényen a folyó élõvilágáról
tudhattak meg fontos és érde-
kes információkat.

A forró nyári délutánokon
társasjáték, kézmûves foglalko-
zás keretében tölthették el az
idõt. A hét során a gasztronó-
miai hagyományokat is bemu-
tatták a táborozóknak, hiszen
a hagyományos horvát étel, a
gibanica, vagyis a rétes készí-
tés rejtelmeibe vezette be ki-
csiket és nagyokat

. A sütés-fõzésbe a gyere-
kek is nagy szerepet vállaltak,
gyúrtak, nyújtottak, s ínycsik-
landozó túrós-meggyes, illetve
almás rétesek készültek, a sok
munka végeredménye pedig
hamar elfogyott.

Õrtilosba
Mura

Dráva

Ifka An-
talné

Az augusztus eleji hõhullá-
mot leginkább vízpart mellett
lehetett elviselni, így a dél-
utánt a
tölthették a táborozók. Bicik-
litúrára is indult a gyereksereg,
az idõjárás pedig nem is le-
hetett volna megfelelõbb. A
társaság te-
kert, hogy meglátogassa az ot-
tani tájházat, melynek kapcsán
betekintést kaphattak a horvát-
ság életébe, történetébe. Nagy
érdeklõdéssel figyelték a régi
használati tárgyakat, bútoro-
kat, s találgatták: vajon egy-két
tárgyat mire is használhattak
õseink?

Semjénházára visszatérve a
megfáradt biciklisek délutáni
pihenõként filmet néztek,
gyöngyöt fûztek, kártyáztak. A
gyerekek az egy hét folyamán
sok érdekességet tapasztalhat-
tak, tanulhattak a horvátság
életérõl, múltjáról, hagyomá-
nyairól, de nem maradhatott el
természetesen a mozgás sem,
hiszen a mai kor fontos eleme
a sport, a település életében
pedig a foci mindig is lényeges
szerepet játszott, a gyerekek
pedig láthatóan követik ezt a
hagyományt is.

letenyei strandfürdõn

Tótszentmártonba

Preksen-Ifka Ágnes

Programokban gazdag hét volt…

A nyári tábor 4. rendezvé-
nyére a dol-
gozói jöttek el hozzánk,

. Bõrbõl karkötõt
készíthettek velük a gyerekek.

Következõ csütörtökön pe-
dig textillel dol-
goztunk, ruhából kabala állat-
figurát készíthettek a gyerekek
maguknak.

letenyei könyvtár
Csör-

nyeföldére

Éva nénivel

Tartalmas nyár volt…
Augusztus 3-án kirándul-

tunk a kis csapattal.
voltunk az Afrika

Múzeumban. Sok trópusi állat-
tal ismerkedhettek meg a gye-
rekek, felmentünk a múzeum-
ban levõ kilátóba, ahonnan
csodaszép látvány tárult elénk.
Hazafelé fagylalttal hûsítettük
magunkat a kánikulában.

Balaton-
edericsen

A tábor záró programja egy
rendõrkutyás és tûzoltó bemu-
tató volt augusztus 10-én a Bo-
rovics-háznál. Ámulattal néz-
tük a fegyelmezett kutyusokat,
akik az õket irányító rendõrök
minden parancsszavának en-
gedelmeskedtek. Majd a

tartot-
tak nekünk ismertetõt és be-
mutatót a munkájukból. Ki-
próbálhattuk, hogy milyen az,

Lete-
nyei Önkéntes Tûzoltók

amikor munkaruhában sok-
szor emberfeletti erõvel kell a
munkájukat végezniük, akár
tûzrõl, akár bármilyen más ka-
tasztrófáról is legyen szó. Ma-
radandó élmény volt minden-
kinek.

Remélem, hogy jövõre is
lehetõségem lesz hasonló
programokat szervezni a gye-
rekeknek.

B.K.Nagy sikere volt a rendõrkutyás bemutatónak.

A kézmûves foglalkozások sem maradtak ki a programból.
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Becsehelyen Ferinc Vince

– Az óvodások általá-
ban mozdonyvezetõk, repü-
lõk akarnak lenni. Így volt ez
veled is?

ne-
ve egyet jelent a repüléssel. A
sportemberrel beszélgettem a
kezdetekrõl, elért eredményekrõl.

– Nekem a repülés nem
volt gyerekkori vágyam. Gye-
rekként ezt elérhetetlen cél-
nak láttam, álmodozni sem
mertem róla. Felnõtt fejjel ala-
kult ki ez nálam, egy munka-
társam szólt, hogy Nagykani-
zsán motor nélküli sárkányre-
pülõk klubja alakul. 1979 tava-
szán elmentem, megnéztem
õket, beléptem. 1985 körül el-
határoztam, hogy szervezek
egy repülõ szakosztályt Lete-
nyén, akkor ott dolgoztam. Eb-
bõl nem lett semmi, mert be-
hívattak a pártbizottságra,
hogy felejtsem el ezt az ötle-
tet, a határ mellett ezt nem
engedik megvalósítani.

Késõbb, 1991 januárjában
olvastam a motoros sárkány-
repülõkrõl. Ekkor már a Nagy-
kanizsai Sportrepülõ Egyesület
tagja voltam. Nem volt saját gé-
pem, de késõbb a feleségem
egyetértésével vettem egyet. A
nagykanizsai reptéren nem
volt még hangár, ezért hoztuk-

Szellõk szárnyán…

2016. augusztus Anglia: Ferinc Vince és Dobó Máté világbajnok.

2006. január: Magyar bemutató kötelék az Egyesület Arab
Emirátusokban.

vittünk, szereltük, ha repülni
akartunk vele. Sajnos a nagy
hó nyomását nem bírta el a
megépített hangár, a gépekre
rádõlt, az én gépem is össze-
tört. Ezután klubgéppel repül-
tem egy ideig, majd újra vásá-
roltam egyet.

– Mindjárt az elején tudtam,
hogy versenyezni fogok. 1991

– Számos eredményt elér-
tél, a hobbi mikor és hogyan
nõtte ki magát?

telén elolvastam a magyar baj-
nokság felhívását, s jelentkez-
tem. Ekkor nem volt verseny-
képes együléses gépem, ezért
kétüléses kategóriában nevez-
tünk és a feleségemmel együtt
meg is nyertük a bajnokságot.
A versenyfeladatok között sze-
repelt navigációs, ügyességi,
gazdaságossági feladat is. Fele-
ségem kétszeres magyar baj-
nok, de õ már nem folytatja a
versenyzést, de minden verse-
nyemre elkísér, ott van velem.
Azonnal bekerültem a magyar
válogatott keretbe és azóta
egyetlen egy világversenyt sem
hagytam ki, mindenhol indul-
tam vagy éppen rendeztem.
Jártam számos európai ország-
ban, városban, de volt világ-
verseny Dél-Afrikában is. 1999-
ben a magyar csapat világ-
bajnok lett, ennek is tagja vol-
tam. Eddig 13 alkalommal vol-
tam magyar bajnok, erre büsz-
ke vagyok. 2012-ben szereztem
az elsõ egyéni érmemet, amely
világbajnoki bronz, 2015-ben
EB-ezüstérmes lettem. 2016-
ban a világbajnokságon egy
gyrocopterrel (forgószárnyas
gép) indultam, ezt a típust
mindössze három éve repül-
tem, és ez volt az elsõ ver-
senyem vele. A világbajnok-

ságot megnyertük a navigáto-
rommal.

– Igen, ugyanis 2002-ben
felkérést kaptam, hogy menjek
Szaúd-Arábiába oktatónak. En-
nek az útnak a hozadéka lett
2005-ben a következõ felkérés,
amely már az Egyesült Arab
Emirátusokba szólt. Ide ötgé-
pes magyar csapattal érkez-

– A versenyek mellett a re-
pülés sok mást is hozott ma-
gával.

tünk, ahol bemutatórepülése-
ket és sétarepüléseket végez-
tünk. Több éven keresztül hó-
napokat töltöttünk kint, ez a
kapcsolat a mai napig megma-
radt. 2006-ban az Emirátusok-
ból öt fõ a nagykanizsai repü-
lõtéren tanulta meg a repülés
alapjait, megszerezték a piló-
taengedélyt is. A 2015. évi légi
világjátékok- repülõolimpia so-
rán ismét Dubaiban voltam. A
verseny meghívásos volt, mind-
össze 24 pilóta kapott meghí-
vást, Magyarországot ketten
képviseltük. A verseny érde-
kessége és nehézsége volt,
hogy jobbára a sebességre fek-
tették a hangsúlyt.

– A Nemzetközi Repülõszö-
vetséghez 2012-ben nyújtot-
tunk be elõször pályázatot a
2014. évi világbajnokság meg-
rendezésére. Elnyertük a pro-
jektet és Kecskemét mellett,
Matkópusztán zajlott az ese-
mény. Ez az új és a klasszikus
osztályok részvételével egyidõ-
ben zajlott, ez 12-13 kategóriát
jelent, ehhez nagy repülõtér
kellett. A versenyzõk kb. 220-
an voltak, a kisegítõ-segítõ sze-
mélyzettel együtt a létszám
megduplázódott. Külön rende-
zõi csapat volt a két világbaj-
nokságra, a több mint két hét

– A versenyzés mellett a
versenyek rendezése is kap-
csolódik hozzád.

idõtartam alatt. Idén az Eu-
rópa-bajnokságot Nagykani-
zsán rendeztük meg, 76 fõ ver-
senyzõ részvételével. Termé-
szetesen itt is voltak kísérõk,
akik növelték a létszámot. A
repülõtéren egy kompakt kem-
pinget alakítottunk ki vizes-
blokkal, árammal, internettel.
Az EB-n két magyar ezüstérem
született. A rendezés oroszlán-
része rám hárul, de természe-
tesen egyedül nem tudnám
csinálni. Népes csapat segíti az
elõkészületi és a lebonyolítási
munkákat. A bajnokságot, ver-
senyek rendezését számos tá-
mogató is segítette, amelyet
ezúton is köszönök. Az EB-n
egy alkalommal van eredmény-
hirdetés, az utolsó nap, a zá-
róünnepség során. Újításként
bevezettem, hogy a kategóriák
napi legjobb eredményét el-
érõket egy-egy palack borral
jutalmaztuk. A borokat nagy-
kanizsai és becsehelyi boros-
gazdák ajánlották fel.

– Jelenleg az EB rende-
zés fáradalmait pihenem ki,
a következõ világbajnokság
helyszíne még nem ismert.
Ami biztos, szeretnék még ver-
senyezni és versenyt rendezni
is, ha a Jóisten erõ, egészsé-
get ad.

– Fáradhatatlan vagy, mi
a következõ cél?

Horváthné Szirmai Szilvia
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Jövõ januártól az elsõ gyer-
mek születésekor felfüggesztik
az édesanyák diákhitel-törlesz-
tését. A második gyermek vi-
lágra jöttekor elengedik a tar-
tozás felét, a harmadiknál pe-
dig a teljes összeget, hogy ily
módon is könnyítsenek a gyer-
meket vállaló anyák életén.

A felsõoktatást most elkez-
dõknek lehetõségeik és ter-
veik felmérése után mihama-
rabb érdemes azt is eldönte-
niük, hogy felvegyenek-e diák-
hitelt. Mint arról beszámol-
tunk, a szabad felhasználású
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu-
lásától tavaly év végéig több
mint 354 ezren vették igény-
be, összesen 294,3 milliárd fo-
rint összegben. A kötött fel-
használású Diákhitel 2 lehetõ-
ségét közel 25 ezren használ-
ták fel, összesen 20,2 milliárd
forint összegben.

A hitelt általában 11 tanul-
mányi félévre lehet igényelni.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
A szabad felhasználású Diák-
hitel 1-et állami ösztöndíjas és
önköltséges képzésben részt
vevõ hallgatók is felvehetik,
akár nappali, esti, levelezõ
tagozaton, vagy távoktatásos-
ban tanulnak. A Diákhitel 1
esetében a legkisebb összeg
havi 15, a legmagasabb havi 50
ezer forint, de - maximum 250
ezer forintig - van mód arra is,
hogy a diák egy összegben ve-
gyen fel öthavi hitelt. A Diák-
hitel 2-nél az önköltséges kép-
zésben tanuló diák annyi hi-
telhez juthat, amennyibe az
oktatás kerül, az összeget köz-
vetlenül a felsõoktatási intéz-
mény kapja meg. A kamat mér-
tékét kormányrendeletben ha-
tározzák meg, jelenleg 2,3
százalék.

A tartozás törlesztése álta-
lában – kivéve a fentebb em-
lített anyukákat – a jogviszony
megszûnése után kezdõdik.

MW

Egyelõre 13 423 pedagó-
gus vett részt az idén a mi-
nõsítési eljárásban, ami lehe-
tõvé teszi, hogy jövõre ma-
gasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Ok-
tatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Minõsítéssel még magasabb a fizetés

Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptembe-
rétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013-
ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pe-
dagógusok bére az elmúlt né-

30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010-
ben, amikor a jelenlegi kor-
mány átvette az ország veze-
tését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen ala-
csony volt. Éppen ezért a pe-
dagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer fo-
rintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvoda-
pedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû böl-
csõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatnál dolgozó örökbefo-
gadási tanácsadókat is.

A fizetések rendezése ha-
tással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõisko-
lai végzettségû óvodai pedagó-
gus, vagy pályakezdõ, fõisko-
lán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forint-
tal. Valószínûleg a béremelé-
seknek is köszönhetõ, hogy rö-
vid idõ alatt harminc száza-
lékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. oktatási
államtitkár korábban azt mond-
ta: 2013 és 2016 között ötezer-
rel nõtt a tanárok száma. Hoz-
zátette: a kormány folyamato-
san korrigálja a korábban beve-
zetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiá-
nyához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatás-
ra, jövõre a köznevelés mint-
egy 71 milliárdos többletet kap.

A 2012-es esztendõhöz ké-
pest jövõre 315 milliárd forint-
tal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kor-
mány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbe-
csülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyké-
pes tudást kapjanak.

köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõví-
tenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagó-
gusok körében.

Palkovics László

Maruzsa
Zoltán

MW

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.

Fotó: ShutterstockFotó: Shutterstock

Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beillesz-
kedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpró-
bálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.

A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat

, a
fõigazgatója.

Az ügyben már konkrét tapasz-
talatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mente-
sítésre, amivel valójában sem-
mit nem oldunk meg”.

Mo-
sányi Emõke Fõvárosi Peda-
gógiai Szolgálat

Tanulási nehézség?
Van megoldás!

A minél korábbi beavatko-
zással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézség-
gel küzdõ BTM-tanulók eseté-
ben szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hoz-
zátette: a gyermekeknek zsák-
utca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Ke-
vés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vin-
ni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nul-
la pontot visz, túljelentkezés-
kor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.

Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, ha-
nem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, család-
anyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.

MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2017. augusztus 12-én (szom-
baton) kerítettünk sort

a II. Közösségi Nap és
Utcabajnokság megrendezésé-
re. Délelõtt 11 órától már el-
indult a fõzés: baráti társasá-
gok által készített ételeket kós-
tolhattunk, ízlelhettünk meg.
A sertéshúsból – melyet a Club
Afrika ajánlott fel – készült gu-
lyás, pörkölt, de jeleskedett a
nyúlpaprikás, s nagy sikere
volt a halászlének is. Ezúton is
köszönjük a

14 órakor került sor
helyi

amatõr fotós kiállításának meg-
nyitójára. A Látogató Központ-
ban megrendezett tárlaton
szép fotókban gyönyörködhet-
tünk, többek között falunkról,
a Mura folyóról és környé-
kérõl, a vad- és kertvirágokról,
valamint állatfelvételekbõl ösz-
szeállított képanyag segítségével.

Ezután kezdetét vette a
programkavalkád, amelyeknek
igazi nyertesei ezúttal a gyere-
kek voltak, hiszen a bõség
zavara jellemezte közösségi
napunkat. Volt ugráló vár, 35
féle népi játékot felsorakoztató
játék- sziget, lufi hajtogató, „Ol-
lóvágta papírcsodák” foglalko-
zás, arcfestés, csillámtetoválás,
babaház, állatsimogató és póni
lovaglás, belebújhattak és úgy
fényképezkedhettek kedvenc
állatfigurájuk bõrébe. Részt ve-
hettek rajzversenyen, amely
olyan jól sikerült, hogy min-
den kisgyerek kiérdemelte a
rajzáért kapott ajándékokat. A
kész mûveket erre a napra ki is
tettük a terem faliújságjára, így
bárki megnézhette.

A felnõttek számára is akad-
tak igényes és szórakoztató
programok. A közben zajló
focimérkõzések mellett idén is

Molná-
riban

Molnári Horgász
Egyesületnek.

Bro-
dácsné Lukács Mária

II. Közösségi nap és utcabajnokság Molnáriban
volt „Nosztalgia terem”, DVD-
nézéssel, beszélgetéssel. Min-
denki kipróbálhatta ügyessé-
gét és erõnlétét a digitális Ro-
deó-bika hátán.

krepp papír virágbemuta-
tója után, 18 órakor kulturális
mûsor kezdõdött.

Ennek keretében fellépett
a helyi Asszonykórus, horvát
valamint magyar dalokat éne-
kelve. Ezután következett a
tótszentmártoniak (Kud Su-
marton) vendégszereplése. A
nap szép és megható pillanata
volt a két kórus közös ének-
lése, amelyet a hallgatóság
kétszer is visszatapsolt, velük
együtt énekelve. Újra „örömze-
nélt” nekünk a
szaksziján, majd spontán ének-
léssel – gitá-
rozása jóvoltából – töltöttük ki
az idõt az utcabajnokság ered-
ményhirdetéséig. Az elsõ há-
rom helyezett csapat egy-egy
kupával lett gazdagabb, amit a
Club Afrika ajánlott fel.

20 órától vette kezdetét az
utcabál, melyhez a
szolgáltatta a talpalávalót. 21
órakor a koncertje
és a tíz órakor kezdõdõ tûzi-
játékkal „hivatalosan” is véget
ért a II. Közösségi nap és ut-
cabajnokság. A buli természe-
tesen folytatódott tovább. A jó
hangulatot jellemezte, hogy
másnap reggel 4-ig ropták a
táncot, akik még bírták
szusszal és „lábbal”.

Az elõkészült ételek mellett
egész idõ alatt szorgos kezek
készítették a finom palacsintá-
kat, fogyaszthattunk a Colonia
étterem által felajánlott, kiszál-
lított pizzából, falatozhattunk
a sokféle édes és sós süte-
ményekbõl, de a fagyispult
elõtt is állandó volt a sor.
Elmondhatjuk, hogy még az

Kõrõsi Erzsi
néni

Simon Zoltán

Ribarics Zoltán

Mura Band

Suhancok

idõ is kegyes volt hozzánk.
Rendezvényünket sokan és
sokféleképpen támogatták, illõ
hát megköszönni e helyen is,
hiszen nélkülük nem jött vol-
na létre egy ilyen színes pa-
lettájú, tartalmas esemény.

Köszönjük a
, hogy

helyet és teret adott számunk-
ra, valamint, hogy egy gyer-
mekprogramunk anyagi hátte-
rét biztosította. Ugyan csak
gyerekprogramunkat támogat-
ta a

és a
is.

Mindkettõjüknek köszönjük.
Köszönjük a

és a
ajándékkosarát, me-

lyeket a fellépõ két kórus kap-
ta. Köszönjük a helyi

felajánlását, vala-
mint a Club Afrika (Peti József
párja Gyimesi Melinda) jelen-
tõs anyagi- és egyéb hozzá-
járulását.

Molnári Köz-
ségi Önkormányzatnak

Molnári Nemzetiségi Ön-
kormányzat Molnári Kö-
zösségfejlesztõ Egyesület

Dél-Zalai Vízmû-
nek Condimentarius Ve-
gyesbolt

taka-
rékpénztár

Köszönjük továbbá:
Az Agro-Szaki Kft.-nek, a

Rekord Üveggyártó Kft.-nek, a
Colonia étteremnek. A helyi
vállalkozóknak is köszönettel
tartozunk, hogy elképzelésünk
mellé álltak és segítettek an-
nak megvalósításában. Köszön-
jük ifj. Brodács Lászlónak,
Cziczelli Izabellának, Horváth
Gábornak, Kendli Jenõnek, Kot-
nyek Gábornénak (Virágos Zsu-
zsi), a Miinger családnak, Re-
zsek Lajosnak, Stejer Istvánnak.

Köszönjük még az alábbi
civil személyeknek: Benkõ há-
zaspár (Benkõ Antal, Benkõné
Mészáros Dóra), Kollár György-
nek és Szabó Gáborné Mari-
kának. Azok segítségét és tá-
mogatását is köszönjük, akik
névtelennek kívántak maradni.

Biztos, hogy jövõre is lesz
közösségi nap, ha még többen
akarjuk és teszünk is ért közö-
sen. A mostani ennek nagyon
szép és követendõ példája volt!

Benkõné Mészáros Dóra

Jövõre is szeretnék megrendezni.

Gazdag volt a kulturális program.
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A Zalai innovatív foglalkoz-
tatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a

, a
a

a

illetve a foglalkoztatás-
fejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmû-
ködésével valósul meg.

A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben mun-
kát vállalni szándékozó, állás-
keresõ hátrányos helyzetû sze-
mélyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztatható-
ságának javítása.

A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Városok-
ban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.

A munkaerõpiaci prog-
rammal kapcsolatos ügyek-

Zala
Megyei Önkormányzat Za-
la Megyei Kormányhivatal,
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft.,

A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók

ben a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiz-
tosítási és Foglalkoztatási Fõ-
osztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hiva-
talokkal.

A célcsoport támogatásá-
hoz kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõ-
dött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szere-
pet kapnak a paktum szerin-
ti keresleten alapuló kép-
zések.

Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ kép-
zésben, 7 fõ pedig munka-
erõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.

A nyári idõszakot köve-
tõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

A partnerség együttmû-
ködésének köszönhetõen szé-
leskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatá-
si osztályain.

A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala me-
gye munkaerõpiaci helyzeté-
nek élénkítését, valamint elõ-
segítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tar-
tást, így jelentõsen hozzá-
járulnak a vállalkozások mun-
kaerõszükségletének kielégí-
téséhez.
-----------------------------------------------------------

ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Fotó: Mérksz IstvánFotó: Mérksz István

Szeptemberben további képzések indulása várható

HIRDETÉS

Dél-Zala Murahíd
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Augusztus 13-án
(vasárnap) késõ dél-
után érkezett Lete-
nyére

osztrák ke-
rékpáros, aki rekord-
kísérletet hajtott vég-
re: kerékpárjával 7
nap alatt 12 ország-
ban járt és 1500 ki-
lométert tett meg.

A nagy út végál-
lomása volt a határ
menti kisváros, ahol

pol-
gármester fogadta
Haraldot. Beszélge-
tésük során Harald
Schlöglhofer elmond-
ta, hogy

indult, mintegy

Harald Sch-
löglhofer

Farkas Szilárd

Hollandiá-
ból

Kerékpáros rekorder Letenyén

7 nap alatt ért Letenyére, majd
a polgármester aláírásával is
tanúsította, hogy a rekordesé-
lyes valóban megérkezett Ma-
gyarországra, melyet egy két-
perces video is tanúsított.

A rekordkísérlet nem min-
dennapi, hiszen ekkora távol-
ságot megtenni nem könnyû
és sok kitartás, elszántság szük-
séges, s az úton számos veszély
is leselkedik.

A rekorder beszámolt arról
is, hogy az elõkészületek sok
energiát emésztettek fel, pon-

tos útvonaltervezésre volt szük-
ség. A hosszú úton segítsé-
gére volt egy nyomkövetõ
berendezés is, amely az éppen
aktuális pozíciót mutatta azok-
nak, akik figyelemmel kísérték
az útját.

Már van egy Guiness rekor-
der, aki 7 nap alatt 11 országot
kerékpározott át. Harald elme-
sélte, hogy testvérével is gyak-
ran kerekeznek hosszabb útra,
a sport mindennapi életében
jelen van.

m.i.

Harald Schlöglhofer és Farkas Szilárd.

Augusztus utolsó hétvégé-
jén zajlott le a

a hagyományos szal-
maszobor fesztivál, melynek
során már a nyolcadik alka-
lommal készültek szalmából
készült szobrok a horgásztó
melletti parkban.

Az egész napos rendezvény
a szokásos horgászversennyel
vette kezdetét, majd a délután
folyamán színes programok
várták az érdeklõdõket. A Ter-
mészetházban három alkotó-
mûvész, és

festményei,
valamint a drót
formabontó felhasználásával
készült alkotásai voltak látha-
tóak. A községbõl elszármazot-
tak köszöntésére is sor került,
régi fotókból készült összeál-
lítást tekinthették meg a szép
számmal megjelent volt szent-
királyiak, a nosztalgikus hangu-
lat megteremtésérõl a

gondoskodott,
szülõfaluról szóló nótákkal.

Kerkaszent-
királyon

L. Kiss Kármen
Pordán Tímea

Kelemen Ilona

Tüttõ
János Nótaklub

Szalmaszobor fesztivál Kerkaszentkirályon
A késõ délutáni program-

sorozat a extrém
kerékpáros kaszkadõr bemuta-
tóval kezdõdött, közben egy
környezetbarát eszköz, a seg-
way kipróbálására is sor kerül-
hetett. A színpadon a kulturá-
lis mûsorban fellépett a

és a
. A fiatalabb közön-

ség leginkább a a youtube-on
népszerû a fellépését
várta, aki dalaival nagy sikert
aratott. Nagyon különleges pro-
dukciót mutatott be

bûvész-illuzionista is,
majd sötétedés után

tûzzsonglõr mû-
sorát láthatták az érdeklõdõk.

A kulturális mûsor közben
kihirdetésre kerültek a szalma-
szobor építõ verseny eredmé-
nyei is. Az elkészült szobrok
között az elsõ helyezést a „The
Flinstones” megformálói nyer-
ték el, készítõi

és
voltak, máso-

Triál Duó

Kerka
Táncegyüttes Mákvirág Ci-
terazenekar

Szabyest

Nagy Jo-
nathán

Jugglers
of the Village

Végh Barbara,
Végh Noémi, Varga Dávid
Barbalics Beni

dik helyezést Némo vízi vilá-
gának megalkotói szerezték
meg, a harmadik helyen a Tu-
rul madár készítõi végeztek.

Az ötletes alkotások még az
õsz folyamán láthatóak lesznek
a tóparton.

Káliné Kománovics Éva

Pordán Tímea, L. Kiss Kármen és Kelemen Ilona.

A gyõztes szalmaszobor.

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

Zalatáj

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

facebook

www.zalatajkiado.hu
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A közelmúltban hivatalo-
san is megkezdõdött

egyik
nyertes projektjének megvaló-
sítása.

– A TOP-4.2.1-15-ZA1 - Szo-
ciális alapszolgáltatások inf-
rastruktúrájának bõvítése, fej-
lesztése címû felhívásra nyúj-
tott be önkormányzatunk tá-
mogatási kérelmet, így 100%-os
intenzitással, közel 11 millió
Ft-os összeggel lehetõség nyílt
a Letenyei Család- és Gyermek-
jóléti Központ fejlesztésére –
mondta lapunknak

polgármester.
A támogatott projektrõl és

a beszerzésekrõl a napokban
, az intéz-

mény vezetõjével egyeztetett a
városvezetõ.

A projekt során informati-
kai eszközök (számítógép, nyom-

Letenye
Város Önkormányzata

Farkas Szi-
lárd

Mozsolics Klárával

Autó és informatikai eszközök…
tató, szoftverek, kiegészítõk),
demonstrációs eszközök (pro-
jektor, vetítõvászon), irodai
berendezések (zárható és nyi-
tott szekrények, asztalok, szé-
kek, iratmegsemmisítõ, sza-
lagfüggöny) és egy gépjármû
(Dacia Duster), valamint ki-
egészítõi (téli gumi garnitú-
ra, gyerekülés, tetõcsomag-
tartó, vonóhorog, hólánc, GPS
navigáció) beszerzését indí-
totta el a letenyei önkor-
mányzat.

A projekt kapcsolódik az
önkormányzat által beadott
szociális város-rehabilitációs
pályázathoz. A beszerzett esz-
közök fenntartását, szükség
esetén pótlását állami norma-
tívából és az önkormányzati
költségvetési kiegészítésbõl
vállalja a szolgálat.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármester és Mozsolics Klára, a letenyei in-
tézmény vezetõje.

Fekete Nándor orgona hangversenye: Zene a képekben.

Mura Menti Bornapok.

Bikini koncert.

Éremkiállítás…

Immár harmincnegyedik
alkalommal rendezték meg

augusztus 15. és
20 között a
Letenyén

. Mura Menti

XXXIV. Mura Menti Napok
Napokat. Az esemény gaz-
dag programajánlatából vá-
lasztottunk a fotók segítsé-
gével.


