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Egy nagyszabású rendez-
vénynek történtek meg az elő-
készületei az elmúlt hetekben,
amelyet a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósága
szervez meg a és aMura Kerka
folyókon július 14-15-én.

Ez az ingyenesen látogatha-
tó esemény első alkalommal
kerül megrendezésre. Célja,
hogy felhívja a figyelmet a
szép természeti környezetben
található térségre. Ez a terület a
határszakasz miatt sokáig el
volt zárva az emberek elől, így
megőrizte vadregényes, termé-
szetes állapotát. A nemzeti
park igazgatósága vállalkozott
arra, hogy egy családi program

Vízi fesztivál a Murán és a Kerkán
keretében, játékos ügyességi
versenyekkel kiegészítve be-
mutassa a Kerka és Mura táj-
egységet és az ott átélhető
programokat.

A konkrét helyszín a Ker-
kaszentkirály Muraszemenyeés
közötti szakasz lesz, ahol első
nap a vízi sportok bemutatása,
kipróbálása történik meg. A
második nap a térség termé-
szeti értékeit bemutató szakve-
zetett gyalogos, kerékpáros,
vagy vízi túrák indulnak.

(A rendezvényről a www.
bfnp.hu/hu/programok. honla-
pon találhatók bővebb infor-
mációk.)

Káli É.Raftingtúra a Murán.
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A Határőr és Rendőr Nyug-
díjasok Nagykanizsai Egyesü-
lete június 27-én (szerdán) a
Nagykanizsai Rendőrkapitány-
ság Letenyei Rendőrőrsén (volt
határőr őrs) területén rendezte
meg a Határőrség napja alkal-
mából a Szent László napi

Határőr nap Letenyén

Az ünnepségen Farkas Szilárd letenyei polgármester és Somo-
gyi András alpolgármester is koszorúzott.

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

Jánosné Lete-által felkészített
nye Város Mazsorett Csoport-
jának műsora következett.

Majd a koszorúzásra került
sor a villámcsapás következté-
ben 1977. június 26-án a lete-
nyei határban elhunyt, hősi
halált halt határőr járőrpáros,
Gruber József Csere Jánosés
alhadnagyok emlékművénél.

Koszorút helyeztek el töb-
bek között a Nagykanizsai
Thury György Múzeum nevé-
ben igazgató,Száraz Csilla
Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester, alpol-Somogyi András
gármester, a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság nevében
Keskeny László rendőr ezredes,
Berke László rendőr ezredes a
Nagykanizsai Rendőrkapitány-
ság kapitányság vezető helyet-
tese, a Letenyén élő egykori
bajtársak nevében Dénes Mik-
lós Tóth Zoltán, Marcaliés a
Honvéd Klub Nagykanizsaiés a
Honvéd Egyesület.

Az ünnepi beszédet Száraz
Csilla, a kanizsai múzeum ve-
zetője mondta el, aki szólt az
egykori határvédelemről és
Thury György hőstetteiről is.

Az ünnepség során dr. Ba-
logh János rendőr vezérőrnagy,
az Országos Rendőr-kapitány-
ság vezetője tárgyjutalom elis-
merésben részesítette 70. szüle-
tésnapja alkalmából Lukács
Sándor nyugállományú rendőr
dandártábornokot, valamint Gás-
pár László nyugállományú
határőr alezredest, akik mind-
ketten a Határőr és Rendőr
Nyugdíjasok Nagykanizsai Egye-
sületének tagjai. Az elisme-
réseket rendőrKeskeny László
ezredes, a Zala Megyei Rend-
őr-főkapitányság Humánigaz-
gatási Szolgálatának vezetője
adta át.

A letenyei Határőr nap a
továbbiakban finom ebéddel és
kötetlen beszélgetéssel, a múlt
felidézésével folytatódott.

Június 16-án fő-Körmend
terén tartotta hagyományos ki-
bocsátó és tanévzáró ünnepsé-
gét a Rendészeti Szakgimná-
zium, melynek a rendőrképzés
terén kifejtett munkája elis-
meréseként ez alkalomból me-
gyezászlót adományozott a Za-
la Megyei Közgyűlés.

Az intézményt szoros szá-
lak kötik Zala megyéhez. Az
iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zala-
egerszegi határőr kerület, majd
igazgatóság kiképző bázisa
volt, s az egykori zalai határőr
állomány tagjainak jelentős ré-
sze itt szerezte meg a munká-

Megyezászló a Körmendi Rendészeti Szakgimnáziumnak
jához szükséges szaktudást, de
az alapításkor itt dolgozók több-
sége is megyénkből került ki.

A szakgimnáziumnak jelen-
leg is számos zalai munkatársa
van, valamint itt képezik a
megye jelenlegi rendőr tiszthe-
lyettesi állományának közel
100 %-át. Az elmúlt évek sta-
tisztikáját nézve évente általá-
ban több mint 70 fő folytat
tanulmányokat az intézmény-
ben Zalából.

A megyezászlót Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke adta át az iskola igaz-
gatójának – ez-Hollósi Gábor
redesnek –, s köszöntőjében

kiemelte az intézményben vég-
zett magas színvonalú munka
iránti megbecsülését és elis-
merését.

Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérőrnagy,

A megyezászlót Pácsonyi Imre adta át Hollósi Gábor ezre-
desnek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

2018. június
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A LETENYEI Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
2018-ban is amatőr zenei tehetségkutató versenyt hirdet
hangszeres zenét játszó előadóknak, együtteseknek.

Fő támogató: Nemzeti Kulturális Alap Honfoglaló Könnyű-
zenei Támogató Program

Partnerek: Öröm a Zene Program, Hangszeresek Országos
Szövetsége

Indulási feltételek:
• csak saját szerzeményekkel, stílusirányzatot nem szabunk

meg,
• az előadók, zenekarok nem rendelkezhetnek kiadók által

kereskedelmi forgalomban kapható hanghordozóval (saját
kiadás és a helyi médiumokban való megjelenés nem kizáró
ok)

• demo felvétel (max. 10-15 perc) beküldése Wav, vagy
MP3 formátumban

A jelentkezés 2018. május 10-én indult és 2018. július
31-ig tart. Nevezési díj nincs!

Bővebb információ és jelentkezési lap:
www.letenyekultura.hu/aktualis.html
A tehetségkutató verseny zenei bemutatója 2018. augusz-

tus 17-én (pénteken) lesz Letenyén a kastélyparkban felál-
lított „TEHETSÉGSZÍNPADON”. Egy előadó, zenekar a beál-
lással együtt max. 20 perces műsorral mutatkozhat be.

A győztes indulási jogot szerez a MUSIC EXPON az Öröm
a Zene 2018. évi döntőjében (október 5-7), ahol a fődíj egy 1
millió forintos hangszer és hangtechnikai eszközbeszerzési tá-
mogatás a HANOSZ tagjainak kínálatából.

AMATŐR ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Június 10-én (vasárnap) dél-
után a római katolikusletenyei
Szentháromság-templom előtti
téren több száz hívő jelenlété-
ben gyémánt-, arany- és ezüst-
misére került sor.

A gyémántmisés Németh
Károly esperes (tiszteletbeli
kanonok) 1934-ben született
Sárváron, 1958. június 15-én
szentelték fel pappá. Állomás-
helyei Nyőgér, Gyöngyösfalu,

Gyémánt-, arany- és ezüstmise Letenyén
Nova, 1972 és 1989 között
Tótszentmártonban volt plébá-
nos, majd 2008-ig Letenyén ke-
rületi esperes. A városszerte
tisztelt és megbecsült lelkipász-
tor megkapta Letenye Város
Díszpolgára címet is.

Az aranymisés Marton Ist-
ván 1945-ben Zajkon született,
1968. június 23-án szentelték
pappá. Plébánoshelyettes volt
Olaszfán, majd Nagyrákoson,

plébánosként szolgált Csákány-
doroszlón, majd Vásárosmis-
kén. Marton István 2007 óta a
tótszerdahelyi Jézus szíve plé-
bánia plébánosa, címzetes es-
peres, 2000-ben a tiszteletbeli
kanonok címben részesült.

Az ezüstmisés Aigner Géza
1966-ban Letenyén született.
Káplán volt a szombathelyi
Szent Márton plébánián, ugyan-
itt börtönpasztrorációt is ellá-
tott. 1998 és 2009 között a
szombathelyi plébánia vezetője
volt, majd azóta Répcelakon a
Szent István király plébánia
plébánosa.

A mintegy kétórás mise
során a jubiláló papokat többek
között köszöntötte Farkas Szi-
lárd Rostonicsjelenlegi és
László volt letenyei polgármes-
ter. Németh Károly életútjáról

Halmi Béla egykori letenyei
városvezető szólt.

A helyi egyházközség ve-
zetői, tagjai, a tótszerdahelyi, a
tótszentmártoni hívek is meg-
köszönték a lelkekben végzett
eredményes, fáradtságos munkát.

A misén megemlékeztek a
nemrég elhunyt Farkas Károly
plébánosról, aki mintegy 10
évet szolgált a letenyei plé-
bánián.

Az ünnepet megtisztelték
jelenlétükkel a környékbeli te-
lepülések polgármesterei, pap-
jai, de itt volt is,dr. Pálfi Dénes
aki szintén Letenye díszpol-
gára, érkeztek vendégek Hor-
vátországból is.

A szertartás végén a jubiláló
papok megáldották jelenlévő
paptársaikat, családtagjaikat és
a jelenlévőket.

Mint megtudtuk, Székely
János szombathelyi megyés-
püspök Aigner Gézát nevezi ki
Letenyére plébánosnak.

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

Hívek a letenyei jubileumi hármas misén.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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A Zala Megyei Közgyűlés
2018. június 28-i ülésén Egri
Gyula tű. ezredes, igazgató tar-
tott tájékoztatót a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság elmúlt évi tevékenységéről,
melyben kiemelkedő szerepet
kapott a proaktív hatósági mun-
ka és a lakosság felé irányuló
preventív kommunikációs tevé-
kenység. A minél hatékonyabb
munkavégzés érdekében meg-
újult a tűzoltó készenléti ál-
lomány képzési rendszere, egy-
re nagyobb hangsúlyt kapnak a
gyakorlatorientált képzések, va-
lamint folyamatosan fejlesztik
az önkéntes tűzoltó és mentő
egységeket, amelyeket egyre
inkább bevonnak a mentési
munkálatokba. Elmondta, hogy
Zala megyében megvalósul a
riasztást követő 20 percen be-
lüli kiérkezés, s ezt várhatóan
tovább javítja majd, hogy az év
második felében isLetenyén
befejeződik a katasztrófavédel-
mi őrs létesítése. Munkájuk
elismerésének tekintik a tár-
sadalom széles körében érez-
hető pozitív megítélést, amely-
re további hatékonyság javu-
lással és erős preventív tevé-
kenységgel kívánnak tovább-
ra is rászolgálni. A megyei
közgyűlés elfogadta a tájé-
koztatást.

Katasztrófavédelem és útügyek
Ülést tartott a megyei közgyűlés

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Zala Megyei Igazgató-
ságának működéséről és a me-
gyei utak állapotáról ,Imre Béla
a társaság üzemeltetési és fenn-
tartási osztályának vezetője tá-
jékoztatta a testület tagjait.
Elhangzott többek közt, hogy
az 1750 km-t meghaladó me-
gyei úthálózat fenntartása mel-
lett 2018. március végétől a tár-
saság végzi egyes megyei ke-
rékpárút szakaszok üzemelteté-
sét is. A hálózat üzemeltetésére
és fenntartására az úthálózat
mutatóinak figyelembe vételé-
vel évente, normatív forrásfe-
losztás alapján kapnak pénz-
ügyi fedezetet a megyei igaz-
gatóságok feladataik ellátására.
Zalában 2017-ben 2.21 milliárd
forint, 2018-ban pedig 2.22
milliárd forint állt rendelkezés-
re, amelyet igyekeznek a lehető
leghatékonyabban felhasználni.
A megyében is gondot jelentő
útburkolat felújításokra, kor-
szerűsítésre külön célzott for-
rásfedezetet biztosít a központi
költségvetés egyedi programok
alapján részben hazai, részben
uniós források felhasználásá-
val. Ilyen például a TOP prog-
ram, melynek keretében augusz-
tusban megkezdődnek a me-
gyében a felújítások, összesen
12 kilométernyi útszakaszt kor-

szerűsítenek. A másik ilyen
forrás az országos 100 milliárd
forintos korszerűsítési program,
melynek keretében már több
helyen meg is kezdődtek a
munkálatok Zalában is, ahol
összesen 34 kilométernyi út-
szakasz újul meg 3.5 milliárd
forintból. Jelentős útépítési mun-
kálatok is zajlanak – például az
M76 76 számúFenékpuszta, .
főút Zalaegerszeg bevezető sza-
kasza, sávbővítés –, ame-M70
lyek a már megvalósult burko-
laterősítésekkel együtt a 7.
számú főúton és a 75. számú
főúton a közlekedési infrastruk-
túra javítását célozzák. A köz-
gyűlés elfogadta a tájékoztatást.

Tájékozódott a grémium a
Zala Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tevékenységé-
ről, valamint módosította költ-
ségvetését és elfogadta II. fél-
évi munkatervét, valamint jó-
váhagyta a Földművelésügyi
Minisztérium Hungarikumés a
Bizottság 2018. évi felhívására
benyújtott pályázatokat, me-
lyek célja a nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének,

népszerűsítésének támogatása.
A megyei önkormányzat „Zalai
Kincskereső” címmel nyújtott
be egy 3 000 000 forint össz-
költségvetésű pályázatot egy
vetélkedő lebonyolítására, va-
lamint „Zalaikumok ízkaval-
kádja” címmel egy 999 460 fo-
rint költségvetésű pályázatot,
melynek megvalósítása a XIX.
Miklósfai Répafőző Fesztivál-
hoz kapcsolódik.

Ezt követően zárt ülésen
döntöttek a megyei közgyűlés
által adományozott kitüntető
cím és díjak 2018. évi díjazott-
jairól. (Forrás: Zala Megyei
Önkormányzat)

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

A megyei utakról Imre Béla adott tájékoztatást.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A közigazgatásnak nincs
más létjogosultsága és más
mértéke, mint az emberek és a
haza szolgálata – mondta Or-
bán Viktor miniszterelnök mi-
nap az Országházban, a kor-
mánymegbízottak kinevezési
okiratának átadásán.

Továbbra is dr. Sifter Rózsa a kormánymegbízott
A kormányfő szerint ma a

magyar állam legjobban műkö-
dő szerve a középszintű köz-
igazgatás. „Azt várjuk a Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
nisztertől, hogy a központi köz-
igazgatás is méltóztasson fel-
zárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a
különbség a következő években
majd eltűnik” – fogalmazott.

Hozzátette, a középszintű
közigazgatásban bevezették az
életpályarendszert, de tervezik
a központi közigazgatásban dol-
gozók fizetésének emelését is.

A kormánymegbízotti kör-
ben csak egy helyen, Jász-
Nagykun-Szolnok megyében
történt változás. megyé-Zala
ben ismét , azdr. Sifter Rózsa
eddigi kormánymegbízott ka-
pott bizalmat.

Dr. Sifter Rózsa
Lapunk előző számában,

az 5. oldalon megjelent
„ ”Horvát piknik Letenyén
című írásunkat kiegészítjük
azzal, hogy a rendezők kö-
zött volt Letenye Város Ön-
kormányzata is.

a szerkesztőség

Kiegészítés
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

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

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Molnáriban második alka-
lommal került megrendezésre a
Molnári Közösségfejlesztő Egye-
sület (MOKE) szervezésével a
gyermeknap.

Június 10-én ragyogó nap-
sütéses idő köszöntött ránk. Az
érdeklődőket szépen feldíszí-
tett, lufikkal „benépesített” kör-
nyezet és vidám zene fogadta a
látogatóközpontnál. Délelőtt a
Letenyei Rendőrkapitányságról
érkeztek hozzánk a rendőrök,
megengedték a gyerekeknek,
hogy kipróbálják a rendőrautót,
s ennek nagy sikere volt. A
hűvös teremben Benkőné Mé-
száros Dóra kézműves foglal-
kozását sűrűn látogatták a ki-
sebb-nagyobb gyerekek, hiszen
asztaltól-asztalig járva sok min-
dent alkothattak, amit aztán
haza is vihettek. Vele párhu-
zamosan – szintén egész idő

Fergeteges gyereknap Molnáriban
alatt – csodálkozhattunk Len-
gyák István ollóvágta kreá-
cióin, állat- és egyéb figuráin.
A gyerekek kívánságai alapján
hihetetlen ügyesen és gyorsan
készítette el a kért műveket.
Részeg szemüveget próbálhat-
tak ki a nagyobb gyerekek szü-
leikkel, ajándék poharakat ka-
pott minden ünnepelt, amiket
sűrűn töltögettünk a nagy me-
legben.

A délelőtt nagyon gyorsan
elszalad, elérkezett az ebédelés
ideje, finom gulyással, pala-
csintával. Ebéd után megérkez-
tek a Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltók, tagjai látványos tűz-
oltási bemutatót tartottak. Le-
hűtöttek minket a nagy meleg-
ben óriási locsoló slagukkal.
Peti József feleségeés minden
gyermeket egy gombóc fa-
gyival lepett meg.

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

lányoknak. A napot tombola-
sorsolás zárta.

Sok segítő volt, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ez a
nap, ezúton is köszönet jár a
következőknek: Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat, Kot-
nyek Gáborné, M7 Takarék,
Aranyfény Civil Egyesület,
Benkő Dóra, Kendli Jenő, Mol-
nári Község Önkormányzata és
természetesen az egyesület se-
gítőkész tagjainak. A rendez-
vény az Emberi Erőforrások
Minisztériumának támogatásá-
val valósult meg (Nemzetisé-
gek a nemzetiségekért prog-
ramsorozat címen NEMZ-
KUL-18-1122).

Kovacsicsné Budavölgyi
Veronika

MOKE elnök

Az idei évben a muraszeme-
nyei azovisokkal ellátogattunk
obornaki Nyitnikék erdei isko-
lába. A kirándulásnak több cél-
ja is volt, elsősorban egy közös
kirándulás, élményszerzés az
óvodai csoporttársakkal, má-
sodsorban egy vidám nap eltöl-
tése a szülőkkel közösen, és
nem utolsó sorban a termé-
szetközeliség, a természet sze-
retetére nevelés, az erdei álla-
tokkal való ismerkedés. Igaz,
élőket nem láthattunk, viszont

Obornaki kirándulás

sok-sok kitömött
erdei állatot is-
mertettek meg
velünk. Láthat-
tunk rókát, bag-
lyot, borzot, nyu-
lat, szarkát, nyes-
tet, szarvas agan-
csot. Minden
szemléltetett állat-
ról igen érdekes
dolgokat tanul-
tunk, jobban meg-
ismertük élet-
módjukat, táp-
lálkozásukat, egye-
diségüket.

Éhesek sem
maradtunk, hi-
szen mi gyúrtuk
az ebédre valót:
finom sajtos-tej-

fölös-szalonnás-hagymás lan-
gallót. Zsuzsa néni végig se-
gítségünkre volt, a sütést vi-
szont már egyedül végezte. Mi
pedig délben jól laktunk belőle!

A legjobb mégis a nagy
játszótér volt, ahol jókat hin-
táztunk, csúszdáztunk, mászó-
káztunk.

Kellemes napot töltöttünk
el egy csodaszép erdei vadász-
háznál! Aki teheti, látogasson
el oda!

T.L.A.

Ismerkedés a „madártáblával”.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2018. június



72018. június Dél-Zala Murahíd

Zalaszabar Község Önkormányzata a Nemzetgazda-
sági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül
kiírt „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-
ZA1-2016-00024 kódszámú pályázattal 41 160 604 Ft
támogatásban részesült az egészségház kialakítására.

A projekt célja, nem egy új épület kialakítása, hanem egy
már meglévő, kihasználatlan önkormányzati épület átala-
kítása oly módon, hogy az megfelelő legyen az egész-
ségház működtetésére. Az egészségház feladatellátá-
sának minősége nagyban javulna a szolgáltatások ide-
telepítésével, azonban az épület jelenlegi állapota nem
felel meg a szükséges energia követelményeknek.
A korszerűsítés során az egészségügyi színvonal nö-
velése érdekében eszközbeszerzést és akadálymente-
sítést tervezünk, emellett a nyílászárók cseréje és külső
hőszigetelés valósulna meg. A rendelő kialakítására úgy
kerülne sor, hogy a háziorvosi szolgáltatások mellett helyt
adjon a védőnőnek is, akinek az elhelyezése jelenleg
nem biztosított. A projekt keretében megvalósuló beruhá-
zásoknak köszönhetően az épület hőtartása jelentősen
javulna, így a fenntartási/működtetési költségek csök-
kennének. Az épület könnyen megközelíthető lenne a
hátrányos helyzetűek számára, az egészségügyi szol-
gáltatásokat probléma nélkül tudnák igénybe venni.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018 | 06 | 11

ZALASZABAR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00024

EGÉSZSÉGHÁZ KIALAKÍTÁSA ZALASZABARON

Tovább folytatódnak a már
elkezdődött kerékpársportos
fejlesztések a és aNagykanizsa
nyugati határszél között elterü-
lő, új nevén tér-Murafölde
ségben.

Cseresnyés Péter, a körzet
országgyűlési képviselője a
Lispeszentadorjánban tartott
sajtótájékoztatón elmondta, hogy
a 83 települést magába foglaló
térség az előző században a
magyar olajipar központja volt,
amely akkor jelentősen élén-
kítette a helyi gazdaságot. Hoz-
zátette: az olajforrások kiapa-
dása az itt lakók elszegénye-
déséhez vezetett, ezért a Mura
Program keretében most a tu-
rizmus – azon belül is a kerék-
páros turizmus –, valamint az
agrárium fejlesztésével igyekez-
nek fellendíteni a környék
gazdaságát.

„Az elmúlt években több tíz
kilométer új kerékpárutat épí-
tettünk, illetve száz kilométeres

Murafölde „beleteker”
nagyságrendben jelöltünk ki
kerékpárúra-útvonalakat a már
meglévő úthálózaton” – jelen-
tette ki Cseresnyés Péter, aki
emlékeztetett rá, hogy Zalaka-
rosról Nagykanizsa érintésével
kerékpárúton már elérhető a
horvátországi Kapronca és
Csáktornya, a közeljövőben
pedig egy nemzetközi pályázat
segítségével kerékpárutas ösz-
szeköttetést létesítenek Nagy-
kanizsa, Zalakaros, a Kis-Bala-
ton Balaton-körés a között.
Hozzátette: ezzel párhuzamo-
san figyelmet fordítanak az ala-
csonyabb rendű utak állapotá-
nak javítására, felújítására is.

Cseresnyés Péter, aki egyút-
tal az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium parlamenti
államtitkára is, kiemelte: a szá-
mos természeti értékkel rendel-
kező Muraföldén öt-hat, a lis-
peszentadorjánihoz hasonló tú-
raközpontot kívánnak kialakíta-
ni a bakancsos és a biciklis tu-

risták számára. Felhívta a figyel-
met arra is, hogy nagykanizsai
csónakázó-tó mellett működik
az ország egyik legszínvona-
lasabb mountain-bike pályája.

„A sport és a turizmus kéz a
kézben járnak” – hangsúlyozta
Princzinger Péter, a Magyar
Kerékpáros Szövetség elnöke,
aki hangoztatta, hogy a nem-
rég megrendezett Tour de Za-
lakaros a maga közel három-
ezer fős résztvevőjével – a Tour
de Pelso után – az ország má-
sodik legnagyobb tömegeket
megmozgató országúti kerék-
páros szabadidősport rendezvé-
nye, így annak turisztikai ha-
tása sem elhanyagolható.

A Magyar Turisztikai Szö-
vetség elnöki tisztét is betöltő
sportvezető szerint ezért érde-
mes elgondolkozni a verseny
egy nappal való kibővítésében,
vagy a kerékpárosok által
kedvelt környéken egy másik
verseny megszervezésén.

Princzinger Péter beszélt ar-
ról is, hogy a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség tanulmányút-
jait követően a külföldi kerék-
páros szaklapokon keresztül
idén Murafölde és Zalakaros
környékének természeti, turisz-
tikai és gasztronómiai értékeire
hívja fel az európai országok
biciklis turistáinak figyelmét.
(Forrás: )MTI

Versenyzők a Tour de Zalakaros viadalon a Kis-Balaton térsé-
gében.

Szent Iván éjszakáján a
Vörcsöki-hegyen nyitott pincék
és ott tevékenykedő borosgaz-
dák várták a látogatókat a
Kerkaszentkirály Községért Kul-
turális Alapítvány szervezésé-
ben. Június 21-én, az év legrö-
videbb éjszakáján a nyári nap-
fordulót ünnepeljük. A régiek
hiedelme szerint varázslatos éj-
szaka ez, amikor szinte bármi
megtörténhet, a kívánságok tel-
jesülhetnek. A néphagyományok-
hoz illően – világszerte – öröm-
tüzeket gyújtanak, melyeknek
csodás erőt tulajdonítanak.

„Az északi népek mondái
szerint a nyári napforduló éj-
szakáján megnyílnak a világok

Szent Iván éj a Vörcsöki-hegyen

közti kapuk, és ilyenkor sza-
badon járnak-kelnek a szelle-
mek, manók, koboldok és a
tündérek az emberek között.”
A Szent Iván estéjén, éjjelén a
Vörcsöki-hegyen több pincé-
ben lehetőség nyílt helyi boro-
kat fogyasztani, kóstolgatni. Az
idei évben a pince,Fojtek Hor-
váth Dunai Bedőpince, pince,
pince, pince, és aGazdag Pál
Családi pincészet várta az ér-
deklődőket. A tábortűzgyújtásra
10 órakor került sor.

A résztvevők elmondták,
hogy varázslatban nem volt
részük, viszont nagyon jól érez-
ték magukat.

Káli É.

Látogatás a Horváth pincészetben.
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A azZala Megyei Önkormányzat Interreg CENTRAL
EUROPE „A megújuló energia-program keretében megvalósuló
források és az energiahatékonyság fenntartható használatának
támogatása a rurális térségekben”, RURES CE933 számú pro-
jektben megtartotta 2. Helyi Szakértő Csoport találkozóját,
amelynek ezúttal passzívháza adott otthont. A talál-Vass István
kozó elején projektmenedzser köszöntötte a részt-Szabó Károly
vevőket és röviden ismertette a projekt eredményeit. Mint meg-
tudtuk, az első időszakban az energiahatékonysági projekt elmé-
leti megalapozása ment végbe, mely során 2 tanulmány is ké-
szült, amely a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, vala-
mint az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értékeket mutatja be. Ezen felül készülő-
ben van egy olyan megvalósíthatósági tanulmány, amely alapot
biztosít egy új energiahatékonysági mikrohitel bevezetésének
KKV-k részére. A projekt későbbi szakaszaiban Lentiszombat-
helyen egy energiaudvar elnevezésű bemutató park kerül kiala-

kításra, amely segítségével az érdeklődők bepillantást nyerhet-
nek a megújuló energia hasznosításának lehetőségeibe.

A projekt bemutatását követően , a Zala MegyeiKókai Miklós
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitelmenedzsere ismer-
tette a korábban említett ZALAGREEN mikrohitel terméket,
mint a zalai vállalkozásokat segítő jó gyakorlatot. Műhelybeszél-
getés keretében , a HEVA Kft. ügyvezetője vezette beVass István
a résztvevőket a passzívház építésével kapcsolatos szigorú elő-
írások világába. Ismertette a rendezvény helyszíneként szolgáló
épület passzívházzá alakításának lépéseit, az egyes elemek kivá-
lasztásához vezető tervezési folyamatot, illetve beszélt a működ-
tetéssel kapcsolatos tapasztalatokról. A beszélgetés során szó
esett a passzívház kialakításának és működtetésének költségeiről
is, amely a viszonylag költséges beruházási igénytől eltekintve
rendkívül meggyőző eredményt mutatott a normál épületek
fenntartási költségeihez viszonyítva.

A projekt az , azInterreg Central Europe Programból Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap Európai Uniótámogatásával, az
és társfinanszírozásával valósul meg.Magyar Állam

További információ a projekttel kapcsolatban:
Zala Megyei Önkormányzat
Szabó Károly
szabo.karoly@zalamegye.hu

Energiahatékonysági találkozó Nagykanizsán a RURES projektben

Vass István ügyvezető adott tájékoztatást a résztvevőknek.

Családi napot tartott a Mol-
nári Horvát Nemzetiségi Óvoda
június elején. A már hagyomá-
nyossá vált rendezvényt ebben
az évben , a sport-Semjénházán

Óvodás családi nap Semjénházán

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

A szülői munkaközösség és
az óvoda szervezésében ezúttal
is tartalmas programmal ké-
szültek. A helyszínen, melyet
Semjénháza Községi Önkor-
mányzata biztosította a rende-
zők számára, népi játszótéren
tehették próbára ügyességüket
a gyermekek és szüleik egy-
aránt. Célba dobás, óriás kira-
kós, halacska halászat várta a
résztvevőket. Az apukák és
gyermekeik kötélhúzás közben
próbálták eldönteni, ki az erő-
sebb. Ebből a harcból termé-
szetesen a gyermekek kerültek
ki győztesen.

A nap során bohócműsorral
kedveskedtek a szervezők a
kicsiknek. bohóc bűvész-Gabi
kedett, lufit hajtogatott, de leg-
főképpen megnevettette a je-
lenlévőket. A szórakoztató dél-
előtt után a jól megérdemelt
ebédet fogyaszthatták el a szü-
lők és gyermekek, melyet a
Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus néhány tagja ké-
szített el a számukra. Ebéd
után, a nagy melegre való te-
kintettel, a gyermekek jég-
krémmel hűthették le magukat
a forró, kora nyári időjárásban.

Preksen-Ifka Ágnes

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Tartalmas programmal készültek.

2018. június
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Dél-Zala Murahíd

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

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

www.zalatajkiado.hu

Június 8-án (pénteken) a be-

csehelyi faluházban tartott ün-
nepségen megjelent pedagógu-
sokat , a házi-Németh Géza

gazda község polgármestere
egy szál virággal köszöntötte.

Cseresnyés Péter államtit-
kár, országgyűlési képviselő
köszöntőjében, ,Magyar Ferenc

a Nagykanizsai Tankerület
igazgatója pedig beszédében
méltatta az oktató-nevelő mun-
kát végző pedagógusokat. A
rendezvényen a becsehelyi ál-
talános iskola tanulói és a Le-
tenyei Alapfokú Művészeti Is-
kola növendékei adtak szín-
vonalas műsort.

Pedagógusnap alkalmával
köszöntötték lete-Tóth László

nyei tanítót is, aki a múlt héten
vehette át aranydiplomáját.

Az ünnepségen Molnár Ka-

talin pedagógus kapta át Lete-
nye Város Képviselő-testülete
által alapított „Tanító öröksé-
ge” díjat. A díjat Farkas Szilárd
polgármester adta át.

Molnár Katalin 1976. szep-
tember 1-től nyugdíjazásáig a

Pedagógusok a becsehelyi rendezvényen.

Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester és Molnár Katalin pe-
dagógus az elismeréssel.

A járás pedagógusait köszöntötték

letenyei általános iskolában
dolgozott tanítóként. Alapítója
volt a Letenyei Gyermekekért

Alapítványnak, amely napjaink-
ban is a letenyei gyermekek
szabadidős, kulturális és sport
foglalkozásait, versenyeit tá-
mogatja anyagilag.

Molnár Katalin pedagógus
kezdeményezője volt a vándor-

táborok szervezésének, közel
két évtizedig aktívan részt vett
a természetjáró táborok lebo-
nyolításában. Lelkiismeretes,
szolgálatkész pedagógusi mun-
kájáért tisztelték a szülők.

Pedagógusi hivatását igazi
szakmai alázattal végezte, so-
kat tett a hátrányos helyzetű
gyermekek felzárkóztatásáért.
Élete egybefonódott a letenyei
közösséggel. Tanulói, diákjai
rendszeresen jó eredményeket
értek el tanulmányi verse-
nyeken.

A rendezvény megszerve-
zéséért, koordinálásáért kö-
szönet illeti Mikóné Farkas

Ildikó képviselő asszonyt és
Simonné Benkő Edit igazgató
asszonyt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Otthoni munka!

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Külföldi nyaralások al-
kalmával minden honfitár-
sunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a ma-
gyar nem világnyelv. Ezért
ha el akarunk valamit intéz-
ni, tudnunk kell angolul.
Azonban ezt a hátrányt az
előnyünkre tudjuk fordítani
azzal, hogy tömegben olyan
dolgokat is meg tudunk be-
szélni hangos szóval ma-
gyarul, amit csak azért me-
rünk megtenni, mert senki
más nem érti rajtunk kívül.

Gyuri feleségével, Klári-
kával már bejárta a fél vilá-
got. Legutóbb a világ végén
voltak, egy alig lakott szi-
geten. Több mint 20 órás
repülés és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a pa-
radicsom. Klári a tengerpar-
ton nem tudott betelni a lát-
vánnyal. Minden tökéletes
volt, csak egy dolog bosz-
szantotta, hogy még mindig
alig beszélt angolul.

– Ha hazamegyünk, újra
elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudá-
sommal nem sokra megyek.

– Hát Klárikám, ez így
van. Itt bizony magyar szót
nem fogunk hallani. Ekkor
Gyuri legnagyobb döbbene-
tére magyar szó törte meg az
idilli csendet.

– Anyaaa! – hangzott a
tengerből.

– Mi a baj? – kérdezték a
partról.

– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a
víz… – mondta az anya.

– De anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerből, ne-
kem kakilnom kell!

Erre egy hangos nevetés
után jött az ésszerű válasz:

– Jó, akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

De anyaaa!…

Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) tá-
mogatja a megyei jogú városok
fejlesztéseit, projektjeik folyta-
tása érdekében mindig nyitott
az egyeztetésekre – mondta
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter Buda-
pesten.

A Megyei Jogú Városok
Szövetségének (MJVSZ) képvi-
selőivel tartott egyeztetés után
a tárcavezető hangsúlyozta,
hogy az ITM tevékenysége szá-
mos ponton kapcsolódik a vá-
rosokhoz, a kormányzati ciklus
elején ezért indokolt áttekinteni
a legfontosabb teendőket.

Szita Károly kaposvári pol-
gármester (Fidesz), az MJVSZ
elnöke közölte, hogy a követ-
kező évek közös feladatait át-
tekintve biztosították egymást a
támogatásukról, a városvezetők
egyes projektek felgyorsítását
kérték a minisztertől.

Palkovics László az együtt-
működés területei közül ki-
emelte a közintézmények ener-
getikai fejlesztéseinek felgyor-
sítását, valamint a tömegközle-
kedés átalakítását egységes irá-
nyítású, a mostaninál hatéko-
nyabb, utasbarát rendszerré.

Zalaegerszeg és Nagykanizsa is érintett
Palkovics László: az ITM támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit

Palkovics László szerint a tárca támogatja a megyei jogú váro-
sok fejlesztéseit. A miniszter mellett Szita Károly.

Hozzátette, hogy a minisz-
térium a smart city (okos város)
fejlesztések terén is segítheti az
egyetemeket és szakképző köz-
pontokat működtető önkor-
mányzatokat. Szita Károly sze-
rint a 2 millió embernek otthont
adó 23 megyei jogú város mű-
ködésének minden területe

kapcsolódik az innovációs tár-
cához.

Kiemelte, hogy a 3500 mil-
liárd forint értékű Modern vá-
rosok program az évszázad leg-
nagyobb fejlesztéseként nem-
csak a településeket, hanem az
agglomerációk fejlődését is tá-
mogatja. Közintézmények épül-
nek és korszerűsödnek, ipari
parkok és sportlétesítmények
jönnek létre, energetikai beru-
házások indulnak és közszol-
gáltatások korszerűsödnek a kö-
vetkező években – tette hozzá.

Szita Károly sürgette a hul-
ladékgazdálkodás fejlesztését
és hozzátette, hogy a megyei
jogú városokban a környéken
lakók közül is sokan vállalnak
munkát, így a tömegközlekedés
fejlesztése túlmutat a helyben
lakók érdekein.

Mint köztudott, a Modern
városok programban Zalaeger-
szeg Nagykanizsaés is érintett.
(Forrás: )MTI

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

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Elhatároztuk ,Molnáriban
hogy ellátogatunk azTihanyba
idei levendula fesztiválra. A
helyi önkormányzat kisbuszá-
val mentünk június 30-án.

Egyszerű, de mégis csodás
virág a levendula. Ez a feszti-
vál Tihany egyik legnagyobb
rendezvénye. Itt minden a le-
venduláról szól, legyen az illat-
zsák, tusfürdő, hűtőmágnes
vagy más szép dolgok. A be-
vezető úton a virágzás függ-
vényében már június 22-től
„szedd magad” akciót tart a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park,
ahol mindenki kipróbálhatja a
levendula-aratást. Június utolsó
hétvégéjén pedig a Belső-tó
partján kézműves kirakodóvá-
sárral, színes programokkal és
vezetett túrákkal várják a láto-
gatókat.

Sokféle finomságok készül-
tek levendulából: pálinka, bor,

A tihanyi levendula fesztiválon

A molnáriak Tihanyban.

Minden a levenduláról szól.

2018. június 19-én került
megtartásra , aZalaegerszegen
Megyeházán Terület- és Te-a
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében elnyert
támogatások kedvezményezett-
jeinek munkáját segítő infor-
mációs nap. A rendezvényt dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke nyitotta meg, aki ki-
emelte, hogy a ténylegesen
2016-ban indult uniós prog-
ram keretében Zala megyében
20.942.849.608 Ft már lekötés-
re került, ez a teljes 23,2
milliárd forintos hétéves uniós
költségvetési ciklus zalai TOP
forráskeretének 90%-a. A TOP
pályázati felhívásai iránt tehát
nagy volt a kereslet, eddig már

TOP információs nap a Megyeházán

158 támogatási kérelem része-
sült pozitív elbírálásban.

A maradvány forráskeretre
még az idei évben várható a
pályázati felhívások megjelené-
se, melyek közül kiemelte a
közgyűlési elnök, hogy csak az
önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítésére önma-
gában 1,5 milliárd forint keret-
összeg áll rendelkezésre. Mivel
ezen intézkedésen már az első
pályázati körben több, mint 1,1
milliárd forint került a nyertes
pályázókhoz, így látható, hogy
a második körös felhívásra is
számtalan pályázat várható.
Mivel a TOP elsődleges ked-
vezményezetti köre az önkor-
mányzati szféra, így indokolt

az újabb pályázatok kellő idő-
ben történő előkészítése.

Az információs nap kereté-
ben , a Pénzügymi-Oláh Gábor
nisztérium regionális fejlesztési
programokért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatást nyúj-
tott az indikátorok teljesítésé-

ről, az esetleges költségnövek-
mények kezeléséről. A szakmai
nap végén mind a Pénzügy-
minisztérium, mind a Magyar
Államkincstár jelenlévő szak-
embereihez kérdéseket tehettek
fel a szép számban megjelent
érdeklődők.

A rendezvényt dr. Pál Attila nyitotta meg.

süti, fagyi és még sorolhat-
nám. Nagyon sok mindent
megkóstoltunk, nagyon fino-
mak voltak.

Kanizsai Éva


