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(Folytatás a 2. oldalon)

A
szervezte 1956-os

ünnepi megemlékezés kezde-

Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár

Emlékezés 1956-ra

tén
térzenéjét hallgathat-

ták meg az érdeklõdõk.
A zenekar után a letenyei

szavalta el az
1956-ban halálraítélt

: 1989. október 23. címû
versét.

A koszorúzás után rendha-
gyó módon az 1956. áprilisá-
ban született pol-
gármester mondta el ünnepi
beszédét, amely során külön
kiemelte a soha el nem múló
emlékezést és a nemzeti össze-
tartást, összatartozást.

Letenye elsõ emberének
szónoklatát követõen

versmondó,
énekes és Rad-
nóti-díjas versmondó „Csodák
csodája” címû zenés irodalmi
mûsorával ért véget az 55 év-
vel ezelõtt történtekrõl szóló
megemlékezés Letenyén.

Letenye Város Fúvószene-
karának

Kovács Nóra
Wittner

Mária

Halmi Béla

Bali Ju-
dit Farkas Tibor

Horváth István

M.I.

Halmi Béla mondott ünnepi beszédet.

Október 22-én délután ke-
rült sor a megújult

avató ünnepségére.
Elsõként polgár-
mester köszöntötte

, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium államtitkárát,

országgyûlési kép-

Becsehelyi
Faluház

Németh Géza
V. Németh

Zsoltot
Pin-

tér László

Megújult a becsehelyi faluház

viselõt, , a falu
új plébánosát, a kivitelezõ kft.
részérõl , a
megjelent környékbeli polgár-
mestereket és a szépszámmal
itt lévõ becsehelyieket.

Becsehely elsõ embere el-
mondta: az Új Magyarország

Horváth Gábort

Grabant Jánost

Vidékfejlesztési Programban
az Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér (IKSZT) felújítással
kapcsolatban még 2009-ben
pályáztak, ám különféle csú-
szások miatt végül csak az idén
április 28-án kapták kézhez a
támogató nyilatkozatot.

A tavalyra tervezett beru-
házás aztán példás gyorsaság-
gal és minõségben történt meg
és még a felújítás ideje alatt
hét lakodalmat is tartottak a
község faluházában. A beruhá-
zási összeg több mint 64 millió

Több mint 64 millió forintba került a felújítás.
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Pintér László (balról), V. Németh Zsolt és Németh Géza avatta
fel a faluházat.

Megújult a becsehelyi faluház

forint, hiszen az 52.632.000
támogatáshoz a 11.368.000 ön-
erõn túl a végösszeg az inf-
lációval is emelkedett.

A '80-as években ifjúsági
házként, aztán diszkóként, majd
végül faluházként mûködõ be-
csehelyi építményt a kivitele-
zõ részérõl Grabant János je-

lentette készre, aki után ismét
Becsehely polgármestere vette
át a szót. Mint elhangzott: az
építményben öt számítógép-
pel üzemelõ teleház kezdi meg
mûködését, irodák nyíltak a
civil szervezetek részére, sõt
az emeleten baba-mama klub
is alakul. A becsehelyi faluház-
ban heti 40 órás nyitva tartás
lesz és két dolgozó kap itt mun-
kahelyet, akiknek az IKSZT
pályázat három évig biztosítja
munkabérét.

Az avató ünnepségen V.
Németh Zsolt államtitkár töb-
bek között szólt arról, hogy
több száz IKSZT beruházást
avatott már fel, de szinte sehol
sem nevezték IKSZT-nek a
megújult közösség tereket, meg-
maradtak az egyszerû faluház
elnevezésnél.

Az államtitkár külön ki-
emelte a híres becsehelyi ösz-
szetartást és mint a pálinkatör-
vény beterjesztõje, üdvözölte a
becsehelyiek nívós pálinkana-
pos rendezvényeit is, amelye-
ken személyesen is megjelent.
Érdekességként említette, hogy
a híres becsehelyi pálinka a
köztársasági elnök és a minisz-
terelnök vitrinjébe is bekerült.

V. Németh Zsolt beszédét
követõen került sor az iskolá-
sok esernyõs táncára, majd az
ünnepélyes szalagátvágásra.

A faluházat Horváth Gábor
plébános áldotta meg, majd a
becsehelyi asszonyok alkalmi
csapatának tánca és egy rövid
október 23-i megemlékezõ mû-
sor zárta a becsehelyi faluház
avatót.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Márton-napi bormustrát
szervezett a

A
tánctermében rendezett prog-
ram során
egyesületi elnök köszöntötte a
szépszámú résztvevõt, melyek
között ott voltak a

is, majd az újbo-
rokat plébános
áldotta meg.

A 21 fajtából álló 48 bor-
mintát a a zalai

kancel-
lárja vezette szakértõkbõl álló
csapat, no és természetesen
minden termelõ kóstolgatta,
értékelte. A program során

polgármester be-

letenyei Szõlõ és
Gyümölcstermesztõk Egyesü-
lete november 11-én.

Fáklya Mûvelõdési Ház

Molnár Ferenc

Letenyei
Borhölgyek

Farkas Károly

Páli Lajos, Da
Bibere Borlovagrend

Halmi Béla

mutatta azt a nagyméretû fo-
tóalbumot, amely az Öreg- és
Kurta hegyi pincék mindegyi-
két megörökítette, s az összes
pincetulajdonos nevét tartal-
mazza. A kiadványt az ausztriai
testvértelepülésünkrõl,

magánkezdeményezés-
ként hozta magával

és , akik
közül Exner úr 2001-ben, míg
a volt prinzersdorfi alpolgármes-
ter 2005-ben érdemelte ki a
Letenye Város Díszpolgára ki-
tüntetõ címet. Az album össze-
állításában a letenyei

segített; a kiadvány a városi
könyvtárban tekinthetõ meg.
A program egyik fõ támogató-
ja a letenyei volt.

Prinzers-
dorfból

Johann
Exner Georg Lohfink

Varga Lász-
ló

Hajdár Farm
M. I.

Letenyei bormustra

A Letenyei Borhölgyek.

Október 2-án a Pannon La-
pok Társasága (PLT) által több
megyében szervezett geocac-
hing újabb állomása várta az
érdeklõdõket a

.
A sikeres, turisztikai nyere-

ményjátékon résztvevõ 396 já-
tékos a alatt
felállított regisztrációs ponton
kapta kézhez a PLT által,
többek között Letenyérõl is
szóló mutatós kiadványt (ké-
pünkön).

A több megyébõl érkezett
kíváncsi vendégek látogatást
tettek a ,
majd megismerkedhettek a

lévõ Fejezetek Letenye törté-
netébõl címû helytörténeti ki-
állítással is. A nyolcfordulós tú-
ra negyedik állomásán a lete-
nyei szervezõk arról is gon-
doskodtak, hogy helyi kedvez-
ményekre jogosító utalványfü-

letenyei kas-
télyparkban

Letenyei Platán

Városi Könyvtárban

Fáklya Mûvelõdési Házban

zeteket is kapjanak a váro-
sunkba látogatók.

Letenye részén
a vezette helyi

zsíros kenyérrel és
jófajta letenyei borral látta ven-
dégül a játék túrázóit. A délelõtt
10 órától délután 4 óráig tartó
látogatás jót tett a helyi idegen-
forgalomnak is, hiszen több száz
felnõtt és gyermek kereste fel
a letenyei és környékbeli látni-
valókat, vendéglátó egységeket.

reklámmene-
dzsertõl azt is megtudtuk, hogy
a Letenyén egykoron végzett
osztályok számára jövõre nagy-
szabású bográcsparti megren-
dezését is tervbe vette a le-
tenyei születésû marketing
szakember, amely mint mond-
ta: talán egy 2012-es helyi
nagyrendezvény, akár a

része lehetne.
Kép és szöveg:

Öreg-hegyi
Molnár Ferenc

Szõlõ és Gyümölcstermesztõk
Egyesülete

Kardos Pál

Mura
Menti Napok

Mirkó Imre

Közel négyszázan…
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November 12-én, szomba-
ton nyolcadik alkalommal ke-
rült megrendezésre

a hagyományos Márton-
napi pincejárás.

A program Kis-
hegyi pincéjénél vette kezdetét,
ahol polgármes-
ter köszöntötte a kis csapatot.

Becsehe-
lyen

Liviczki Tibor

Németh Géza

Márton-napi pincejárás Becsehelyen

Márton-napi szokás szerint
egy élõ liba is „fõdíjként” volt
jelen, amelyet a pincevizit az a
gazda kapott meg, akinek a
nap során legjobbnak találta-
tott a bora.

A Liviczki pincében több
fajta bort kóstoltak meg a pin-
cejárók, de mivel éppen a gaz-

da pálinkája lett az idén „Az Év
Becsehelyi Pálinkája”, ezért
hát azt is illett megkóstolni.
Amint az elhangzott: így, ter-
mészeteses közegében, a
hegyen, hordóból kínálva
egész más íze, illata van a
bornak, mintha azt palackból
töltenék. A becsehelyi pince-
járáson tíznél is több pincét
kerestek fel gyalogszerrel a
lelkes borbarátok. Minden
résztvevõ gazda boráról véle-
mény hangzott el, de aktuális
jó tanácsokat is kaptak a bor-
termelõk.

A végállomás
pincéjénél volt, ahol a va-

csora elõtt kiderült, hogy 2011-
ben Németh Géza muscat ot-
tonel bora lett a becsehelyi
Márton-napi pincejárás legízle-
tesebb nedûje.

A többiek mellé az õ neve
is felkerül a Márton-napi
becsehelyi vándorserlegre és
természetesen a község pol-
gármestere vihette haza a li-
bát is.

Kép és szöveg:

Molnár Zol-
tán

Mirkó Imre

Örömteli esztendõ az idei
– horvátul

– a nemzetiségi óvodába
járó apróságok életében. Az
elmúlt idõszakban megvaló-
sult sikeres pályázatok révén
kívül-belül megújult, s nélkü-
lözhetetlen elemekkel gyara-
podott a „kisdedóvó”. Olyan
színvonalúvá sikerült fejlesz-
teni, hogy akár városi intéz-
mények is megirigyelhetnék.
Az óvodába összesen huszonöt
gyermek jár, a székhely-tele-
pülésen kívül
és is, köztük
több bölcsõdés korú. Még
különleges nevelésre szoruló
gyermek is van köztük, hiszen
részint az intézmény dolgozói
szakmailag kellõen felkészül-
tek, másrészt a jövõ útja az
együttélés, nem pedig az elvá-
lasztás. Az elnyert pályázatok-
ról és az újdonságokról

vezetõ óvó-
nõ számolt be lapunknak.

– Az elmúlt két évben olyan
szerencsés helyzetbe kerül-
tünk, hogy két sikeres pályáza-
tunk is megvalósult. Az egyik a
Zöld gondolatok beépítése a

Molnáriban Mli-
narce

Semjénházáról
Tótszerdahelyrõl

Kará-
diné Tislér Mária

Gyermekbarát újdonságok a molnári óvodában
Környezettudatos nevelés bölcsõdés kortól az iskoláig

nevelésbe és a hagyományõr-
zés, a másik az Oktatási Minisz-
térium pályázata, amelynek se-
gítségével jelentõs felújítási
munkát vihettünk véghez. A
két pályázat együttesen mint-
egy 24 millió forint értékû gya-
rapodást hozott az óvodának.

– Az óvodai nevelési prog-
ramunknak két alappillére van.
Az egyik a hagyományõrzés, a
másik pedig a természet sze-
retetére nevelés, a gyerekek
környezettudatos magatartásá-
nak kialakítása. Ez az a két
legfontosabb cél, amelyek el-
érésére törekszünk a 2 és 7
éves közti gyerekek körében.
Ugyanis az általánosan alkal-
mazott rendszertõl eltérõen
hozzánk szélesebb korosztály-
ban járhatnak a gyerekek, már
kétéves kortól fogadjuk õket.

– Az OM pályázat révén az
épület felújítása, külsõ szigete-
lése, a vízvezeték-hálózat, a
gyermek-mosdó felújítása és a

– Miben más, miben ad
többet a molnári óvoda, mint
más, hasonló intézmények?

– Mi minden valósult meg
a két pályázat során?

felnõtt szociális blokk kialakí-
tása. Ezen túl nagyon fontos
elemként létesült a védõnõi
szoba, külön pelenkázó és el-
különítõ szoba, amely a böl-
csõdés korú gyermekek miatt
nélkülözhetetlen. A „zöld óvo-
da” program során fedett te-
raszt is kaptunk, amelynek
nagyon fontos szerepe van az
óvodában, hiszen így minden
évszakban, még a rossz idõben

is kint tartózkodhatunk, tevé-
kenykedhetünk a gyerekekkel
a természetben, a szabad le-
vegõn. A gyerekek örömmel
töltik kint az idõt, például
hintázhatnak, csúszdázhatnak,
szerepjátékokat játszhatunk ve-
lük, nyáron kint tízóraizunk és
uzsonnázunk… A pályázat ré-
vén építhettünk egy kis kerti
tavacskát is, mellette egy sti-
lizált malomépülettel, mintegy
utalva falunk egykori tradíciói-
ra. Van már egy kis komposztá-
lónk is, amely a hulladékok
hasznosítására tanítja meg a
piciket. Épült egy kalandvá-
runk, amely a mozgásfejlesz-
tést teszi lehetõvé, homoko-
zónk, amelyben akár együtt
játszhatnak a bölcsõdés és
óvodás korosztályú gyerekek,
de el is különíthetjük õket –
ismertette a vezetõ óvónõ.

Mindez a már elõzõleg is
meglevõ eszközökkel együtt al-
kalmassá teszi az óvodát szám-
talan, a gyerekek képességeit
fejlesztõ, egyéniségüket kibon-
takoztató játékra, programra.
Ezen túl kihasználják a kör-
nyék természetes varázsát is
arra, hogy az itteni gyerekek
valóban a környezeti értékek
iránt fogékony felnõtté válja-
nak. Rendszeresek a környék-
beli kirándulások, amelyeken
sorra veszik a növényeket, a
fákat, megismerik azok nevét,
s az itteni vizes élõhelyen gya-
korta látnak mindenféle mada-
rakat, halakat, amelyeknek az
életközelbõl való megismerése
ritka óvodában adatik meg
így, mint itt, Molnári - Mli-
narcében.

Farsang Lajos

Az óvodások és a személyzet, mögöttük a megszépült
intézmény.

Becsehelyi pincejárók.
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A tavalyi év elsõ negyedéve
óta az Emergency Service
anyavállalat cége, a ReálMed
Kft. mûködteti a központi or-
vosi ügyeletet a

. Mindkét cég vezetõje
, akit az egészség-

ügyi szolgáltatás tapasztalatai-
ról kérdeztünk.

Az országszerte 30 orvosi
ügyeletet ellátó vállalat elsõ
embere elmondta: jelenleg a
kisújszállási, a zalaszentgróti
és a letenyei kistérségekben

letenyei kistér-
ségben
Rédei József

Jól mûködik a letenyei központi orvosi ügyelet

vannak jelen. Ügyeleteik a cég-
csoporttal együtt 1 millió 80
ezer lakost látnak el. A letenyei
kistérségben 27 település or-
vosi ügyeletét biztosítják.

A letenyei központi ügyele-
ten nyolc orvos dolgozik, de
rajtuk kívül vannak, akik
Kaposvárról és Pécsrõl is jár-
nak Letenyére. A kft. egy fõ-
állású és öt szerzõdéses asz-
szisztenst foglalkoztat, rajtuk
kívül még három fõállású és
két megbízási szerzõdéses gép-

kocsivezetõ szállítja az ügye-
letes orvost a helyszínekre.

A korábban közel 280 ezer
kilométert futott régi ügyeleti
gépkocsit egy új terepre is al-
kalmas, légkondícionálóval el-
látott Suzuki SX 4-esre cserél-
ték ki, amellyel sokkal na-
gyobb biztonsággal érnek ki az
ügyeleti szolgáltatást igénybe
vevõkhöz. Az autó a kor köve-
telményeinek és az elõírások-
nak megfelelõen megkülön-
böztetõ fény- és hangjelzéssel
van felszerelve.

A letenyei központi ügyele-
ten más eszközfejlesztést is
végrehajtottak, így két EKG és
szintén kettõ defibrillátor van
az ügyeleten, illetve a gép-
kocsiban.

– Az elmúlt idõszak alatt az
ügyelettel kapcsolatban szak-
mai jellegû kifogás nem me-
rült fel – nyilatkozta lapunknak
Rédei József, akit Budapesten
telefonon értünk el és akire az
interjút követõ fél óra múlva
már a Parlamentben vártak.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Defibrillátor és EKG készülék az orvosi ügyeleten.

– December 8. 17 óra. Letenye Város Képviselõ-testületé-
nek közmeghallgatása.

Helyszín a mûvelõdési ház nagyterme.
– December 9. 17.00. „Karácsonyi foltvarázs”. A Mura-

menti Foltboszorkák patchwork kiállítása.
Helyszín a városi könyvtár.
– December 13. „Csillagfényben aranyág...” Karácsonyi

kézmûves foglalkozás óvodásoknak.
Helyszín a városi könyvtár.
– December 16. „Gyertyafény, szép remény...” Karácsonyi

kézmûves foglalkozás iskolásoknak.
– December 18. 17.00 A 2011-ben 20 éves letenyei Vox

Varietas Kamarakórus jubileumi karácsonyi hangversenye a
Szentháromság Templomban. Karnagy: Cselényiné Erõs Enikõ.

Gazdag kínálat
A letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár decemberi programjai

Egy tavalyi kézmûves játszóház a Letenyei Városi
Könyvtárban.

Érdeklõdni:06/30/478-6485

Hízó disznók

novemberi elvitellel

.elõjegyezhetõk

Disznók elõjegyezhetõk
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Az elmúlt idõszakban érez-
hetõ fejlõdés történt a 189 la-
kosú életében. Az
újdonságokról, terveikrõl be-
szélgettünk pol-
gármesterrel és a faluban mû-
ködõ

veze-
tõjével, .

– Az idén elsõ alkalommal
sikerült egész napos, nívós fa-
lunapot szervezni községünk-
ben – mondta Birkás Zoltán. –
A nyári rendezvényünk reggel
7 órától este 11 óráig tartott és
a visszajelzések azt igazolták: a
több száz látogatónk nagyon is
jól érezte magát településün-
kön. A 2011-es falunapunk so-
rán felavatásra került a pályáza-
ti támogatásból készült kilátó
és ez év végére az építmény-
hez vezetõ hegyi út is felújítás-
ra került. Már az idén újabb pá-
lyázatot adtunk be a jövõ évi
falunapunkra, amelyben az
ideihez képest lesznek új ele-
mek, hiszen például meg sze-
retnénk rendezni a Kistol-
mácsról elszármazottak talál-
kozóját – mondta Birkás
Zoltán.

– Idén nagyon sokan láto-
gattak el Kistolmácsra, hiszen
például kempingünkben tar-
totta rendezvényét a Letenyei
Horvát Kisebbségi Önkor-
mányzat, a Körzeti Önkéntes
Tûzoltó Egyesület, a Zalaerdõ
Zrt. és még országos tájfutó
versenyt is rendeztek nálunk.
Az idén létrehoztuk a Kistol-
mács Jövõjéért Közhasznú
Egyesületet, amelyen keresztül
pályázatot adtunk be egy olyan
tanösvény kialakítására, amely
a kisvasút végállomásától a ki-
látóig vezetne. Kistolmácsnak
kevés bevételi forrása szinte
csak a turizmusból van. A tóra
alapozva jövõre egy olyan vál-
lalkozót keresünk, aki vízibi-
cikliket, csónakokat, vízi sport-

Kistolmács

Birkás Zoltán

Zala Megyei Területi
eMagyarország Központ

Farkas Szilárddal

– Idegenforgalmi szem-
pontból milyen volt a 2011-
es év?

eszközöket üzemeltetne. Per-
sze a helyben lévõ néhány vál-
lalkozás is fejlesztésre szánta el
magát, amelyek a pályázatokra
helyezik a hangsúlyt.

– Alapvetõen jónak mond-
ható. De, hogy az itteniek és a
hozzánk érkezõk még na-
gyobb biztonságban érezzék
magukat, ezért ez év végétõl
jövõ tavaszig térfigyelõ kame-
rákat helyezünk ki, hiszen saj-
nos Kistolmácsra is jellemzõ,
hogy öregszik a falu.

– Természetesen a köz-
munkaprogramban eddig is
részt vettünk. Ez 2012-ben sem
lesz másképp, hiszen pályáza-
tot nyújtottunk be a Start Plusz
Mintaprogramban való részvé-
telre, amelynek köszönhetõen

– Milyen a kistolmácsi
közbiztonság?

– Munkahelyeket tud-e te-
remteni a település?

közel 10 helyinek tudnánk
rendszeres munkát biztosítani
– mondta végezetül Birkás Zol-
tán kistolmácsi polgármester.

– Örvendetes a hír: Zala
Megyei Területi eMagyarország
Központ lett Kistolmács – for-
dultunk Farkas Szilárd mérnök,
informatikus, információs tár-
sadalmi tanácsadóhoz a kistol-
mácsi központ vezetõjéhez.

– Mi is nagyon örülünk az
újabb lehetõségnek – mondta
a szakember. A megyei köz-
ponti státuszt korábban is ki-
érdemeltük, de most a jövõ év
végéig újabb lehetõséget kap-
tunk a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium egyik „kezétõl”, a
budapesti székhelyû eMagyar-
ország Centrumtól. Felada-
tunk a Zala megyei 130 aktív
eMagyarország pont szakmai
segítése, látogatása, mûködé-
sük ellenõrzése.

–Miben tud segíteni az
eMagyarország pont?

– Mennyire nehéz „vezé-
nyelni” a zalai eMagyaror-
szág pontokat ?

Mirkó Imre

– Az olyan helyi mikro-
közösségekben, ezen belül a
lemaradó térségekben, mint
például Zala megye, nagyon
fontos a mûködésük. Munka-
keresés és távmunka végzésé-
vel segíti a munkanélküliség
csökkentését, hozzájárul az
esélyegyenlõség fejlõdéséhez.
Nem elhanyagolható szem-
pont, hogy a pontok meg-
teremtik az élethosszig való ta-
nulás feltételeit. Etanácsadó-
ink természetesen közszolgál-
tatásokat is nyújtanak, hiszen
kiszolgálják a hátrányos helyze-
tû településeken élõket, segí-
tik a helyben maradást, építik
a helyi közösségeket.

– Szép és szerteágazó mun-
ka ez, ugyanakkor egyfajta kö-
telesség is, miután az Európai
Unió fõ prioritásként szabta
meg azt, hogy idõvel mindenki
alanyi jogon juthasson Inter-
nethez, azonban annak gyakor-
lati használatát többek között
itt a „végeken” tõlünk tudja
megfelelõ szinten elsajátítani
– mondta a nemrég szakmai
elismerõ oklevélben részesült
Farkas Szilárd.

Kép és szöveg:

Megyei eMagyarország központ Kistolmácson

Birkás Zoltán Farkas Szilárd

A letenyei
szervezésében ez év

november 12-tõl 2012 március
17-ig öt elõadás kerül szín-
padra a

.
A színházkedvelõk számára

szombatonként szervezett pro-
dukciók elsõ elõadása a

Eugenie La-
biche: Ilyen a világ címû víg-
játéka volt.

December 3-án a lendvai

Kornis Mihály: Körmagyar cí-
mû bohózatát mutatja be.

Január 21-én a
H.P.

Bigest: Hab címû kétfelvo-
násos vígjátékával szórakoztat-
ja a nagyérdemût.

Február 18-án a

Móricz Zsigmond: Sári Bíró
címû színmûvét adja elõ a mû-
velõdési ház színháztermében.

Fáklya Mûvelõ-
dési Ház

Letenyei Színi Soro-
zatban

Vas-
vári Színi Egylet

Egy & Más Vándorszínház

Körmendi
Kastély Színház Társulat

bajánsenyei
Kerkabarka Színjátszó Csoport

Letenyei Színi Sorozat

A sorozat utolsó elõadására
március 17-én kerül sor, s ek-
kor a

Fazekas Mi-
hály: Lúdas Matyi avagy a libák
gágogása címû színmûvét mu-
tatja be a kisvárosban.

zalalövõi Generációk
Színjátszó Csoport

A bérletek ára 4000 forint,
az egy elõadásra szóló jegy
1.000 forint, amelyeket a váro-
si könyvtárban és a mûvelõ-
dési házban lehet megvásárol-
ni Letenyén.

M.I.

A Kerkabarka Színjátszó Csoport februárban lép színpadra Le-
tenyén Móricz Zsigmond színmûvével.
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Az új vezetés új célokat
tûzött ki .

a
nemrég kinevezett vezér-

igazgatója szerint a vendégköz-
pontú gondolkodás, a kényel-
mi szempontok növelése, a
wellnes kezelések színvonalá-
nak emelése megfizethetõ áron
a cél, s mindezt elsõsorban OEP-
támogatással szeretnék elérni.

Hévíz után Zalakaros volt a
második olyan település Zalá-
ban, amely fürdõje révén vált
nemzetközi hírûvé. Amíg Héví-
zen természetes formában ala-
kult ki a fürdõhely, addig a dél-
zalai település az olajipari kuta-
tóforrásnak köszönheti kincsét.

2 500 m mélyrõl tör fel a
96 C-os, nátrium-kloridos, hid-
rogén-karbonátos, jódos-bró-
mos gyógyvíz, amely a meden-
cében 35-36 C-osan várja a
vendégeket.

Zalakaroson Burján
Richárd, Gránit Gyógyfürdõ
Zrt.

0

0

Zalakaros varázsa

A tapasztalatok alapján a
karosi terápia minimum idõ-
tartama 7 nap, sokan azonban
a 2-3 hetes idõszakot választ-
ják. Ezalatt 10, illetve 20-30 ke-
zelés vár a vendégekre.

– A zalakarosi gyógyvíz nagy-
szerûen alkalmas a csontritku-
lás kezelésében is – mondja
Burján Richárd.

reu-
matológus a terápiás beavatko-
zások javaslata mellett felügye-
li a kezeléseket is. A gyógykúra
kiterjed a hidroterápiás és
elektroterápiás kezelésekre, víz
alatti gyógytornára, valamint
gyógymasszásra, a változatos
pakolások elõsegítik a betegek
gyógyulását. A karosi gyógyvíz
hatékony mozgásszervi, dege-
neratív, idült gyulladásos izü-
leti bántalmakra, szív- és kerin-
gési rendszer elváltozásokra,
anyagcsere-problémákra is.

Dr. Bagdi Magdolna

A több mint 2500 méter
mélybõl feltörõ 96 C°-os za-
lakarosi gyógyvíz összetéte-
le és a vízkészlet nagysága
miatt a legjelentõsebbek
egyike. Vízösszetétele alap-
ján alkáli-kloridos, hidro-
génkarbonátos gyógyvíz,
melyben a jód, a bróm, a
kén és a fluor együttes je-
lenléte igen ritkán elõfordu-
ló, Európában egyedülálló
vízösszetételt eredményez.
Ezeken túl a gyógyvíz továb-
bi fõ összetevõi a kálium és
nátrium, magnézium, vas,
mangán, metabórsav, meta-
kovasav, szabad szénsav.

Egy korábbi vizsgálatnál
tizenegy ország 225 gyógy-
vize került összehasonlítás-
ra. A vizsgálat a sokaságon
belüli, az összetétel szem-
pontjából leginkább hason-
ló gyógyvizeket egy cso-
portba rendezõ Cluster-ana-
lízis módszerével történt.
Az elvégzett vizsgálat ered-
ményeképpen megállapít-
hatjuk, hogy a zalakarosi
gyógyvíz olyanokkal került
egy csoportba, mint pl. a
Bad-Wiessee, Endorf, List és
az olaszországi Salsomaggio-
re és Margherita di Savoia.

Egyedülálló
Európában

A zalakarosi gyógyfürdõ
egy speciális területen is szak-
mai programot állít össze a
jótékony hatású víz haszno-
sítására

szakorvos egy szakmai
fórumon számolt be a gyer-
mekreumatológiában ajánlott
és használt gyógykezelésekrõl.

Dr. Constantin Ta-
más

A gyógyszeres terápia mel-
lett a vízi- és gyógytorna, s a
masszás is kitûnõ hatással
van. A fürdõ vezetõi úgy dön-
töttek, hogy olyan gyógy-
programmal várják a vendé-
geket, amely könnyíthet a
betegségben szenvedõ gyer-
mekeken.

Vízitorna gyermekeknek

Több mint 25 millió vendéget fogadott eddig a zalakarosi gyógyfürdõ.

A gondtalan fürdés mellett programmal is várják a
gyermekeket.

A zalakarosi gyógyfürdõ
1965-ben nyitotta meg kapuit.
Az azóta eltelt 46 évben több
mint 25 millió vendég fordult
meg a fürdõben, ahol jelenleg
10 hektáron több mint 25
medence, 5 000 négyzetméter
vízfelület várja a látogatókat.

A Gránit Gyógyfürdõ Zrt.-
ben közel 50 szakképzett dol-
gozó várja a vendégeket. Fon-
tos cél a betegutak lerövidíté-
se. További törekvés a zalaka-
rosi márkanév további erõsíté-
se itthon és határon túl.

A zalakarosi
négy évsza-

kos fürdõ, ahol a család min-
den tagja megtalálhatja a szó-
rakozást, a pihenést és rek-
reációt. Nem véletlen a fürdõ
szlogenje: Generációk talál-
kozóhelye! Az újonnan át-
adott fürdõépület tovább
emelte a zalai fürdõváros
színvonalát!

Zala megye egyik leghíre-
sebb fürdõjének története
1962-ig nyúlik vissza, amikor
egy szénhidrogén kutató pró-
bafúrás eredményeképpen
olaj helyett 96 C°-os víz tört a
felszínre több mint kétezer
méteres mélységbõl. A 13 000
mg/l ásványi só tartalmú fel-

Gránit Gyógy-
és Termálfürdõ

törõ víz vegyelemzése és or-
vosi hatásainak megállapítása
után 1965-ben termálfürdõt
létesítettek. Az akkori Zala-
karosi Strandfürdõben egy
333 m vízfelületû termálme-
dence és egy 60 m -es gyer-
mek pancsoló fogadta a ven-
dégeket, amely három év
múlva egy sportmedencével
is kiegészült. A gyógyászatot
is magában foglaló fedett für-
dõt 1975-ben nyitották meg,
majd a következõ évek a fo-
lyamatos fejlesztések jegyé-
ben teltek. 1978-ban az „elis-
mert gyógyvizû” fürdõt az
Egészségügyi Minisztérium hi-
vatalosan gyógyfürdõvé nyil-
vánította.

2

2

Meríts erõt a természet csodáiból!
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A közvélemény
meglehetõsen tájéko-
zatlan azzal kapcso-
latban, hogy társada-
lombiztosítási járu-
lékáért milyen szol-
gáltatásokra jogo-
sult. Nem sokan tud-
ják bizonyára azt
sem, hogy egy esz-
tendõben kétszer is
számíthat a

gyó-
gyászati szolgáltatá-
saira. A kezelésekre a
háziorvos ír beutalót.

reumatológus-
fizioterápiás szakor-
vos és akupunktõr
tájékoztatása szerint
sem ismerik sokan
ezt a lehetõséget, pe-
dig az

támogatá-
sa jóvoltából mini-

zalaka-
rosi gyógyfürdõ

Dr. Bagdi Mag-
dolna

Országos Egész-
ségbiztosítási Pénz-
tár (OEP)

Gyógykezelések gazdag tárháza

mális kiadás vár a betegre. A
karosi fürdõben reumatológiai
járóbeteg szakrendelés is van,
ami háziorvosi beutalóval fo-
gadja a pácienseket. Itt sze-
mélyre szóló kezelést ajánl a
doktor, s ami nagyon fontos:
nincs várólista, érkezéskor sor-
számot húznak.

A balneoterápiás kezelések
között szerepel (a teljesség igé-
nye nélkül) iszapkezelés, víz
alatti masszázs és gyógytorna,
szénsavfürdõ és súlyfürdõ.
Mindezeken túl gyógymasz-
százst és elektromoskezelést is
kérhet a páciens.

Dr. Bagdi Magdolna azt is
elmondta, hogy a beutalt bete-
geknek évenként kétszer 15

alkalommal tudnak fürdõkeze-
lést adni, ami kiegészíthetõ a
korábban felsorolt szolgáltatá-
sokkal 60 kezelésre. A köz-
gyógyellátásban részesülõ rá-
szorultaknak a fürdõkúra in-
gyenes, s a gyógyszerkeretet
sem terheli.

A zalakarosi kezelések
nagyszerûek az ortopédiai mû-
tétek elõtt izomerõsítésre, mû-
tétek utáni rehabilitációra,
baleseteket követõen, vagy
reumatológiai panaszok csök-
kentésére.

Zalakaroson kivételes hely-
zetben vannak, mert az aján-
lott ellátások mellett ingyen
biztosítják az elektromos terá-
piát és a száraz gyógytornát.

Nagyon fontos,
hogy a beutaltak
magukkal hozzák a
szakrendelésre ko-
rábbi leleteiket, ez-
zel jelentõsen segítik
a zalakarosi szakem-
berek gyógyító mun-
káját.

Dr. Bagdi Mag-
dolna elmondta, hogy
december végéig ak-
ciós gyógyászati cso-
mag várja a vendé-
geket. Ha három gyó-
gyászati kezelést vá-
laszt valaki naponta,
akkor a medencefür-
dõ akciós ára mind-
össze 400 Ft.

Hát… Ezeknek az
ajánlatoknak nehéz
ellenállni. Még egész-
ségesen sem. Hát
még akkor, ha vala-
kin segíthetnek a
Zalakarosi Gyógyfür-
dõ szolgáltatásai…Személyre szóló kezelést kapnak a páciensek.

Felsorolni is hosszú a kezelések fajtáját.

Kellemes kikapcsolódást biztosít az
élményfürdõ.

A Dél-Zala Murahíd havilap zalakarosi melléklete
A Gránit Gyógyfürdõ új fogadóépülete. Tavasszal avatták...

A kiváló hatású gyógyvíz új energiát ad.
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Mindenszentek adott rá
méltó alkalmat, hogy

atyának,
egykori papjának közadakozás-
ból állított új síremlékét fel-
szenteljék. A szertartáson

polgármester mél-
tatta az atya érdemeit.

egyházi énekeket éne-
kelt, majd plé-
bános megszentelte a síremléket.

Az egyházkerületben élõk
Csörnyeföldén,

, s termé-
szetesen Muraszemenye

, valamint
falurészében és a tele-

pülésrõl elszármazottak is,
akik ismerték, egyaránt szíve-
sen áldoztak a célra.

Az atyának korábbi sírem-
lékét a „népmûvészet mestere”
címmel kitüntetett fafaragó,

készítette. Az idõ
nem kímélte a követ és az
elmúlt évben, Mindenszentek

Solymos
Rezsõ Muraszemenye

Stefa-
nec Mária

Gáspár
Ferenc

Gálhídi Sándor

Szentmargit-
falván, Murarátkán

Alsó-
és Felsõszemenye
Csernec

Soós Lajos

Nagyszívû emberek forintjaiból épült
Felszentelték Solymos Rezsõ atya új síremlékét

elõtt két héttel ledõlt. Halottak
napja elõtt már nem volt más
lehetõség, hogy a helyi sírkö-
ves vállalkozó ideiglenes jelleg-
gel visszaállítsa a síremléket,
ne fogadja a földön fekvõ ke-
reszt szívszorító látványa a
temetõbe látogatókat. Ekkor
történt az elhatározás, hogy
2011-ben gyûjtésbõl, új emlék-
mû kerüljön a sír fölé.

Az atya az itt töltött szolgá-
lati ideje alatt nagyon sokat
tett a muraszemenyei mûem-
lék templomért, a külsõ-belsõ
felújításáért, környékének par-
kosításáért, a közösség lelki
életéért. Megérdemli a hívõk
összefogását, hogy hozzá mél-
tó síremlékkel legyen megõriz-
ve emléke az utókor számára.
Nem maradt utána olyan ro-
kon, hozzátartozó, aki gondos-
kodhatna a Muraszemenye te-
lepülés, felsõszemenyei teme-
tõjében lévõ sírjáról.

A gyûjtés eredményeként
a két fordulóban összesen
490.500 forint adomány gyûlt
össze, amely igazolja, az em-
berek nagylelkû összefogását.

A fejkõ kehely alakú, sötét-
szürke gránit aranyozott vésett
betûkkel, szentlélek hét lángja
és kereszt motívummal, mely-
be a bronz kereszt költségét a

www.lentifurdo.hu

A bérlet
2011. november 1. - december 23-ig érvényes!

AKCIÓS BÉRLET A
LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!

(napi korlátlan belépéssel)

ÁR: 14 900 Ft

Megvásárolható:
A fedett fürdõ pénztáránál

Információ:
furdo@lenti.hu

és a
0692/351-320 telefonszámon.

(A bérlethez igazolványkép szükséges!)

A szertartás percei: Stefanec Mária polgármester méltatta az
atya érdemeit és Gálhídi Sándor plébános szentelte fel a
síremléket.

Muraszemenye fõterén áll a templom, amelyért sokat tett
egykor Solymos Rezsõ atya.

muraszemenyei plébánia hiva-
tal állta. A keretszár, fedlap vi-
lágos szürke gránit, nagyobb
fekete szemcsékkel, gömbö-
lyített éllel, rajta 1 fekete
gránit vázával és mécsestar-
tóval. Lángolt gránit járda, 6
db kovácsolt oszloppal és 2
soros lánccal. „Áldott legyen
emléke!”

Túlélõ ludak

– Szép, szép hogy Szent Márton megosztotta köpönyegét
a koldussal, de hogyan következik ebbõl, hogy a nevenapján
libapecsenyét kell zabálni?!
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Csörnyeföldén

Simon
Zoltán

Muraszemenye,
Szentmargitfalva, Kerkaszent-
király

Kerka
és Mura menti Hegyközség

Fiatalok Köre
Csörnyeföld Községért Kultu-
rális Alapítvány

Soós Lajos

– Miért az aggodalmak?

– Ez jó jel, hogy fiatalodik
a település…

a szinten
tartás és a várakozás esztende-
je volt az idei – tûnik ki

polgármester szavai-
ból, aki már negyedik ciklus
óta a falu elsõ embere. Az in-
tézményeket társult formában
mûködtetik.

és a székhelytelepülés
körjegyzõsége Csörnyeföldén,
az óvoda és általános iskola,
valamint az egészségügyi szol-
gálat Muraszemenyén mûkö-
dik. 96 gyerek jár az iskolába, s
több mint negyven az óvodás.
Csörnyefölde székhellyel mû-
ködik a Lentitõl Eszteregnyéig
tartó területet átfogó

,
amelynek szintén Simon Zol-
tán az elnöke. A falu kulturális
életét a és a

erõsíti. Az
elõbbi aktivitása hullámzó, a
rendezvények támogatására
létrehozott alapítvány pedig
egyben üzemelteti a kábelté-
vét is. A közösségi életnek
megfelelõ színteret biztosít a
kultúrház, amelyben a könyv-
tár is mûködik, s ahol a falu
szülötte, népi fafa-
ragó állandó tárlatát szemlél-
heti meg a látogató.

–
adódik a kérdés.

– Az idén fejlesztésekrõl
nem igazán tudunk beszámol-
ni. A 2004-ben befejezett csa-
tornarendszert még 1,8 millió
forint hitel terheli, amelyet
2016-ig kell fizetni. Az iskolába
sok gyerek jár tõlünk, ez tete-
mes összeget visz el a költség-
vetésbõl, mivel az állami fej-
kvótához az önkormányzatnak
is ugyanannyival hozzá kell
járulniuk.

– Nem ilyen egyértelmû a
dolog, sajnos nem azokkal a
fiatalokkal gyarapszunk, akik-
kel kellene. Mivel a körjegyzõ-
ség településein kívül más te-
lepülésekrõl, például Murarát-
káról is járnak gyerekek, s utá-
nuk is csak csak az állami fej-
kvótát kapjuk, jelentõs össze-
get emészt fel a fenntartás.
Szeretnénk látni a kormányzat
szándékait, addig amíg ez el-
dõl, megpróbáljuk fenntartani
a nyolc osztályos iskolát! Ám
ez akkora áldozatokat követel,
hogy nem tudunk fejleszteni.
Az állam 2013 január elsejétõl
szándékozik az iskolákat az
önkormányzatoktól átvenni, s
mi rákényszerülünk, hogy át-
adjuk. Másik lehetõség például

Ketyeg az idõzített bomba?
Szociális gondok és hitelterhek nyomasztják Csörnyeföldét

a letenyei iskola tagintézmé-
nyévé válni… Igazából nem len-
ne nagyobb teher a családok
számára, ha például Letenyére
kellene járniuk az iskolások-
nak, bár az alsó tagozatot és az
óvodát szeretnénk megtartani.
A bajok másik forrása az, hogy
sok a betelepült, munkanélkü-
li és segélyezett család, ame-
lyek a városokból költöztek ki.
Jelentõs arányú a cigány lakos-
ság, pedig 1993-ig nem volt itt
roma. Nem a bõrszínükkel van
probléma. Sajnos a munkavál-
lalás szándékát nem igazán ta-
pasztaljuk a részükrõl, elvétve
fordul elõ, hogy közhasznú
munkán kívül mást is vállalná-
nak. Másrészt a munkalehetõ-
ség is kevés, még a közhasznú
munka is rendkívül csekély.
Nem ismerik a falusi léttel já-
ró, a ház körüli termelõmun-
kát, s nem is igazán olyan por-
tákat vettek meg a városi la-
kásaik árából, s a „szocpol”-ból,
amelyek pici udvarán különö-
sebben termelni lehetne. A
nemfizetés miatt sorra követ-
kezett be a közmûszolgáltatás,
gáz, víz, villany kikapcsolása.
Nem tudnak fûteni, s az erdé-
szetnél sem mûködik már a ré-
gi, ingyenes ágfa-szedési lehe-
tõség, amely régebben jó tü-
zelõberzési forrás lehetett szá-
mukra. Saját gyûjtéssel is 10
ezer forint egy köbméter ágfa
ára. Még a gyümölcsfákat is ki-
vágták eltüzelni! A segélyezés
így tetemes összeget elvisz a
költségvetésbõl, s e családok
gyermekei számára ingyenes a
tanszerellátás, az étkeztetés, ez
szintén az önkormányzat költ-
ségét terheli…

– Szerencsére vannak, akik
vállalnák. De tetten érhetõ,
hogy többen kiközösítik azo-
kat, akik munkát vállalnának!
Településünkön közel 30 szá-
zalékos a munkanélküli ráta.
Nem tudom, hogyan lehetne
ennyi munkalehetõséget te-
remteni. A közhasznú foglal-
koztatás sem hozott megnyug-
tató megoldást. Egy év alatt
mindenkinek meg kell sze-
rezni egy hónap foglalkoz-
tatást ahhoz, hogy a jövõ év-
ben bérpótló juttatást kaphas-
son. Idén 24 fõnek 4 órás, 6
fõnek 6 órás munkát adhat-
tunk. De mintegy 10-12 fõ szá-
mára ezt sem lehetett biztosí-
tani. Az önkormányzatnak nem
is feladata, hogy 100 százalé-
kos foglalkoztatást biztosítson!
A közeli Letenye sem kínálhat

– Milyen kivezetõ út lát-
szik? Lehetne munkát adni
számukra?

állást kellõ mérték-
ben… Mûködnek a
faluban borászati
vállalkozások – a szõ-
lészet a térség kitö-
rési pontja lehetne
–, ám képzetlen mun-
kaerõt nem igazán
foglalkoztathatnak. Így
egyre többen szinte
minden segítséget,
pénzbeni és termé-
szetbeni támogatást
az önkormányzattól
várnak, mondván:
„polgármester, adj
fát!”, s ilyen mérték-
ben egyszerûen nincs keret a
segélyezésre! Mivel a létfenn-
tartásuk veszélyben van, óha-
tatlanul fennáll a veszélye an-
nak, hogy itt, a béke szigetén is
megjelenik a bûnözés. Ter-
ménylopás és más kisebb bûn-
cselekmény eddig is elõfor-
dult, de a polgárõrségi tagozat
mûködése ellenére félõ, hogy
jelentõsen romlik a ma még
kezelhetõ közbiztonság. Azt,
hogy ilyen módon telepítették
ki a romákat a falvakba, bizo-
nyos értelemben falurombo-
lásnak tekinthetõ. A gondjain-
kat tetézi, hogy a faluból egy-
kor sokan dolgoztak az olaj-
iparban és a határõrségnél jó
keresettel, a háziasszonyoknak
nem kellett dolgozniuk, ma
pedig nincs nyugdíjuk és szin-
tén segélyre szorulnak! A gáz-
és áramtámogatás megszûné-
sével egyre több a lakásfenn-
tartási támogatásért hozzánk
folyamodók aránya. Sorolhat-
nám tovább a segélyutalások
költségeit, a közmunka köte-
lezõ heti számfejtésének prob-
lémáit… Elmennek a fiatalok,
elveszik a paraszti kultúra…
Sosem voltam ilyen borúlátó,
mint az idén!

– Mégis, milyen remények-
kel nézhetünk a jövõbe?

Farsang Lajos

– Nem látom az itteni fal-
vak jövõjét, a háromhatár-men-
tiség sokat emlegetett elõ-
nyeit. Mindent megteszünk, a
pályázati lehetõségeket is
igyekszünk kihasználni, ha ké-
pesek vagyunk az önerõt biz-
tosítani. A közösségi épüle-
teink viszonylag rendben van-
nak, az útjaink kiépítettsége
megfelelõ. A csapadék- és bel-
vízelvezetés megoldására is ke-
ressük a forrást, de ennek már
az elõkészítése, tervezése is ak-
kora költséget jelent, hogy
nem vállalhatjuk. Kisebb lépték-
ben gondolkozhatunk, például
a letenyei kistérségi társuláson
belül, 8 település összefogásá-
val a térfigyelõ rendszert sze-
retnénk kiépíteni. Pályázunk a
rendezvényeink megtartására,
a zártkertek vízellátása és elekt-
romos hálózat bõvítésére, de
ez csak a lakosság önerejével
lehetséges, és ha lesz rá lehe-
tõség, munkahelyek megte-
remtésére. De nagyobb célo-
kat most nem tûzhetünk ki –
fogalmazta meg Simon Zoltán,
Csörnyeföld polgármestere.

Simon Zoltán, Csörnyeföld polgármestere
aggódik a település jövõjéért.

A falu könyvtárban rendezték be Soós Lajos fafaragó tárlatát.
Képünkön Bekõné Boa Katalin teleház vezetõ és Bekõ Julianna.
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A barátságos dombok közt
megbúvó településen hosszú
évek óta segíti az iskola ter-
veinek megvalósítását a szülõi
összefogással 1995-ben létre-
hozott,

. No-
vember 19-én például jóté-
konysági bál adott lehetõséget
az újabb célok támogatására –
tudtuk meg

, a Dél-Zala Murahíd
Többcélú Kistérségi Társulás
által fenntartott, Dél-Zalai Álta-
lános Iskola bázakerettyei tag-
intézményének vezetõjétõl. A
tagintézményben egyébként a
székhelytelepülésen túl még a
környezõ falvak:

és
tanulói kapnak szín-

vonalas oktatást.
– Sorrendben már a tizen-

hetedik az idei bálunk, amely
– a támogatók személyi jöve-
delemadójának 1 százaléka mel-
lett – az alapítvány egyik leg-

„A Bázakerettyei Isko-
la Diákjaiért Alapítvány”

Kucsebárné Fülöp
Évától

Lispeszent-
adorján, Maróc, Kiscsehi
Lasztonya

Kulturális és sportcélokat támogatnak
Iskolai alapítványi bál Bázakerettyén

fontosabb bevételi forrását je-
lenti. A rendezvényt minden
alkalommal a szülõkkel közö-
sen szervezzük. A szülõi szer-
vezet Kele Attiláné vezetésével
mûködik, s nagyon aktívan ki-
veszik a részüket a feladatok-
ból – ismertette Kucsebárné
Fülöp Éva intézményvezetõ.

A pedagógusok és a szülõk
minden évben közösen hatá-
rozzák meg, hogy mire fordít-
ják a jótékonysági bál bevéte-
lét. Az ideit iskolai kulturális
programok és sportrendezvé-
nyek támogatására szánják. Az
elképzelések szerint akár szín-
ház-, kiállítás, vagy koncertlá-
togatás, esetlegesen sportren-
dezvény nyerteseinek díjazása
is lehetségessé válhat e forrás-
ból. Az intézmény tanulói szín-
vonalas kézmûves szakköri és
táncmûvészeti munkát is foly-
tatnak. Évente több kiállítást
szerveznek, a táncosok rend-
szeresen fellépnek, így például

a mûvelõdési ház 70 éves fenn-
állásának nemrégiben megren-
dezett ünnepségén is nagy si-
kert arattak.

Számos célt sikerült már
eddig is megvalósítani az ala-
pítvány segítségével. Így pél-
dául a könyvtár fejlesztése so-
rán kötelezõ irodalmat, vala-
mint ifjúsági, szépirodalmi és
ismeretterjesztõ mûveket vásá-
rolhattak a gyerekek számára.
Versenyek nevezési díját, nyári
táborozást támogathattak, aka-
dályversenyek, vetélkedõk, pá-
lyázatok gyõzteseit, vagy ép-
pen a kiváló tanulmányi, illet-

ve sporteredményt elért tanu-
lókat jutalmazhatták. Az iskola
néptáncosai több ízben nyitó-
tánccal köszöntötték a bál
résztvevõit, és ezen alkalmak-
kor a báli bevételbõl varratott
ruhában táncoltak. Kirándu-
lásra is telt a korábbi években,
több dunántúli nevezetességet
meglátogathattak az iskola ta-
nulói, akiknek csupán jelképes
összeggel kellett az útiköltség-
hez hozzájárulni. Tavasszal pe-
dig a Zalai Dombság Turizmu-
sáért Közhasznú Egyesület és
több helyi civil szervezet be-
vonásával, az Önkéntesek Hete
keretében megvalósult pályá-
zattal sikerült teljesen felújí-
tani az iskolaudvart, és a tava-
lyi alapítványi bál bevételébõl
még egy új játékot is vásárol-
hattak a gyermekek legna-
gyobb örömére.

Farsang Lajos

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

ADVENTI PROGRAMOK

SZILVESZTERI AJÁNLAT

VELENCEI KARNEVÁL

BÉCS-SCHÖNBRUNN

SALZBURG

LJUBLJANA

MARIAZELL

GRAZ

EISENSTADT-PANDORFI BEVÁSÁRLÁS

STEYER

BUDAPEST OPERALÁTOGATÁSSAL

ERDÉLY: Bánffyhunyad-Kalotaszeg-Nagyvárad

(félpanzió, disznóvágás-disznótoros vacsorával,
sétakocsikázás)

Velencei városnézés és szórakozás Európa
legnagyobb kosztümös rendezvényén (1éj
szállodában)

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Nov. 26., Dec. 3., 10., 17. 5.400,-Ft/fõ

Dec. 3. 8.500,-Ft/fõ

Dec. 4. 7.300,-Ft/fõ

Dec. 3. 10. 6.500,-Ft/fõ

Dec. 3. 10. 17. 4.500,-Ft/fõ

Dec. 10. 5.300,-Ft/fõ

Dec. 17. 7.500,-Ft/fõ

Dec. 4. 18. 6.100,-Ft/fõ

Dec. 29-Jan. 2. 69.900,-Ft/fõ

2012. február 17-19. 32.900,-Ft/fõ

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

Az alapítvány céljai közt szerepel az intézményben végzett nívós mûvészeti munka támogatása.
Képünkön a legifjabbak tánccsoportja.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Nagy élménnyel gazdago-
dott nemrég a

23 tanulója.
Jószándékú támogatók és nem
utolsósorban

igazgató szervezõkészsége
révén ellátogathattak

, a
NB I-es férfi kézilabda-mérkõ-
zésre. A gyerekek elsõ alkalom-
mal láttak kézilabda-mérkõ-
zést, és csodálatos élménnyel
gazdagodtak a csurgói csapat
jóvoltából.

A kirándulással, amelyrõl
még hetek múltán is izgalom-
tól fûtötten beszéltek az ifjú
sportolópalánták, a sportág
megszerettetését célozta meg
Huszár Hajnalka, aki mintegy
három évtizede kézilabdakö-
zelben él, szakvezetõként a
Nagykanizsai Izzó szakágveze-

Muraszemenyei
Általános Iskola

Huszár Hajnal-
ka

Csurgó-
ra Csurgói KK – Pler-FTC

A sportszeretet megalapozhatja a jövõt
Muraszemenyén az alapoktól építik a kézilabdasportot

tõjeként dolgozik. Így termé-
szetes, hogy az intézményben
is szívén viseli a gyerekek fej-
lõdését a sportban. Ezért bene-
vezte õket a 2011/2012-es or-
szágos versenysorozatba, az
ERIMA gyermekbajnokságba,
az U8 , U9 és U 10 korosz-
tályban. A kicsiknek meghatá-
rozó volt a szombati csata,
élmények sorát hozta szá-
munkra, hiszen 32-26-ra gyõ-
zött az általuk támogatott
együttes. A muraszemenyei
gyerekek mintegy vezérszur-
kolóként buzdították a helyi
csapatot, s eredménnyel, hi-
szen hatgólos gyõzelmet arat-
tak az FTC felett. A gyerekeket
az edzõk, a szurkolók határta-
lan kedvességgel vették körül,
amellyel meghálálták a lelkes
szurkolást. A gyerekek számá-

ra, akik most ismerkednek a
sportág alapjaival, minden bi-
zonnyal egész életükre kiható
élményt jelentett a szurkoló-ki-
rándulás.

– Az elsõdleges célunk a já-
ték megszerettetése volt, és az,
hogy lehetõséget biztosítsunk
a sport által nyújtott sikerél-
mények eléréséhez. Nemrég
kezdtük meg a gyerekekkel a
munkát… kell, hogy legyen biz-
tonságos labdafogásuk, jól ve-
zessék a labdát… sorverse-
nyeket játszunk például. Nem
éppen ideális körülmények
közt edzünk, hiszen nincsen
tornacsarnok, amely színteret
adna a komolyabb munkát.
Pedig jó lenne ebben a Mura
menti kisközségben, ahova a
környékbeli falvak apróságai is
járnak. De vehettünk szivacs-
kézi-kaput ennek is nagyon
örülünk, a legfontosabb a
sportszeretet és az eredmé-
nyeket meghozza az idõ! Kö-
szönetünket szeretnénk kife-
jezni a Balogh Erikának, a csur-
gói sportcsarnok igazgatójá-
nak, hogy lehetõvé tette a rész-
vételünket a mérkõzésen, vala-
mint Csörnyeföld, Kerkaszent-

király és Szentmargitfalva pol-
gármestereinek, hogy az utazá-
sunkat biztosították. S nem
utolsósorban köszönjük az él-
ménydús napot, – amelyen
maradandó élménnyel gazda-
godtunk – a Csurgói KK kézi-
labdázóinak és edzõinek, akik-
nek további szép sportpálya-
futást kívánunk – fogalmazta
meg Huszár Hajnalka.

A szép sportsikereket min-
den bizonnyal elhozza az idõ
Muraszemenye számára is, hi-
szen ott, ahol egyszer a gye-
rekek megszeretik a sportot, a
felnõttek is rákapnak a szur-
kolásra, sõt, a sportolásra is, s a
kicsikkel együtt felnõ a tele-
pülés sportélete is. Mindenek
tükrében reális álom, hogy e
gyerekek közül legalábbis egy-
kettõ kiváló játékos lesz egy-
kor, s az sem másodlagos
szempont, hogy valamennyien
egészséges életmódot folytat-
nak. Kicsit arra a régire hajaz
ez a történet, amikor aranylá-
bú játékosokat nevelt ki a
grund. Amikor nem a pénz,
hanem a sportszeretet bol-
dogít.

Farsang Lajos

A muraszemenyei gyerekek nagyon jól érezték magukat az
NB I-es csurgói játékosok közt, akik helybõl sporttársaikká
fogadták a picinyeket.

Október 21-én a letenyei
Fáklya Mûvelõdési Ház (FMHK)
zsúfolásig megtelt nagytermé-
ben tartotta 20 éves jubileumi
koncertjét a helyi

(képünkön). A
program elején
FMHK igazgató, majd

polgármester méltatta a
két évtizede sikeres formációt.

Ezt követõen tájegységek nép-
dalait, magyar táncokat film-
és rajzfilmságereket, könnyûze-
nei átiratokat játszott a

vezette zene-
kar. A közel két és fél órás kon-
cert szünetében a nagyterem
elõterében a csapatról az el-
múlt 20 év alatt készült fotók
diavetítése színesítette a prog-
ramot. A koncert végén több-
ször is visszatapsolta a publi-
kum a Mákvirágokat, akik
örömmel játszottak újra és új-
ra egy-egy jól ismert melódiát.

Mákvirág
Citerazenekar

Dömõk József
Halmi

Béla

Cse-
lényi József Attila

20 éves a Mákvirág
– Örömzene volt a mai –

mondta lapunknak Cselényi
József Attila. – Jó érzés volt lát-
ni a nézõtéren a régi zenekari
tagokat, akik közül még Buda-
pestrõl is jöttek a jeles alkalom-
ra. Fantasztikus, hogy teltház
elõtt játszhattunk. A színpadi lát-
ványos, ha úgy tetszik autenti-
kus díszlet a mûvelõdési ház és
könyvtár dolgozóinak keze
munkáját dícséri, akik még egy
tortával is kedveskedtek ne-
künk. Zenekarunk az eltelt
húsz esztendõ alatt több száz fel-
lépésen vett részt, Erdélybe, Hor-
vátországba és Szlovéniába is
sikerült eljutnunk. Célunk a ha-
gyományos citerazene és a né-
pi kultúra, a dallamok megismer-
tetése, terjesztése, továbbvite-
le, életben tartása – nyilatkoz-
ta az alapító Cselényi József
Attila a Dél-Zala Murahídnak.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Képeslap Becsehelyrõl

Lapunk egy-egy számá-
ban ezután a térség olyan
épületeit mutatjuk be, ame-
lyekre méltán lehet büszke az
adott település. Ezúttal a be-
csehelyi templom fotóját ad-
juk közre, II. János Pál pápa
szobrával.

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937, e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,
Közép-Zala, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Kezeltesse magát a lenti gyógyfürdõben!
Amit kínálunk:

gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna

Aki legalább napi 3 gyógykezelést vesz igénybe,
azok részére

biztosítunk!(Bremer 3000)
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉST

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja!

Utaltassa be magát illetékes reumatológus
szakorvosához:

Dr. Hamadeh Fuad,
(Szakorvosi Rendelõintézet Lenti)!

www.lentifurdo.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Dél-Zala Murahíd havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Dél-Zala Murahíd havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,akik szívesen
tudósítanának a településükön történt eseményekrõl lapjainkba:


