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Április 26-án (szombaton)
ismét megrendezésre került a

versenye. Az
esti eredményhirdetés elõtt 10
tagú szigorú zsûri vette górcsõ

becsehelyi borok

Megválasztották Becsehely borát

alá a beérkezett 107 bormin-
tát. A bíráló bizottság elnöke,

szólt arról,
hogy Zala megyében minden
dr. Páli Lajos

Gerencsér Géza átveszi az oklevelet Simon Zoltántól, a Dél-zalai
Hegyközség elnökétõl.

A és a

támogatásával egy
olyan projekt kezdõdött el, mely-
nek célja újabb határátkelõk
kialakítása .

Egy április 24-i fó-
rumon a határ-
szakaszon lévõ újabb átkelõk
létesítésének lehetõségeirõl kér-

Miniszterelnökség
Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium (NFM)

Magyarországon
letenyei

horvát-magyar

Új átkelõk nyílhatnak a horvát-magyar határszakaszon

A polgármesterek kíváncsiak voltak az elképzelésekre.

tek véleményt, vártak javasla-
tokat a szakemberek.

Az NFM háttérintézménye
a

projektveze-
tõje, szólt arról,
hogy az ország közel 2200
kilométeres kerületén mintegy
100 határátkelõ van, a horvát-
magyar 350 kilométernyi sza-

Közlekedésfejlesztési Koordi-
nációs Központ

Antoni Zsolt

kaszon pedig csak 7 helyen
tudnak átkelni a két ország
polgárai. A nyugat-európai pél-
dákat alapul véve – ahol akár
10 kilométerenként is van egy-
egy átkelési pont – minden-
képpen sûríteni kell és indo-
kolt a határátkelõk száma. Most

esély mutatkozik arra, hogy a
horvát-magyar szakaszon újabb
átkelési pontok létesüljenek –
mondta a szakember.

A fõ cél a magyar-horvát
határvidék társadalmi-gazdasá-
gi-közlekedési integrációjának

(Folytatás a 2. oldalon)
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Megválasztották Becsehely borát
tekintetben az egyik legpro-
fesszionálisabban megszerve-
zett borverseny a becsehelyi,
nem is szólva arról, hogy a
minõsítések elekronikus fel-
dolgozása példaértékû. Mint
fogalmazott, itt már az okleve-
let kapott nedûk is jó bornak
számítanak, az ezüst minõsítés
máshol felér egy arany elisme-
réssel. Elhangzott, hogy Becse-
helyen lelkes szõlõtermelõk
vannak és hozzáállásukkal ki-
emelkednek a megye borter-
melõi közül is. A zsûri 4 okle-
vél, 24 bronz, 61 ezüst 17 arany
és 1 nagyarany minõsítést sza-
vazott meg a boroknak.

polgármes-
ter szólt arról, hogy a gazdák

Németh Géza

boraik közül titkosan megvá-
lasztották a legjobb bort és hát
a munka gyümölcse meghozta
eredményét, ugyanis éppen a
faluvezetõ bora nyerte el ezt a
címet és a vele járó termetes
fémtartályt.

A legjobb becsehelyi bor
címért 7 gazda 11 bora ver-
senyzett, végül

Pinot blanc bora lett a gyõz-
tes, a gazda egy 130 literes
Gönczi hordót is kiérdemelt a
kupa és az oklevél mellé.

A kiválóan szervezett be-
csehelyi borversenyen népda-
lokat adott elõ a

, majd ízletes vacso-
rával vendégelték meg a szép-
számú érdeklõdõt.

Kép és szöveg

Gerencsér Gé-
za

Becsehelyi
Dalárda

: Mirkó Imre

„Az Országgyûlés 2000-ben
határozott arról, hogy április
16-a a holokauszt magyaror-
szági áldozatainak emléknapja
legyen. Az elsõ ilyen megem-
lékezést 2001-ben tartották.

1944-ben a náci megszál-
lókkal együttmûködõ magyar
közigazgatás és rendvédelem
tagjai ezen a napon kezdték
meg az elsõ gettók és gyûjtõ-
táborok felállítását a korabeli
Magyarország kárpátaljai terü-
letén. A Holokauszt Emlékköz-
pont minden évben e napon

Holokauszt megemlékezés Muraszemenyén

emlékmûsorral, az Áldozatok
emlékfalánál mécsesgyújtással
emlékezik meg a holokauszt
nemzeti áldozatairól.”

A
2014. április 11-én emlékez-
tünk meg a holokauszt magyar
áldozatairól. A 70. évforduló
alkalmából „A csíkos pizsamás
fiú” címû filmet vetítettük le
az érdeklõdõknek.

A program célja a magyar
zsidóság deportálásáról méltó
módon való megemlékezése volt.

muraszemenyei IKSZT-ben

B.E.

Méltó módon emlékeztek.

Tisztújítás a letenyei önkéntes tûzoltóknál
Április 25-én (pénteken)

tartotta tisztújító közgyûlését a
közel 100 tagú szék-
helyû

, melyen jelen vol-
tak a baráti és
önkéntes tûzoltók képviselõi
is. Az általános iskola étkezdé-
jében megtartott program so-
rán , a civil szer-
vezet elnöke és
parancsnok számolt be az öt-
éves ciklus alatt elvégzett mun-
káról, valamint a verseny és
pályázati sikerekrõl. Bedõcs
Attila arról is szólt, hogy egész-
ségügyi állapota miatt nem tud-
ja vállalni újra a parancsnoki
beosztást, ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy mandátuma lejár-
tával emelt fõvel távozhat az 5
évvel ezelõtt megválasztott ve-
zetõség minden tagja. Az ellen-
õrzõ bizottság jelentése és a
munkaterv elfogadása után hat
új tag belépésére – köztük

önkormányzati
képviselõ – mondott igent a
közgyûlés.

Az elnöki posztra
és kapott

jelölést, melyek közül jelentõs
többséggel (34-9) Kovács Ti-
bort választották az ÖTE új el-

letenyei
Önkéntes Tûzoltó Egye-

sület (ÖTE)
horvát szlovén

Mándli Géza
Bedõcs Attila

Far-
kas Szilárd

Ernszt
Gábor Kovács Tibor

nökének. Az önkéntes tûzol-
tók választották
meg titkárnak és gazdasági fe-
lelõsként ka-
pott újra bizalmat a tagságtól.

Az új elnök terveivel kap-
csolatban lapunknak elmond-
ta, hogy fõ céljai között sze-
repel a hagyományok, az elõ-
dök munkájának folytatása, a
fiatalság nevelése, a versenyzõ
csapatok felkészítése és a fel-
nõtt versenyzõi csapat újra-
élesztése. Fontosnak nevezte a
jelenlegi szakmai színvonal
megtartását, fejlesztését és a
nemzetközi kapcsolatok ápolá-
sát, valamint a hazai szakmai
szervezetekkel és tûzoltó egye-
sületekkel való kapcsolattar-
tást is.

Mint Kovács Tibortól meg-
tudtuk, az ÖTE parancsnoki,
szertárosi, rajparancsnoki, if-
júság és felnõtt verseny felké-
szítõi késõbb megbízással ke-
rülnek kinevezésre.

A 127 éves letenyei tûzoltó
egyesület következõ nyilvános
programja május 11-én lesz,
amikor Szent Flóriánra emlé-
kezve kerül megrendezésre a
hagyományos tûzoltónap.

Kép és szöveg:

Bíró Lászlót

Helber Istvánné

Mirkó Imre

Sok tag vett részt az ÖTE közgyûlésén.

elõsegítése – a két ország kö-
zötti határkeresztezõ közle-
kedési kapcsolatok és az azok-
hoz kapcsolódó mellékútháló-
zat fejlesztési lehetõségeinek
feltárása, elõkészítése, a Hor-
vátország és Magyarország kö-
zötti bármely szintû, rendsze-
rességû és célú személy- és
áruforgalom minõségének szá-
mottevõ javítása.

A letenyei egyeztetésen ja-
vaslataikat mondták el Lete-
nye,

és
polgármesterei, akik

közül többen már korábban

Tótszerdahely, Murake-
resztúr, Molnári Mura-
szemenye

is újabb határátkelõk építését
szorgalmazták.

A projekten belül orszá-
gosan 41 megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére kap-
tak megbízást a

,
valamint az .
Az elõbbi képviselõje,

elmondta, hogy a
legjobbnak ítélt projektek a
2014-2020-as ciklusban való-
sulhatnak meg.

A hazai egyeztetésekkel
egyidõben hasonló tájékozta-
tások és eszmecserék Horvát-
országban is zajlanak.

Kép és szöveg:

Trenecon
Cowi Tanácsadó és Tervezõ

Út-Teszt káefték
Marczin-

gós Tamás

Mirkó Imre

Új átkelõk nyílhatnak

(Folytatás az 1. oldalról)
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Csörnyeföldén sem feled-
keztek el egyik legszebb nem-
zeti ünnepünkrõl. A faluház-
ban az általános iskola 5. osz-
tályosai méltóképpen emlékez-
tek az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc eseményeire.

Csörnyeföldén is emlékeztek

Rendhagyó kézmûves fog-
lalkozást is tartottak nemze-
ti ünnepünk napján: huszár-
sapkát és leánykalapot, ko-
kárdát és bábokat készítet-
tek a helybéli gyerekek szü-
leikkel.

A 2014 április 6-án meg-
tartott országgyûlési választá-
son a ismét 2/3-os
gyõzelmet aratott.

Zala megye három egyéni
választókerületében is kor-
mánypárti gyõzelem született:

(01. választóke-
rület, Zalaegerszeg),

Fidesz-KDNP

Vigh László
Man-

Elsöprõ Fidesz-KDNP gyõzelem

ninger Jenõ
Cseresnyés Péter

(02. vk., Keszt-
hely) és (03.
vk, Nagykanizsa) szerzett man-
dátumot.

Térségünk országgyûlési
képviselõje, Cseresnyés Péter
a Fidesz képviselõcsoport-
jának egyik frakcióvezetõ-he-
lyettese lett.

Az egyéni választókörzetben mandátumot szerzett zalai kép-
viselõk, balról: Vigh László, Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter.

Nagy munka volt, április 6-án történelmi sikert arattunk!
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez!

Hajrá Magyarország, hajrá Dél-Zala!
Szeretnénk köszönetet mondani a választóknak, az önkén-

teseinknek, a munkatársainknak ezért a történelmi eredmé-
nyért. Magyarországon és Európában sem volt még arra pél-
da, hogy két alkalommal ilyen felhatalmazást tudjon szerezni
egy pártszövetség.

országgyûlési képviselõ
Cseresnyés Péter

Köszönet a támogatóknak

A horvátországi
a Cimper Turisztikai

Központban került megrende-
zésre a Mura Régió címû pro-
jekt záró rendezvénye április
végén, melyen részt vettek a

székhelyû
kép-

viselõi is.
A projektben a Mura folyó

két partján lévõ területek: ma-
gyar oldalon a Zala Zöld Szíve
Egyesület által képviselt 53
település, horvát oldalon Mu-
raköz megye települései vettek
részt. A projekt célja a Mura
vidék egységes, nemzetközi-
leg is értékesíthetõ turisztikai
régióként történõ azonosítá-
sa. Ennek érdekében kialakí-
tásra és bevezetésre kerül a
Mura Régió „brand”, valamint
a turisztikai terület vonzerõ-
leltárának összegzése, a turisz-
tikai arculat és filozófiájának
megtervezése, kialakítása.

A projekt során a Mura Ré-
gió turisztikai kínálatából ki-
adványok készültek magyar és

Muraszer-
dahelyen

kerkaszentkirályi
Zala Zöld Szíve Egyesület

Mura Régió zárórendezvény

horvát nyelven. Egyik a „Tema-
tikus útvonalak a Mura Régió-
ban,” a másik pedig egy szál-
láshely-katalógus, amely a tér-
ségben mûködõ szálláshelye-
ket mutatja be. A záró rendez-
vényt , a hor-
vát Volim Merimurje Egyesület
elnöke nyitotta meg, beszédé-
ben kiemelte a sikeres együtt-
mûködést a magyar partnerek-

Željko Zadravec

kel, és bemutatta a projekt ed-
dig elért eredményeit, vala-
mint szólt a jövõben megva-
lósuló tervekrõl. Összegzés-
képpen megjegyezte, hogy elé-
gedettek a projekt tartalmával,
végrehajtásával egyaránt. Bíz-
nak benne, hogy ezzel is hoz-
zájárulnak a turizmus fejlesz-
téséhez a térségben.

, a Zala Zöld Szí-
ve Egyesület elnöke az egyesü-
let munkáját, mûködését mu-
tatta be a horvát partnerek-
nek, és a jövõbeni elképze-
léseket vázolta.

, a Muraköz Me-
gyei Idegenforgalmi Közösség
vezetõje a hazai és külföldi
utazási, turisztikai trendekrõl
tartott érdekes elõadást.

polgármestere,
és

Muraköz megye alispán-
ja szintén szólt néhány elis-
merõ szót a projekt megvaló-
sulásához. Az elõadások után
a résztvevõket egy sétára in-
vitálták a muraszerdahelyi bá-

Pál Zoltán

Rudi Grula

Mu-
raszerdahely
Drazen Spak Sandra Her-
man,

nyász múzeumba, ahol bemu-
tatták az egykori bányászok
életét és kemény munkáját. Az
emlékház jelentõs turisztikai
bemutatóhelyé alakult az évek
során. Szemlélteti a térség
fejlõdését és emlékezteti a fia-
talabb generációt a múltban
végzett nehéz munkákra. A
rendezvény zárásaként a jelen-
lévõk megkóstolhatták a helyi
ételeket, kiemelve a Muravi-
dék egyik tradicionális süte-
ményét, a gibanicát is. A Mura
Régió projektnek csak egy
része zárult le ezen a progra-
mon, mert a közeljövõben
újabb és újabb tervek és célok
megvalósulása veszi kezdetét.

Káli É.

Drazen Spak és Iványi László polgármesterek a bányászatról
beszélgetnek tolmács segítségével.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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– Múlt év novemberében
olvasóink is tájékoztatást
kaptak Zala jövõjét nagyban
meghatározó megyei terve-
zésrõl. Elnök úr, hol tartanak
most a tervezéssel?

– Melyek az elfogadott
koncepció legfontosabb üze-
netei?

– A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD
ZALA” elnevezés alatt futó te-
rületfejlesztési dokumentu-
mok elkészítésének elsõ sza-
kasza lezárult. 2013 decembe-
rében a megyei közgyûlés el-
fogadta a területfejlesztési
koncepciót, mely döntést szé-
leskörû társadalmi egyeztetés
elõzött meg. A konzultáció
eredményeként a koncepció
helyzetelemzõ része aktuális
és pontos adatokat tartalmaz
Zala megye társadalmi, gazda-
sági helyzetét érintõen. Sõt,
magában foglalja azokat az
átfogó célkitûzéseket is, ame-
lyekre kiemelt hangsúlyt kell
helyezni a 2014-2020-as terve-
zési idõszakban.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõví-
tése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges,
vonzó, emberközpontú épí-
tett- és természeti környezet
kialakítása szükséges, korsze-
rû infrastruktúrával. Mindeh-
hez jól mûködõ, fejlett gazda-
ságnak kell társulnia, melyhez

Javában folyik a megyei fejlesztési tervek készítése
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

megfelelõen rugalmas képzé-
si rendszeren és a hagyomá-
nyokon alapuló gazdasági ága-
zatok megerõsítése mellett jö-
võcentrikus, piacképes gazda-
sági tevékenységek fejleszté-
sén át vezet az út.

– A helyi önkormányza-
tokról szóló törvény a megyei
önkormányzatok feladatául a
területfejlesztést, területren-
dezést, vidékfejlesztést és ko-
ordinációs feladatokat jelölte
meg, amelyek pontos és rész-
letes tartalmi meghatározását
a módosított területfejlesztési
törvény tartalmazza. Fontos-
nak tartom ugyanakkor ki-
emelni, hogy a regionális fej-
lesztési ügynökségek jogsza-
bályi változás következtében
megyei tulajdonba kerültek,
így a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség-
ben 1/3-os tulajdoni aránnyal
rendelkezik Zala megye. Ez
azért is kiemelten fontos,
mert 2014. április 15-vel felállt
a 2014-2020-as uniós költség-
vetési ciklus intézményrend-
szere, melyben közremûkö-
dõ szervezeti feladatokat lát-
hatnak el a fejlesztési ügy-
nökségek. A megyei önkor-
mányzatnak ezáltal nemcsak
közvetett szerepe lesz az
uniós programozás végrehaj-
tásában.

– A területfejlesztésrõl szó-
ló törvény módosítását köve-
tõen melyek a megyei önkor-
mányzat legfontosabb fel-
adatai?

– Miként alakul
a tervezési tevékeny-
ség menete?

– Magyarország
kormánya továbbítot-
ta Brüsszelbe a part-
nerségi megállapo-
dást, amely az egyes
operatív programok
közel végleges vál-
tozatát tartalmazza.
Ezen operatív prog-
ramok tartalmazzák
azokat a prioritáso-
kat, melyeket érintõen
az egyes fejlesztési
projektcsomagok el-
készíthetõek. A ter-
vezési munka jelen-
leg négy szinten fo-
lyik a megyében: a me-
gyei jogú városok sa-
ját területük vonatko-
zásában készítik fej-
lesztési programjai-
kat, a megyei önkormányzat a
további 256 települést érintõen
készíti a megyei és járási fej-
lesztési projektcsomagokat, vala-
mint az egyes CLLD-k (közösség
által irányított helyi fejleszté-
sek) vonatkozásában is körvo-
nalazódnak a fejlesztési igények.

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-

– Milyen forrásból törté-
nik a területfejlesztési doku-
mentumok elkészítése és mi-
re várható ezek befejezése?

vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-
ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészí-
tésére. Az elnyert ÁROP pá-
lyázat eredményeként a ter-
vezési feladatok befejezési ha-
tárideje szeptember 30. Az el-
készült dokumentumok nyo-
mon követhetõk a megyei ön-
kormányzat www.zala.hu web-
lapján, valamint a Tisztelt Ol-
vasókat is folyamatosan tájé-
koztatni kívánjuk a megyei fej-
lesztési elképzelésekrõl.

Manninger Jenõ

A „Vizek hátán, dombok
ölén, bunkerek mélyén” címû
projekt keretében megvalósult
a murai raftingolás lehetõsége.

adottak a
vízi turisztikai adottságok,
ugyanis a községen folyik át a

patak, a község határá-
ban a patak, és ezek
néhány száz méter után a

folyóba torkollanak.
Ezekre a természet kínálta

lehetõségekre alapozva került
kialakításra Kerkaszentkirá-
lyon a rafting-bázis. Az épü-
letben kulturált tisztálkodási
lehetõségek biztosítottak, itt
lehet a túrázáshoz csónakokat,
evezõket bérelni, valamint

Kerkaszentkirályon

Kerka
Lendva

Mu-
ra

Május elején indul
– a murai rafting túrák szezonja

képzett túravezetõk is rendel-
kezésre állnak. A csónakok 10-
12 személyesek, ideális csalá-
dok vagy baráti társaságok
részére, akik más szemszögbõl
kíváncsiak a Mura csodálatos,
vad sodrására és növényvi-
lágára. A Mura folyó évtize-
dekig a határsáv miatt szinte
megközelíthetetlen volt, ezért
megõrizte emberi tevékeny-
ségtõl mentes, természeti
értékeit.

A Kerkaszentkirályon mû-
ködõ rafting-bázis egy új tu-
risztikai program a térségben,
amely a turisztikai kínálatot
gazdagítja.

Káli É.

Indul raftingolni a csapat.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Senki sem szeret várakoz-
ni, fõleg nem hosszú perce-
ket töltve a hivatali ügyinté-
zés miatt. Különösen nehéz ez
a várakozás, amennyiben kis-
gyermekkel együtt kell ügyes-
bajos dolgainkat elintézni.

– A hivatali ügyintézés
okozta várakozás percein, il-
letve a kisgyermekes ügyfe-
lek gondjain szeretnénk eny-
híteni azzal a kezdeménye-
zéssel, hogy a Zala megyében
mûködõ valamennyi okmány-
irodában barátságos gyer-
meksarkokat alakítottunk ki.
A közigazgatás átalakítása az
ügyfélszolgálatok mûködésé-
ben is számos változást ered-
ményez. Ilyen a gyermek-
barát ügyfélszolgálatoknak a
kialakítása, melynek során
ezekben a gyermeksarkok-
ban a gyermekeket az ügy-
félszolgálatainkon kis asztal,
székek, színes ceruzák, kifes-
tõk, valamint játékok várják.
A környezetet pedig ennek
megfelelõen gyermekrajzok,
barátságos kiegészítõk teszik
kellemesebbé – tájékoztatta
lapunkat kor-
mánymegbízott, majd hoz-
záfûzte:

– A játszósarok minden
nap ügyfélfogadási idõben
nyitva áll és várja a kis ven-
dégeit, ezzel is elõsegítve,

Rigó Csaba

Gyermekbarát közigazgatás Zalában

Gyermeksarok a lenti kormányablaknál.

hogy szüleik az ügyintézés
idejét kellemesebben, nyu-
godtabban tudják eltölteni.
Az okmányirodákban a gyer-
meksarkok kialakítása csak
egy kezdõ lépés, mert a jö-
võben hivatalunk valamennyi
ügyfélszolgálatán ilyen barát-
ságos gyermeksarkok kiépíté-
sét tervezzük. A célunk az
ügyfélbarát közigazgatás meg-
teremtése, melyben a gyer-
mekbarát légkör kialakítása is
döntõ szerepet játszik. Az ál-
lampolgárok tapasztalhatják,
hogy változáson megy keresz-
tül a hivatali ügyintézés mi-
nõsége, mert más az ügyin-
tézõk szemlélete, valamint
ügyfélbarát dolgozók ülnek
az asztal másik oldalán, és
egyre hatékonyabbá válik az
ügyintézés. Az egyablakos
ügyintézés kiépítése is azt a
célt szolgálja, hogy a kor-
mányablakokban az állampol-
gárokat az állam a lehetõ leg-
magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni. 2014 elejétõl itt,
Zalában is folyamatosan nyit-
juk meg ezeket az integrált
ügyfélszolgálatokat, melyek-
ben az okmányirodák tucat-
nyi ügyköréhez képest több
mint kétezer ügy kezelésére
lesz lehetõség, mely hatalmas
minõségi javulást jelenthet a
polgárok számára.

Társadalmi összefogásnak kö-
szönhetõen immár megszépül-
ve áll a
a 157 éves útmenti kõkereszt.

A keresztet 1857-ben
született

állíttatta Isten
dicsõségére és a hegyekre tar-
tó gazdák, valamint a Lete-
nyérõl kivezetõ úton elhala-
dók védelmére.

szervezõtõl
megtudtuk, hogy a renoválás-
hoz szükséges összeget a Kár-

letenyei Kárpáti utcában

gróf
Andrássy Károlyné,
Szapáry Etelka

Pusztai Ferenc

Megszépült a kereszt
páti utcaiak adták össze. A fel-
újítási munkákat elvégzõ ön-
kéntesek

és
voltak. A régi pom-

páját visszanyerõ keresztet áp-
rilis 27-én, a vasárnapi nagy-
mise után le-
tenyei plébános áldotta meg
(képünkön).

Gyergyák Imre, Ben-
kõ Lajos, Molnár Ferenc, Ször-
fi Ferenc, Tóth Csaba, Verta-
rics István, Vida László, Hó-
bor Péter, Zsohár Attila Ra-
da Gyula

Farkas Károly

M.I.

Letenyén Városi Könyv-
tárban

Becsehely Mu-
raszemenye, Tótszerdahely

, a
március 28-án került

sor a Költészet Napja tiszte-
letére rendezett József Attila
körzeti versmondó versenyre.

A körzet 4 általános iskolá-
jából ( , Letenye,

) 23
felsõ tagozatos diák két kor-
csoportban mérhette össze te-
hetségét.

Körzeti versmondó verseny
Az 5-6. osztályos korcso-

port kötelezõ verse József At-
tila: „Tél” címû költeménye, a
7-8. osztályosoké „Kész a lel-
tár” címû mûve volt. A kötele-
zõ verseken túl egy-egy sza-
badon választott költeménnyel
is készültek a versenyzõk.

A , Radnóti-
díjas versmondó által veze-
tett 3 tagú zsûri döntése alap-

Horváth István

ján a következõ helyezések
születtek.

I. kategória (5.-6. osztály):
1. Tóth Réka, Dél-Zalai Általá-
nos Iskola Becsehely, 6. o., 2. So-
mogyi Bence, Muraszemenyei
Általános Iskola és Óvoda 5. o.,
3. Tóth Hanna, Andrássy Gyula
Általános Iskola Letenye, 5. o.

II. kategória (7.-8. osztály):
1. Hidasi Karina, Dél-Zalai Ál-
talános Iskola Becsehely, 7. o.,
2. Kodela Eszter, Tótszerda-

helyi Zrínyi Katarina Általános
Iskola 8. o., 3. Szabó Zsófia,
Muraszemenyei Általános Isko-
la és Óvoda 7. o.

A három legeredménye-
sebbnek ítélt verselõ – Tóth
Réka, Somogyi Bence és Hi-
dasi Karina április 12-én a zala-
egerszegi József Attila Városi
Tagkönyvtárban rendezett me-
gyei döntõn képviselte a tér-
séget.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A verseny résztvevõi.
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Letenye
ZMKH LJH

(Okmányiroda)

Okmányiroda

ZMKH NJH

( )
Nagykanizsa
Okmányiroda

ZMKH NJH

(Okmányiroda)

Zalakarosi
Kirendeltsége

8868 Letenye,
Szabadság tér 3.

Cím

8800 Nagykanizsa,
Eötvös tér 16.

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdõ tér 1.

Hétfõ

8 -16
00 00

8 -16
00 30

8 -20
00 00

8 -12
00 00

Kedd

8 -20
00 00

8 -16
00 30

8 -16
00 00

Szerda

8 -20
00 00

8 -16
00 30

8 -12
00 00

Csütörtök

8 -20
00 00

szünetel

szünetel

Péntek

8 -20
00 00

8 -14
00 00

Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*

* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.

Településünk szépítése, az
egységes településkép kialakítá-
sa fontos célkitûzése volt ön-
kormányzatunknak. Ennek ér-
dekében a helyi civil szerve-
zetekkel

és a
szoros szakmai és

pénzügyi együttmûködés során
több sikeres Leader vidékfej-
lesztési pályázatot is elnyertünk
a

közremûkö-
désével, melyek projektszintû
megvalósítása a tavalyi évben
kezdõdhetett meg, és remé-
nyeink szerint az idei évben
befejezõdnek.

Az egységesítés jegyében
egyszerre több projekthelyszí-
nen is folynak a településszépí-
tési munkálatok, melyet az ön-
kormányzat képviseletében el-
járva polgár-
mester és al-
polgármester, a kivitelezõ kép-
viseletében István
napi szinten, folyamatosan fel-
ügyel, irányít, ellenõriz, annak
érdekében, hogy az a tervek-
nek, elképzeléseknek minden-
ben megfeleljen.

(Semjénházai Sport-
egyesület Faluházért Ala-
pítvány)

Zala Zöld Szíve Vidékfej-
lesztési Egyesület

Preksen László
Kárpáti István

Réz Gyula

Az egységesítés jegyében Semjénházán

Önkormányzatunk a község
templománál, az Ady utca men-
tén egy közösségi közparkot és
pihenõhelyet alakít ki, amely
visszatükrözi a horvát népi és
hitvallási hagyományokat, egy-
úttal letisztult formáival és az
elhelyezésre kerülõ használati
és látvány térelemekkel egy iga-
zi közösségi teret szeretnénk
átadni a település lakóinak. A
közparkban elhelyezésre kerül
7 különbözõ használati és lát-
vány térelem: egy Szent Anna
szobor, amelyet felajánlásból
szeretnénk megvásárolni, egy
ivókút, egyedi kialakítású pihe-
nõ padok, hulladéktárolók, ke-
rékpártároló és a 14 stáció (kál-
vária). A közparkot a mai kor
igényeinek megfelelõ térburko-
lattal látjuk el, valamint – a nyá-
ri hõségre is gondolva – hazai
õshonos fák telepítésére is van-
nak törekvéseink. A közpark és
a pihenõhelyet a köztemetõtõl
egy, a helyi horvát hagyományo-
kat figyelembe vevõ, de a mai
kor igényeinek is megfelelõ, ko-
vácsoltvas kerítéssel választjuk el.

Faluházunk – amely az ön-
kormányzat hivatalával egy épü-

letegyüttest alkot – felújítása a
rezsikiadások csökkentése érde-
kében elengedhetetlenül szük-
ségessé vált, az épület nyílás-
zárói festésért kiáltottak, az
épület hõszigetelése és akadály-
mentesítése nem volt megol-
dott, az épület elõtt lévõ tér-
burkolat repedezett, töredezett
volt, az impozáns és markáns
épületegyüttest magas fenyõfák
és élõsövények rejtették el.

Az egységes településkép
kialakítása során kiemelt figyel-
met fordítottunk a nyitottságra,
az egységes – a Templomkert-
hez hasonló –, letisztult forma-
kialakítású használati és látvány
térelemek elhelyezésére, a falu-
ház és az önkormányzati hivatal
funkcionalitásának hangsúlyo-
zására. Jelenleg az épületegyüt-
tes modern térburkolattal való
folytonosságával biztosítva köt-
nénk össze térben az újonnan
kialakított IKSZT épületével,
így egy igazi, már-már kisvá-
rosias közösségi tér kerül kiala-
kításra, ahol nagyobb rendezvé-
nyeink, falunapjaink, „utcabál-
jaink”, vetítések is megvalósít-
hatók lesznek. A közösségi tér
és a faluház épületegyüttes aka-

dálymentesítésének megvalósí-
tása mozgáskorlátozott ember-
társaink életét könnyíti meg, õk
is teljességgel részt tudnak ven-
ni programjainkon.

Fontos momentum a közös-
ségi tér kialakításában, hogy itt
helyezkedne el településünk
hõseinek emlékmûve, amely
fontos mondanivalóját, az utó-
kor számára történõ megemlé-
kezést méltó módon és helyen
valósítja meg. Az emlékmû ter-
vezése jelenleg folyamatban
van, monumentális jellegét és
eszmei-szellemi értékét meg-
õrizve kerül kialakításra.

Reményeink szerint nem-
csak a település minden lakója,
de a községünkbe érkezõ ven-
dégek, az községünkön átha-
ladó emberek szeme is „meg-
akad” a kialakításra kerülõ kö-
zösségi tereken, a megújult falu-
ház épületegyüttesén, az IKSZT
épületén, valamint a templom-
hoz tartozó parkhelyiségen, jó
hírünket, településünk szépsé-
gét és egységét továbbviszik, így
méltán büszkék lehetünk Sem-
jénházára, értékeinkre, vezetõink-
re, lakóink együvé tartozására.

K.Cs.
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A környéki óvodák
részvételével immár hatodik al-
kalommal került megrendezés-
re a . A kis-
város mûvelõdési házának nagy-
termében április 12-én, szomba-
ton délelõtt megtartott prog-
ramon részt vettek a , a

, a
, a letenyei, a

és a
óvodás csoportok is. A mûsor
kezdetén, polgár-
mester köszöntõjét követõen a
letenyei neve-
lõtestülete vidám dalokkal szó-
rakoztatta a zsúfolásig megtelt
nagyterem közönségét. A „na-
gyok” után elsõként a letenyei
ovisok léptek fel a világot
jelentõ deszkákra. Táncukat a
Csárdáskirálynõ címû operett
„Húzzad csak kivilágos virrada-
tig” dalára koreografálták. A
csoportot és

Letenye

Csiribiri találkozó

borsfai
bánokszentgyörgyi becsehe-
lyi muraszeme-
nyei pusztamagyaródi

Halmi Béla

Hóvirág óvoda

Bedõ Krisztina
Vargáné Szamosvári Nikoletta

Csiribiri ovis találkozó Letenyén

óvónõk készítették fel, a szép
táncos ruhák

dajka kezei közül kerül-
tek ki.

A muraszemenyei óvódások
a Bátor kertész címû verses me-
sét adták elõ, a borsfaiak tavaszi
játékfüzérrel, dallal, tánccal tet-
ték emlékezetessé a napot. A
szünet után a pusztamagyaródi
ovisok mesedramatizálással ad-
ták elõ a Hófehérkét, majd a
Rátóti csikótojás címû mesét
láthattuk a becsehelyiektõl. Vé-
gül a bánokszentgyörgyi ügyes
ovisok dramatikus játékkal, mon-
dókával, énekkel ragadtatták
tapsra a közönséget. A program
végén a szervezõk nevében

a letenyei Hóvi-
rág óvoda vezetõje ajándékot
adott át a megjelent csoportok-
nak és felkészítõiknek, majd
megvendégelték a közel három-
órás program ovis résztvevõit.

Kép és szöveg:

Martonné Tóth
Éva

Fri-
man Jánosné,

Mirkó Imre

Gyémántmiséjére készül a
születésû

esperes-plébános a
Somogy megyei

.
Gyuriga Károly Kerkaszent-

királyon született 1929-ben, itt
is nevelkedett, és 1954-ben
szentelték pappá Veszprémben.
Élete során több helyen is telje-
sített szolgálatot, többek között

, és
már 28 éve Lengyeltótiban.

A gyémántmisére készülõ-
dés alkalmából

, Lengyeltóti polgármes-
terével együtt bejárták az el-
múlt 60 év szolgálati helyeit, és
filmet is forgattak a helyszíne-
ken, ahol emlékeirõl mesélt az
idõs plébános. Büszkén mutat-
ta be a kerkaszentkirályi kis ká-

kerkaszentkirályi Gyu-
riga Károly

Lengyeltó-
tiban

Kiskanizsán, Tüskeváron, Káp-
talanfán, Nován, Iharosban

Zsombok La-
jossal

Kerkaszentkirály-Lengyeltóti és 60 év papi szolgálat…
polnát, ahol még gyerekként is-
merkedett az egyház tanításai-
val. Megtekintette az egykori
Kerka vízimalom maradványait,
ahol elmondása szerint még a
molnár mellett is dolgozott.

Károly atya nagyon szeren-
csés embernek tartja magát,
mert idõs kora ellenére szelle-
mi frissességgel és fizikai erõvel
rendelkezik. Minden nap imád-
kozik és nagyon hálás a családi
környezetért, amiben nevelked-
hetett.

A rövid látogatás alkalmával
meghívta községi
polgármestert és a

a július elején
Lengyeltótiban tartandó gyé-
mántmiséjére, hogy a szülõfa-
luját képviseljék a nagyszabású
eseményen.

Pál Zoltán
kerkaszent-

királyi híveket

Káli É.
Balról Gyuriga János, Gyuriga Károly, Zsombok Lajos és Pál
Zoltán

A letenyei ovisok a Csárdáskirálynõbõl táncoltak el egy részletet.

Április 11-én a
került

megrendezésre a felmenõ rend-
szerû ifjúsági katasztrófavédel-
mi verseny. A járási szintû meg-
mérettetésen négy általános is-
kolai csapat (
két csapattal, )
vett részt. A megoldandó felada-
tok között szerepelt az el-
sõsegélynyújtás, homokzsákok-
ból nyúlgát készítése, veszélyes
anyagok azonosítása, tûzoltási
feladatok, tûzoltó eszközök fel-
ismerése, tereptan, környezet-
védelem és a szelektív hulla-
dékgyûjtés.

letenyei ka-
tasztrófavédelmi õrsön

Becsehely,Letenye
Muraszemenye

A becsehelyi csapat gyõzött
A verseny lebonyolításában

segített a letenyei mentõállo-
más munkatársa és ott voltak
vízügyi igazgatóság dolgozói is.

A háromórás versengés végén
a díjakat
a letenyei katasztrófavédelmi õrs
parancsnoka adta át. Elsõ helye-
zést ért el a Becsehelyi Általá-
nos Iskola csapata, második lett
a letenyei iskola haladó (nyolca-
dikos) gárdája, harmadikként vé-
geztek a Muraszemenyei Általá-
nos Iskola versenyzõi és negye-
dikként a Letenye maradó csa-
pata vehette át a nyereményeket.

Cselényi József Attila,

M.I.
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Immár több éve részt vesz-
nek óvodásaink a minden év
tavaszán megrende-
zésre kerülõ kultu-
rális bemutatón. Az idei évben
„A bátor kertész” címû verses
mesét adták elõ, mely sok ze-
nével, tánccal színesítve igazi
színfoltja volt a rendezvény-
nek, és ami nagy sikert aratott.
A mesét óvónõ
tanította be a gyermekeknek.
Az évente megszervezett kul-
turális bemutató célja, hogy a
környezõ óvodák egymásnak
bemutathassák, mit tanultak,
változatos, sokszínû elõadá-
saikkal megismertessék magu-
kat más óvodákkal is. A prog-

Letenyén
„Csiribiri”

Pusztai Tímea

Muraszemenyei ovisok a Csiribirin
ram révén az óvónõk újabb és
újabb ötletekkel gazdagodhat-
nak, amit késõbbi munkájuk-
ban fel is tudnak használni. A
szülõknek is nagy élmény és
kikapcsolódás ez a bemutató,
várják, hogy betekinthessenek
gyermekeik elõadásába, sze-
replésébe.

Az idei rendezvény szá-
munkra eltérõ volt a megszo-
kottól, mert lehetõségünk adó-
dott megismerkedni a

dolgozói-
val, és megragadva a meghívá-
sukat, el is látogathattak óvo-
dásaink a csodálatosan szép,
esztétikus, jól felszerelt óvodá-
jukba. Nagy szeretettel vártak

szlové-
niai lendvai óvoda

és kedvesen fogadtak bennün-
ket, ezenkívül egy meglepetést
is tartogattak számunkra. A
lendvai várhoz invitáltak ben-
nünket, ahol megtekinthettük
a múzeumot, valamint kora-
beli ruhákba öltöztették óvo-
dásainkat és bennünket, óvó-

nõket. Erre a rendkívüli ese-
ményre, élményre gyerekekeink
is és mi óvónõk is még sokáig
emlékezni fogunk, mely ezút-
tal igazán színvonalasra és él-
ményekben gazdagra sikeredett.

óvodavezetõ
Turósné Lõrincz Anita

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

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!

Április végén májusfát ál-
lítottak a festõi szépségû kör-
nyezetben lévõ .
Ezt a hagyományt már rég-
óta – több mint 20 éve –
tiszteletben tartják a faluban.
A mostani májusfát a

és

Kistolmácson

Kistol-
mács Jövõjéért Alapítvány

Májusfát állítottak Kistolmácson

a kö-
zösen állíttatta. A fára pezsgõ
került.

A nedû a május 17-én meg-
rendezendõ hagyományos

alkalmából kerül elfo-
gyasztásra.

falu önkormányzata

Fér-
finap

M.I.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A

„Tanórán Kívüli
Foglalkozások Zala Megyé-
ben” projekttel kapcsolatos
sajtótájékoztatóját tartotta
nemrég, ahol
ügyvezetõ igazgató számolt
be az elvégzett munkáról. A
2012 novemberében benyúj-
tott pályázatnak, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
támogatási rendszerhez a
„Kulturális intézmények rész-
vétele a tanórán kívüli neve-
lési feladatok ellátásában”
projekt támogatási összege
23 600 000 forint.

A 2013. április 1-jén in-
dult program 2014. március
31-én zárult.

A projekt célja a közokta-
tásban résztvevõ gyermekek
és tanulók, óvodai, tanórai,
tanórán kívüli és szabadidõs
nem formális és információ
nevelésének, oktatásának tá-
mogatása. A programok óvo-
dákban, iskolákban kerültek
megvalósításra szerte a me-
gyében, témahetek, heti, havi
szakkörök, versenyek és ve-
télkedõk formájában.

A betervezett programok-
ban hét oktatási intézmény
vett részt, több mint 580 fõt
érintve, óvodásoktól a felsõ
tagozatos tanulókig. A prog-
ramban a következõ iskolák,
óvodák vettek részt:

– Mindszenty József Álta-
lános Iskola (Zalaegerszeg):
Témahét a környezetvéde-
lemrõl, „Az univerzum csodái

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Rózsás Csaba

Projektzáró a TIT-nél

- Hogyan mentsük meg a vilá-
got” címmel.

– Az Ady Endre Általános
Iskolában (Zalaegerszeg) szin-
tén a környezetvédelem ke-
rült középpontba: Szakkörök:
„Tanulj meg tanulni!” és
vetélkedõk „Élhetõ világunk”
címmel.

– Alsónemesapáti - Cser-
tán Sándor Általános Iskola:
informatikai „Google-generá-
ció, Digitális írástudás” cím-
mel szakkörök

– Gellénháza - Dr. Papp Si-
mon Általános Iskola: „Hét
szabad mûvészet”, „Használd
ki a kézügyességedet!” szak-
köri foglakozások

– Pacsai Általános Iskola
Óvoda és Kollégium: „Aktív
állampolgárságra nevelés, kul-
turális örökségeink” elneve-
zésû program.

– Páka - Öveges József
Általános Iskola: múzeumi
órák, hagyományõrzés, népi
kultúra.

– Zalaegerszeg-Kertvárosi
Integrált Óvoda Napsugár
utcai Tagóvoda: mesehetek,
rajzolás, jelmezek készítése.

A sajtótájékoztató végén
Rózsás Csaba megköszönte a
projektben résztvevõ oktatók
és intézmények munkáját,
valamint együttmûködését.

A tehetséggondozás je-
gyében rendezett programok
sikeresen zárultak, melyek az
Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul-
tak meg.

Török Irén

A beszámoló a sikeres projektzárásról szólt.



10 2014. áprilisDél-Zala Murahíd

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

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

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

A Költészet napja alkalmá-
ból Családok a kultúráért cím-
mel a zenés est-
jére került sor április 11-én
(pénteken) a

. A program mûsorvezetõje
és versmondója a nagypapa,

volt. A zsúfolásig telt
bibliotékában közel háromne-
gyedórás zenés, énekes mûsort
adott a család gyulai ága. Az apa

hat gyermekével
énekelt, a hangszerek közül meg-
szólalt a zongora, a cselló, a kla-
rinét, a furulya és a szaxofon is.
(A letenyei születésû Timár Csa-
ba nem mellesleg a Gyulai Tûzol-
tóparancsnokság helyettese is.)

Az igényesen összeállított
elõadást követõen

Timár-család

letenyei könyvtár-
ban

Ti-
már József

Timár Csaba

Dömõk Jó-

Családok a kultúráért Letenyén
zsef,

Timár Zol-
tán

Timárné
Ócsai Ágota, Timár Orsolya,
Timár Noémi, Timár Ádám,
Timár Benjámin, Timár Re-
beka, Timár Marcell.

Mirkó Imre

a Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója nyitotta
meg a Letenyén élõ

(TiZo) op-art technikával
készült, újabb alkotásokkal gya-
rapodott kiállítását. A mûsor vé-
gén a Timár-család finom italok-
kal, ételekkel látta vendégül a
szépszámú érdeklõdõ közönsé-
get. A mûsor során közremûkö-
dött: Timár Csaba,

Vala-
mint a doyen és egyben nagy-
papa Timár József és leg-
frissebb alkotásaival Timár Zol-
tán - TiZo.

Kép és szöveg:

A gyulai Timár-család a letenyei könyvtárban énekel.

A székhelyû
(Gál Szil-

veszter Diszfáziásokért és Építõ-
ipari Szakmunkás Tanulókért
Közhasznú Egyesület) egészség-
programján belül nemrég ke-
rült sor egy találkozóra a be-
csehelyi iskola könyvtárában.

A Kulturával az egészségért
tematikus klub vendégei

becsehelyi Gá-
szi-Dészt Egyesület

Gaz-

A jobbulás, javulás akarat kérdése

da Zoltán
Kardos Ferenc

nagykanizsai versmon-
dó és , a nagyka-
nizsai Halis István Városi Könyv-
tár igazgatóhelyettese voltak.

Gazda Zoltán elmondta, hogy
egy betegség következtében 22
esztendeje vakult meg, de nem
adta fel. A mai napig hang-
anyagról tanulmányozza a
könyvtárban a híres színészek

verselési technikáját és úgy
gondolta, õ is megpróbálkozik
ezzel, melynek olyan sikere lett,
hogy az amatõr idõs versmondó
több helyen is elszavalja ked-
venc, választott költeményeit. A
becsehelyi rendezvény közön-
ségének Móra Ferenc A hege-
dû, Széman Antal A vén bohóc,
Petõfi Sándor Kördal, Kerekes
Géza Ne kutasd, Kibédi Ervin
Fátum és Várnai Zseni A nagy
menet címû költeményeit is el-
szavalta.

Kardos Ferenc – mint mond-
ta – maga is fogyatékkal él 16
mûtéttel a háta mögött, de õ
sem adta fel. A mozgáskorlá-
tozott könyvtárvezetõ-helyettes
szerint ha fogyatékos emberrel
találkozik egy „egészséges” tár-
sa, az elsõ, hogy sajnálja, pedig
nem kellene. Az elõítéleteket
Kardos Ferenc is megtanulta a
helyén kezelni, így nyilvánvaló
hátránya ellenére teljes ember-
nek érzi magát. Kardos Ferenc
elmondta, hogy õ is nagyon jól
tudja, ha meglátják mozgását,
egybõl empátiát éreznek az
emberek, pedig pont ez az, ami
akadályozhat abban például egy
mozgáskorlátozottat, hogy ön-
magát elfogadja. Egy beszéd-
hibás társunk sem kevesebb a

másiktól, csak türelem kell a
másik fél részérõl is, hogy
megértsen például valaki egy
dadogót.

nyugalmazott
letenyei általános iskolai peda-
gógus – mint mondta – 8-9 éve
kezdett el rosszul látni, amit
elõször kollégái, barátai nem is
hittek el. Viszont a tanítványai
igen, így hagyták nyerni a suli-
ban akkor, amikor marokkózott
velük. Sasvár Árpádnak is telje-
sen felforgatta az életét az egész-
ségromlás, viszont azt elfogadta
és idõvel újabb érdekes utakat,
elfoglaltságot talált magának.

Az elfogadást, a megértést, a
kölcsönös segítségnyújtást együtt
tanuljuk, hogy aztán merjük
megszólítani és megismerni egy-
mást, mert a gondolatok, érzé-
sek,tapasztalatok akkor igazán
értékesek, ha azokat megoszt-
juk másokkal – summázták a
beszélgetés során.

A találkozón felszólalók mind-
egyike külön is hangsúlyozta,
hogy a jobbulás, javulás erõs
akarat kérdése. Aki feladja saját
magát, az valamilyen szinten
„önmagát ítélheti halálra” – hang-
zott el többek között a Gászi-
Dészt áprilisi találkozóján.

Kép és szöveg:

Sasvár Árpád

Mirkó Imre

A becsehelyi program résztvevõi.

Erdély

Becsehelyi Általános Iskola

Nagyszalonta,
Nagyvárad, Kolozsvár, Torda,
Korond, Csíksomlyó, Békás-
szoros, Gyulafehérvár, Vajda-
hunyad, Arad

Bél-

kincseinek felfede-
zésére indulnak május 12-én a

diákjai. A 35 diák és 5 kísérõ
tanár egyhetes körutat tesz a
HATÁRTALANUL! program ke-
retében. A kirándulás során
meglátogatják Erdély legis-
mertebb nevezetességeit, ter-
mészeti, kulturális és törté-
nelmi értékeit.

egy-egy állomá-
sa lesz felfedezõ útjuknak.

fenyérre, a Kolping gyermek-
otthonba már visszatérõ ven-
dégként látogatnak el a be-
csehelyi gyerekek, akik idén
tartós élelmiszer adományok-
kal támogatják a szegény sor-
sú, árva gyerekeket. Koron-
don pedig a helyi általá-
nos iskolásokkal találkoznak,
programjukkal újabb lépést
téve a testvériskolai kapcso-
lat felé.

Az elmúlt három év során
már több mint 100 tanuló és
12 tanár ismerkedhetett meg
Erdéllyel a projekt kapcsán.

Becsehelyrõl Erdélybe
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Házhoz szállítva

700 Ft/db

Akció
Húsvéti kézmûves délután-

ra került sor a
faluházban. A foglalkozáson
szép számmal részt vettek a
falubeli gyerekek és a szülõk.

Ezek a foglalkozások jó al-
kalmak arra is, hogy a szülõk
kikapcsolódjanak a mindenna-
pos rohanásból és mindezt a

csörnyeföldi

Kézmûves délután Csörnyeföldén

gyerekeikkel együtt tegyék!
Közben az otthoni dekorációk
is elkészülnek.

Jó hangulatban gyorsan el-
telt az a pár óra, amit együtt
töltöttünk. A fotók a késõb-
biekben szép emlékeket éb-
resztenek bennünk errõl a fog-
lalkozásról.

Hasznos és tartalmas foglalkozás volt.

Az idén immár 49. alkalom-
mal kerül megrendezésre a
nagy hagyománnyal rendelke-
zõ és 8.
alkalommal a
egykori legjobb tekézõje, a
fiatalon elhunyt

tiszteletére rendezett
.

A verseny ideje és helye:
2014. június 06.-08. (pén-

tek - szombat - vasárnap)
Bázakerettye SE Tekecsarnok
A verseny rendezõje:
MOL Nyrt Üzemi Tanácsa

Olajos Teke Kupa
Bázakerettye SE

Lukvár Fe-
renc em-
lékverseny

Rangos tekeviadalok Bázakerettyén
MOL Bányász Szakszervezet
Bázakerettye Község Ön-

kormányzata
Bázakerettye SE Teke Szak-

osztálya
Bázakerettye és Térsége

Bányász Mûvelõdési Egyesület
Versenyszabályok:
• 4 fõs csapatok 100 ve-

gyes gurítás
• A verseny a MATESZ

érvényben levõ szabályai sze-
rint zajlik

• Óvás: a helyszínen a ver-
senybíróság elnökénél

Díjazás: A torna elsõ helye-
zettjének neve felkerül a ván-
dorserlegre

• I., II., III. helyezett
csapatok tárgyjutalomban

• I., II., III. helyezett egyéni
tárgyjutalomban

• Legjobb telizõ tárgyjuta-
lomban

• Legjobb taroló tárgyjuta-
lomban

• Nõi csapat I. helyezett
tárgyjutalomban

• Nõi egyéni I. helyezett
tárgyjutalomban
Nevezési határidõ: 2014. május 20.

Nevezés:
Fülöp Csaba 30/490-6739
Németh Attila 30/504-8891
• Nevezési díj 6. 000 Ft/

csapat, melyet a helyszínen
kell fizetni (a nevezési díj
tartalmaz egyszeri étkezést és
italfogyasztást, valamint csapa-
tonként 5 db belépõt a helyi
strandfürdõbe.)

Kérjük a részvételi szán-
dékot minél elõbb jelezni a
megadott telefonszámok vala-
melyikén, mindenképpen még
a hivatalos nevezés elõtt!

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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MLSZ Grassroots Önkéntes szervezõi
ingyenes tanfolyam indul

Zala megyében
A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnõttképzési Intézete – a

2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó iskolarend-
szeren kívül szervezett – „Grassroots szervezõ” tanfolyamot
indít Zala megyében.

TGRAS/1418
Zalaegerszeg, ZTE tárgyaló

(8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.)
2014.05.31. és

2014.06.07. - 2 oktatási nap (16 óra, elmélet és gyakorlat)
a fent kijelölt két szombat 9-17 óra

között
Ingyenes

Olyan sportszeretõ szülõk, aktivisták, fiatalok labdarú-
gással kapcsolatos alapképzése, akik a Bozsik Programokban
és a Grassroots labdarúgás más színterein is segíteni szeret-
nének a rendezvények színvonalának emelésében, szervezé-
sében. Várunk minden érdeklõdõt, akik a gyermekkori
labdarúgással kapcsolatos élményeiket át szeretnék adni a
mai fiatalok számára.

– a megadott email címre beküldött jelentkezési lap
– 15. életév betöltése
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre kérjük

elküldeni: zala.edzokepzes@gmail.com
A jelentkezési lap letölthetõ a www.zalamlsz.hu web-

oldalon.
A Tárgy mezõbe kérjük beírni az ÖNKÉNTES SZERVEZÕI

TANFOLYAM szöveget!!!
Jelentkezés határideje: 2014.05.27.
A tanfolyam minimum 10 fõ létszámmal indul.

A tanfolyam kódja:
A tanfolyami képzés helye:

A tanfolyam ideje és idõtartama:

Tanfolyami napok:

A tanfolyam díja:
A tanfolyam célja:

Jelentkezési feltételek:

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (SZÉP KÁRTYA)

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

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

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

TOSZKÁNA bûvöletében, MODENA-PARMA

Júl.18-20. 26.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug.5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug.17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

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

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

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

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ : 1 000 Ft(3-14 éves korig)

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
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