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Letenyén Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár

Le-
tenye Város Fúvószenekara

Harangozó Józsefné

Far-
kas Szilárd

a
szervezte

nemzeti ünnep vasárnap 11
órakor a Kossuth emlékoszlop-
nál vette kezdetét. Elsõként

adott térzenét, majd játszotta el
a Himnuszt, amely után a helyi

szavalata
hangzott el, aki Erdélyi József:
Március 15-én címû költeményét
mondta el.

A koszorúzást követõen
polgármester kö-

Március 15 különös ereje és szépsége

Farkas Károly plébános, Farkas Szilárd polgármester és Pácsonyi
Imre együtt koszorúzott.

szöntötte az ünneplõket. Mint
elhangzott, 1848 március 15-e
faggat bennünket. Faggat elsõ-
sorban nemzeti létünkrõl, sor-
sunkról, a jövõrõl, a megmara-
dásról és annak titkáról. De
faggat minket az ünnep miben-
létérõl is. Mit is ünneplünk már-
cius 15-én? Miért tûzünk nem-
zeti színû szalagot, kokárdát
mellkasunkra?
szavait idézve: ezredéves törté-
nelmünk bizonysággal szolgál,
hogy nem vagyunk gyermek-

Kossuth Lajos

nemzet. 1848-i történelmünk bi-
zonysággal szolgál, nem va-
gyunk elaggott nemzet.

Március 15-nek különös ere-
je és szépsége van, mert ha visz-
szatekintünk arra a 167 eszten-
dõre, ami 1848-tól vagy a '49-es
szabadságharctól elválaszt min-
ket, egy rendkívül zsúfolt és
rendkívül nehéz történelmet tu-
dunk magunk mögött. A 48-as
fiatalok tudták hogyan kell gyõz-
ni. Akik igaz ügyért küzdenek
tudják, nem elég, ha megadásra
kényszeríted a szemben álló el-
lenfelet, az igazi gyõzelem az,
amikor kivívod azok céljait, akik
mögötted állnak és bíznak ben-
ned – mondta beszéde során
Letenye polgármestere.

Az ünnep szónoka
, a

alelnöke volt.
Mint többek között elhang-

zott, az 1848-as történésekkel
kapcsolatban bármelyik nézõ-
pontot is vesszük elõ, meg kell
találnunk benne a nekünk erõt

Pácsonyi
Imre Zala Megyei Közgyûlés

adó és a felnövekvõ generációk-
nak újabb és újabb muníciót je-
lentõ tartalmakat. Nincs olyan
történelmi eseményünk, ame-
lyet ekkora szeretettel venné kö-
rül a közvélekedés, a közgon-
dolkodás.

Minden falunkban a Kossuth
vagy a Petõfi utat találjuk meg
elõször, városainkban a Széche-
nyi teret szinte mindegyikben
felfedezhetjük. Mindez azt is je-
lenti, hogy nem csak a törté-
nészek tudatában maradt meg
és áll szilárdul 1848-49, hanem
benne van a közvélekedésben, a
közgondolkodásban, ahogy re-
mélhetõleg a letenyei ünneplõk
szívében is – fogalmazott Pácso-
nyi Imre.

A szónoklat után a zala-
egerszegi
Márciusi ragyogásban címû ze-
nés irodalmi összeállítása hang-
zott el, majd végül a fúvószene-
kar által eljátszott Szózat hang-
jaival zárult a letenyei ünnepség.

Kép és szöveg

Énekmondó Együttes

: Mirkó Imre
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Letenyén

József Attila

Becsehely
Muraszemenye, Tótszerda-
hely

Dányi József

, a városi könyvtár-
ban március 27-én került sor a
Költészet Napja tiszteletére
rendezett járási
versmondó versenyre.

A körzet 4 általános isko-
lájából ( , Letenye,

) 35 felsõ tagozatos diák
két korcsoportban mérhette
össze tehetségét.

Az 5-6. osztályos korcso-
port kötelezõ verse József
Attila: „Istenem” címû költe-
ménye, a 7-8. osztályosoké
„Születésnapomra” címû volt.
A kötelezõ verseken túl egy-
egy szabadon választott költe-
ménnyel is készültek a vers-
mondók.

, a lenti Utassy
József Versmondó Kör vers-
mondója által vezetett 3 tagú
zsûri döntése alapján a követ-
kezõ helyezések születtek:

A Költészet Napján
I. kategória (5.-6. osztály):

1. Hidasi Bettina (Dél-Zalai Álta-
lános Iskola Becsehely, 6. osz-
tály), 2. Horváth Bendegúz (And-
rássy Gyula Általános Iskola Le-
tenye, 5. osztály), 3. Somogyi
Bence (Muraszemenyei Általá-
nos Iskola és Óvoda 6. osztály).

II. kategória (7.-8. osztály):
1. Tirpák Boglárka (Tótszerda-
helyi Zrínyi Katarina Általános
Iskola 8. osztály), 2. Hackl
Réka (Muraszemenyei Általá-
nos Iskola és Óvoda 6. osz-
tály), 3. Hidasi Karina (Dél-
Zalai Általános Iskola Becse-
hely, 8. osztály).

A három legeredménye-
sebbnek ítélt verselõ – Hidasi
Bettina, Horváth Bendegúz és
Tirpák Boglárka – április 11-én
a keszthelyi Fejér György Vá-
rosi Könyvtárban megrende-
zésre kerülõ megyei döntõn
képviseli a térséget.

A becsehelyi iskola tanulója, Hidasi Bettina lett a 5-6. osztályos
korcsoport gyõztese.

A 7-8. osztályos korcsoport elsõ helyezettjének, Tirpák Boglár-
kának adja át a díjat Dányi József a zsûri elnöke.

A Nõnapot ismét egy jó
hangulatú rendezvény kere-
tében ünnepelték a

lányok-asszonyok. A fa-
lutévén és szórólapokon ke-
resztül mindenkit szeretettel
vártak a Faluházban március
7-én, szombaton tartott ün-
nepségre.

A hölgyek készültek az al-
kalomra, az asztalokra finom
sütemények kerültek. Külön
meglepetés volt, hogy néhány

becse-
helyi

A nõket köszöntötték Becsehelyen

lelkes és fáradságot nem kímé-
lõ asszony mindenki számára
gondoskodott túrós és tökös-
mákos rétesrõl.

A rendezvényt
polgármester nyitotta meg,

aki elismerõ szavakkal méltat-
ta a nõk szerepét a mindenna-
pokban.

Meglepetés vendégként
lépett fel, aki

megalapozta a késõ éjszakába
nyúló jó hangulatot.

Németh Gé-
za

Dobrády Ákos

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!

Méltó módon köszöntötték a becsehelyi hölgyeket.

Dobrády Ákos gondoskodott a jó hangulatról.
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A minták begyûjtésére
) kerül sor az alábbiak szerint:

– A versenyre csak Becsehely község területén
szõlõterülettel rendelkezõ gazda nevezhet, a helyben
termelt, vagy vásárolt szõlõbõl erjesztett borával.
– A mintákért kettõ fõs bizottság elõre egyeztetett
idõpontban megy el a pincékhez. A minták vétele a
bizottság jelenlétében történhet.
– Egy mintához 2 x 7 dl bor szükséges.
– A minták leadásához szükséges palackokat a bizottságok
viszik magukkal.
– A mintavétellel egyidejûleg ,- Ft/minta díjat kell
befizetni. Ez tartalmazza az ünnepélyes eredményhirdetésen
való részvétel díját is a borosgazda és 1 fõ családtag
részére.
– Nevezési szándékukat Németh Gézánál a
06-30/ 4674-796 telefonon, vagy a Polgármesteri
Hivatalban a 93/351-001 számú telefonon lehet jelezni.
– További vendégek hívására is van lehetõség, részükre
személyenként Ft díjat kell befizetni a mintavételkor.

A Borverseny részletes leírását a Szabályzatban foglaltak
szerint.

A borok minõsítése az egyéni bírálatok során adott pontok
átlagolásával, számítógépes rendszer igénybevételével
történik.

Kérem Ön is nevezze be borait, és ünnepeljünk együtt a
Becsehelyi Borok Ünnepén!

Becsehely, 2015. április 02.

polgármester

2015. április 07. és 09.-e között

(keddtõl- csütörtökig

1.000

1.500

Az ünnepélyes eredményhirdetést, - amely 2015. április

11-én 20:00 órakor kezdõdik Becsehelyen a Faluházban -

vacsora és bál követ.

Németh Géza

Tisztelt Borosgazda!
Becsehely Község Önkormányzata az idén

rendezi meg a .

április 11.-én (szombaton)
Becsehelyi Borok Borversenyét

2015.április 17. és május 30.között
HÁZI PÁLINKAFÕZÕ tanfolyam indul Becsehelyen.

A tanfolyam pálinkaversennyel zárul.
Az oktatást az Agárdi Pálinkafõzõ szakemberei végzik.

A tanfolyam díjmentes!
Jelentkezni a 93/900-030 telefonszámon lehet.

Pálinkafõzõ tanfolyam Becsehelyen!

A
lelkes kis csapata húsvéti

dekorációt helyezett ki a városban.
A nagyméretû köztéri nyúl-

fészek március 21-én került
arra a helyre, ahol korábban a
város adventi koszorúja volt.

A jól sikerült dekoráció a
húsvétvárást is színesebbé,
hangulatosabbá teszi.

A nyúlfészket már többször
is felkeresték a letenyei óvo-

Letenyéért Közéleti Egyesü-
let (LKE)

Húsvéti dekoráció Letenyén

dások, iskolások és nagyon tet-
szett nekik az újszerû húsvéti
díszítés. A felnõttek között is
sokan voltak, akik a nyúlfé-
szekkel fotózták le magukat és
azt tették fel a közösségi
oldalakra.

A területen történteket egy
köztéri kamera is rögzíti, az
LKE kéri, hogy megóvásában
mindenki segítsen.

m.i.

Színesebbé, hangulatosabbá tette az ünnepet.

A letenyei március 15-i ün-
nepséget követõen
is rendeztek megemlékezést
1848-49-rõl. A faluban megtar-
tott elsõ ilyen ünnepség során

polgármester
ünnepi beszédében a szabad-
ságharc tiszteletérõl, példamu-
tatásáról beszélt, majd

letenyei polgármester is
szólt a forradalom eseményeirõl.

Kistolmácson

Birkás Zoltán

Farkas
Szilárd

Március 15. Kistolmácson

Az országos felhíváshoz csat-
lakozva a kistolmácsi ünnep-
lõk közösen szavalták el a Nem-
zeti dalt, amely után

letenyei plébános és a
közösség együtt mondott imát
Kistolmácson.

A program végén a meg-
jelenteket Birkás Zoltán és csa-
ládja látta vendégül.

Farkas
Károly

M.I.

E kis faluban is megemlékeztek nemzeti ünnepünkrõl.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Március 20-án (pénteken)
délután tartotta
munkaközgyûlését a 15 évvel
ezelõtt alapított, keszthelyi
székhellyel mûködõ

. A város-
házán tartott program során
elsõként pol-
gármester köszöntötte a jelen-
lévõket, majd a hi-
vatal munkatársa tartott elõ-
adást a díszteremben lévõ,
Kustár Zsuzsa által készített
egyedülálló álom-mozaikról, az-
tán elnök-
nagymester szólt az eltelt idõ-
szak tapasztalatairól.

A szakmai és pénzügyi be-
számolók elhangzását követõ-
en szó esett a 2015-ös év költ-
ségvetési terveirõl, majd az

Letenyén

Da Bibere

Zalai Borlovagrend

Farkas Szilárd

Tóth Zsolt,

dr. Brazsil József

Letenyén tartotta közgyûlését a zalai borlovagrend
ellenõrzõ bizottság beszámo-
lója után megbeszélésre került
az új borrendi tagok felvéte-
lének követelményrendszere.

A közgyûlés zárása után fa-
kultatatív program keretében
a környezõ hegyhátakon tettek
vizitációt a borlovagrend tag-
jai. , a rend
tagja, Letenye alpolgármeste-
re, a helyi

el-
nöke és a civil szervezet tag-
jainak kalauzolásával a Da Bi-
bere tagjai ellátogattak a bo-
ronapincékhez, megtekintet-
ték a zajki hegyen épülõ Bol-
dog Buzád torony helyszínét
és természetesen megízlelték
az ízletes letenyei borokat is.

Kép és szöveg:

Somogyi András

Szõlõ és Gyümölcs-

termesztõk Egyesületének

Mirkó Imre

Dr. Brazsil József elnök-nagymester köszöntõje.

A közgyûlés egy pillanata.

Március 6-án nõnapi kö-
szöntõ mûsort szervezett a

bibliotékában. A péntek este 6
órakor kezdõdõ program so-
rán mûsort adtak a

férfitagjai, va-
lamint a

tanárai és
diákjai. A rendezvényt

, az FMHK igaz-
gatója nyitotta meg, köszöntõt
mondott pol-
gármester.

A kisváros vezetõje többek
között szólt arról, hogy a nõ-
nap kifejezi mindazt, amit a fiú
anyjával, férj a feleségével, fér-
fi az imádott nõvel szemben
érez, ezért a család ünnepe is
ez a nap. De kifejezheti azt is,

Fáklya Mûvelõdési Ház és

Könyvtár (FMHK) a letenyei

Letenyei

Versmondó Kör

Letenyei Alapfokú

Mûvészeti Iskola

Dö-

mõk József

Farkas Szilárd

Nõnapi köszöntõ
amit a férfiak a nõi nemmel
szemben éreznek: szeretetet,
tiszteletet, megbecsülést, gyen-
gédséget, szerelmet. Tudjuk,
hogy mi, férfiak még mindig
nem viszonozzuk kellõen azt a
szeretetet, gondoskodást, ön-
feláldozást, amit a nõktõl kap-
tunk, és nem teszünk meg
mindent, amit megtehetnénk,
hogy csökkentsük gondjaikat,
a vállaikra rakott terheket –
mondta a polgármester.

Végezetül Farkas Szilárd az
önkormányzat képviselõ-testü-
lete nevében egy-egy szál virág
átadásával minden hölgynek
sok boldogságot, sikeres és
hosszú életet kívánt és termé-
szetesen az ilyenkor szokásos
vendéglátás sem maradt el.

Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármester mondott köszöntõt.

Fotók: FMHKFotók: FMHK

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Húsvét elõtt két héttel
került sor a nyusziváró foglal-
kozásra könyv-
tárában.

A foglalkozáson ablakdíszt,
asztaldíszt és egyéb kedves
ünnepi dekorációt készíthet-

Csörnyefölde

Nyusziváró foglalkozás
tek a gyerekek a szülõk se-
gítségével.

A délután családias és kel-
lemes hangulatban telt el és
a végén minden résztvevõ
büszkén vihette haza, amit
készített.

Március 29-én (vasárnap)
a kistolmácsi tóparton ke-
rült megrendezésre a falu
elsõ tojásfájának feldíszí-
tése. Lelkes csapattal közel
300 db mûanyag, kifújt és
varrott tojás lett felaggatva a
fára.

– A díszítõk több mint 1
órát töltöttek el együtt a nagy-

Tojásfa a kistolmácsi tó partján

szerû idõben a szabadban.
Kicsik és nagyok lelkesen dol-
goztak és a befejezés után
csoki tojást kaptak a gyerekek
munkájukért. Köszönet min-
denkinek! Jövõre még több to-
jással és helyi lakossal sze-
retnénk újra fát díszíteni! –
mondta lapunknak

polgármester.
Birkás Zol-

tán

A „Közös Kertünk Zala”
címû projekt keretében került
megrendezésre

az a fórum, melynek té-
mája a zalai hegyhátak érté-
keinek megõrzése, megtartása
volt.

A rendezvényt
a

munka-
szervezet vezetõje nyitotta
meg, köszöntötte a megjelen-
teket és röviden ismertette a
mûhelynap témáit.

Dötki Ökológiai és Vidék-
fejlesztési Tájközpontból

a „Low Tech” tech-
nológiát mutatta be elsõként
az érdeklõdõknek. Ez egy új mo-
dern szemlélet, amely az egy-
szerû és nagyszerû megoldáso-
kat keresi, amely az emberi
leleményességre épül és a
helyi adottságokat veszi figye-
lembe. Ezeket az eszközöket a
szociálisan rászoruló emberek
is kevés tudással elkészíthe-

Kerkaszentki-
rályon

Török Hen-
rik, Zala Zöld Szíve Vidék-
fejlesztési Egyesület

Ko-
csis Anikó

Tematikus mûhelynap Kerkaszentkirályon
tik. Ilyen eszközök például a
napkollektoros aszalógép, sör-
kollektor, naptûzhely, tömeg-
kályha és a komposztkazán
(stb.). Ezek az környezetbarát
eszközök azokon a hegyi birto-
kokon is alkalmazhatóak, ahol
nincsen kiépítve a közmû-
hálózat.

Kocsis Anikó kiemelte,
hogy a világon sok helyen al-
kalmazzák ezeket a technoló-
giákat a fûtésre, melegvíz elõ-
állításra, vagy csak az ener-
giatakarékosságra.

Az „Ívóvíz takarékosság, al-
ternatív vízhasználatok” cím-
mel , az

munkatársa adott
tájékoztatót, kiemelve a szenny-
vízkezelési megoldásokat és a
hegyi birtokokon megvalósít-
ható csapadékgyûjtõ rendsze-
rek alkalmazását.

a

képviselõjeként a szõlõhegyek

Zajzon Imre Aqua-
works Kft.

Darázsi Zsolt, Göcsej
Természetvédelmi Alapítvány

alternatív hasznosítási lehetõ-
ségeirõl adott tájékoztatót. Fel-
hívta a figyelmet a természet-
közeli gazdálkodásra, a kör-
nyezetbarát növénytermesztés-
re, a komposztálás elõnyeire.
Végül mutatta be
prezentációját, amely az ener-
giaellátás – múltjáról, jelenérõl
és jövõbeli ellátási – lehetõsé-
geirõl szólt. Beszélt a nap-
energia felhasználási lehetõsé-
geirõl, elõnyeirõl, hátrányairól

Belsõ Tibor

és több információt adott a
hatásfokról és az üzemelteté-
sérõl is.

Az elõadás nagyon hasznos-
nak bizonyult nem csak a szõ-
lõhegyen tevékenykedõ embe-
reknek, hanem mindenki szá-
mára, aki a mindennapi ener-
giafelhasználásában takarékos-
kodni szeretne, ezáltal is hoz-
zájárulva a környezetvéde-
lemhez.

Káliné K. Éva

Kocsis Anikó a „Low Tech” megoldásokat mutatja be.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Vetõburgonya bemutatóval
egybekötött ismeretterjesztõ
elõadásra gyûltek össze már-
cius elején .

, a Pannon Egye-
tem Burgonyakutatási Köz-
pontjának igazgatója mutatta
be az intézményt, illetve az ott
kinemesített burgonyafajtákat.

Elmondta, hogy a keszt-
helyi székhelyû központ fõ fel-
adata olyan fajták kineme-
sítése, melyek a magyarországi
ökológiai körülmények között
is sikeresen termeszthetõk.
Munkájuk eredményeként a

Semjénházán Dr.
Polgár Zsolt

Amit a zalai burgonyákról tudni érdemes
Ismeretterjesztõ elõadás Semjénházán

központnak jelenleg 12 minõ-
sített fajtája szerepel az EU
fajtalistáján.

A szakember egyesével be-
mutatta a burgonyákat, illetve
azok termesztési módszerét is.
A jelenlévõk sok jó tanácsot
hallhattak a gumós növény ül-
tetésérõl, gondozásáról, per-
metezésérõl, illetve tárolásáról
is. Az elõadás nagy sikert ara-
tott, hiszen olyan információk-
hoz juttatta az érdeklõdõket,
melyekrõl eddig nem sokat
hallottak.

Preksen-Ifka Ágnes

Az elõadás nagy sikert aratott.

Kettõs projektzáró ünnep-
séget rendeztek március 25-én
(szerdán) . Egy-
részt befejezõdtek a Darányi
Ignác Terv uniós alapból fi-
nanszírozott falumegújítási

Kistolmácson

Közel 50 milliós projekteket zártak Kistolmácson

Birkás Zoltán (balról) kistolmácsi polgármester, Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, Szendrõdi Gabriella letenyei
járási hivatalvezetõ és Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke adta át rendeltetésének a megújult kistolmácsi kul-
túrházat.

program munkálatai, másrészt
egy vízbázisvédelmi projektet
is zártak a faluban.

A Falumegújítás Kistolmá-
cson címû pályázatnak köszön-
hetõen több mint 6 millióból

sikerült elkészíteni a kultúrház
kerítését, egy új járdaszakaszt,
az udvaron belül egy ízlésesen
kivitelezett parkolót, valamint
egy mozgáskorlátozott feljárót
is kapott az épület – mondta
lapunknak pol-
gármester.

Kistolmács vízbázisvédelmi
projektjének elõkészítése még
2010-ben kezdõdött, a munká-
latok, vizsgálatok költségeinek
fedezetéül egy EU-s, több mint
41 milliós, 100 százalékos tá-
mogatási intenzitású pályázat
szolgált – tudtuk meg

az
projektmenedzserétõl. A pro-
jekt meghatározott célja volt a
vízbázis utánpótolódási terüle-
tének meghatározása számító-
gépes modellezéssel és az ide-
vonatkozó kormányrendelet
szerint az elõírt védõterületek

Birkás Zoltán

Zadra-
vecz Renátától, Aquaprofit

lehatárolása is megtörtént, így
egy jogerõs védõterületi hatá-
rozat is született.

A tervezési és építési, va-
lamint mintavételi munkálato-
kat a ceglédi

végezte.
termelésirányító elmondta, hogy
tavaly novemberben kezdték
meg a terepmunkát, amely
során 8 szennyezésfeltáró és 1
monitoring kutat fúrtak Kis-
tolmácson. A településen 4
feltárt potenciális szennyezõ-
forrást találtak, amelyek közül
háromhoz megfigyelõ kutakat
fúrtak, amelyekbõl évente kell
mintákat venni, azokat bevizs-
gáltatni. A szakember elmond-
ta, Kistolmács egyetlen ter-
melõkútja még minimum 50
évig jó minõségû ivóvízzel lát-
ja el a falu lakóit.

Kép és szöveg:

Vízkutató és Fúró
Kft. Szilágyi Zoltán

Mirkó Imre

A MANORKA Program ke-
retében március 26-27-én zaj-
lott a polgármesterek,
önkormányzati képviselõk és
külsõs bizottsági tagok képzése.

A képzés célja, hogy a vá-
lasztott képviselõk hozzáállásá-
nak és gondolkodásmódjának
formálása által fejlõdjön a he-
lyi demokrácia, a települési
közösség és az állampolgárok
számára nyújtott közszolgálta-

Letenyén

Önkormányzati vezetõk képzése

tások színvonala. További cél a
vezetõk megerõsítése önma-
gukban, a közösségben és az
önkormányzatiságba vetett hi-
tükben. A tréner a

érkezett
volt, aki maga is képviselõ-bi-
zottsági elnök a Békés megyei
településen – értesültünk

letenyei polgár-
mestertõl.

Mezõbe-
rénybõl Kovács Edina

Far-
kas Szilárd

M.I.

Hasznos volt a képzés.
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A páratlan természeti szép-
ségû dél-zalai dombok között
megbújó, egykoron önálló

és kistelepülések
egyesítésérõl rendkívüli képvi-
seleti közgyûlésen 1936 június
4-én határoztak, mivel önálló
mûködésüket életképtelennek
tartották az akkori elöljárók
már évtizedekkel korábban is.

, az egyesített
település 1937-tõl mégis amiatt
lett országosan ismert, hogy a
kõolaj-kutatóknak itt sikerült
felfedezni a Trianon utáni Ma-
gyarország elsõ ipari méretû,
28.5 km kiterjedésûre becsült
olajmezõjét, mely elõször

majd Ke-
rettye néven került köztudatba.
Ami ezután elkezdõdött ezen a
vidéken, az nemcsak a telepü-
lés, hanem Zala megye, sõt Ma-
gyarország gazdasági életére is
élénkítõen hatott, meghatározó
lett sok szempontból.

1938-tól Bázakerettye köz-
ponttal itt alakult meg a

elsõ
olajtermelõ üzeme és a hatal-
mas építkezések következtében
hihetetlen gyors fejlõdésnek in-
dult a település, mely az 1950-
60-as évekre a térség központ-
jává vált. Ez a fejlõdés az 1970
utáni években – az olajtermelés
csökkenése miatt – megállt, s
ma már más utat kell találni
ahhoz, hogy az itt élõ emberek
megtalálják boldogulásukat.

Ehhez viszont az olajos múlt
megõrzése alapvetõen fontos, a
jelen feladata, s erre lehetne
alapozni a jövõt.

Ezt ismerte fel az a 35 fõs,
elsõsorban helyi olajipari és
községi nyugdíjasokból álló kis
közösség, amikor 1983. január
1-én önszervezõdéssel megala-
kította a nyugdíjas klubot, mely
2006-ban

néven került

Bá-
za Kerettye

Bázakerettye

Bu-
dafapuszta, Lispe,

Maort
(Magyar-Amerikai RT.)

Olajipari Nyugdíjas
Klub Egyesület

2

Az olajos múlt méltó õrzése
hivatalos bejegyzésre. Az alapí-
tók célul tûzték ki az olajos
hagyományok ápolása mellett a
nyugdíjas évek tartalmas, hasz-
nos eltöltését is. Jelenleg 47 fõs
aktív tagság folytatja a meg-
kezdett munkát. Klubhelyiség a
MAORT által 1938-ban épített,
volt általános iskolában lett
kialakítva, ami nagyon megfe-
lelõ körülményeket biztosít a
rendszeres összejöveteleknek.
A helyiséget biztosító helyi ön-
kormányzat minden segítséget
megad a klub mûködéséhez. Az
épület teljes felújítása után azt
szeretnék elérni, hogy egy hely-
történeti gyûjteményt tudjanak
kialakítani a klub melletti he-
lyiségben. Éves programjaikat 7
fõs vezetõség állítja össze és
errõl a tagok együttesen dön-
tenek. Programjaik nyitva áll-
nak a település összes nyugdí-
jasának, szeretnék, ha még töb-
ben csatlakoznának hozzájuk.

Rendszeresen részt vesznek
a település rendezvényein, a
nemzeti ünnepeken, évente
kétszer kirándulást szerveznek,
de egészségmegõrzõ kertészeti,
idõsek védelmét szolgáló elõ-
adások rendszeres résztvevõi is.

Tagjai az „
, a

Szinte megszállottként küz-
denek azért, hogy minél több
helyi olajos emlék õrzõdjön
meg településükrõl az utókor
számára. (Az idõ sürget, mivel a
harmadik generáció már csak
igen kis számban talál itt mun-
kát, s a településrõl a fiatalok
elmennek, ha nincs jövõkép
helyben.) Minden évben bá-
nyásznapkor az elsõ olajat adó
legendás B-2 számú olajkút
mellett 1987. szeptember 4-én
felavatott emlékhelyen megbe-
csülésük és tiszteletük jeléül ko-
szorúzással emlékeznek a klub
tagjai azokra az elõdökre, akik
oly sokat tettek az olajos szak-
ma sikeréért. 2010. szeptember

Életet az Évek-
nek” Országos Szövetségnek
Regionális Nyugdíjas Érdekvé-
delmi Szervezetnek.

2-án a Déryné Mûvelõdési Ház
mellett emlékhely avatásra ke-
rült sor. Márványtáblákon (11 db)
örökítették meg az olajipar he-
lyi történetét, melyeknek szö-
vegezését klubtagok vállalták.
2012. szeptember 5-én egy má-
sik civil szervezet

kezdeményezésére
geológus mellszobrának

közös avatására került sor az
emlékhely mellett, melyen a
klubtagok nagy számban részt
vettek. A két közös emlékhely
2012. december 17-én 2 db jel-
képes fúrótorony makett felújí-
tással „dr. Papp Simon emlék-
park” nevet vette fel szintén
avatás keretében, méltó emlé-
ket állítva az 1948-as Maort-per-
ben (az egyik legnagyobb ma-
gyarországi koncepciós szabo-
tázsper) ártatlanul halálra ítélt,
majd bebörtönzött vezetõnek,
akinek felülmúlhatatlan érde-
mei vannak az olajmezõ felfe-
dezésben.

A klub jelenleg szeretne
emléket állítani a sorstársának,

bányamérnök-
nek, bázakerettyei Maort üzem-
vezetõnek, aki ugyanennek a
pernek elõkészületei során az
akkori események várható kö-
vetkezményei miatt öngyilkos-
ságot követett el. 1948. 09. 09-én
leugrott a B-132 olajkúton le-
szerelésre váró fúrótorony tete-
jérõl, döbbenetet, de együttér-
zést váltva ki a Maort munka-
társai részérõl szerte az ország-
ban. Megérdemelné, hogy ezen
a helyen márványtábla õrizze
nevét, mint az önkény áldo-
zatáét.

1938-tól a Maort igényes la-
kótelepek (pl. mérnök, tisztvi-
selõ, munkás camp) építésébe,
kialakításába kezdett, melyek
mai napig ékességei a telepü-
lésnek. A klub meglátása szerint
érdemes lenne lakótelepõrzõ
táblarendszerrel díszes emlék-
táblákkal megjelölni az erre
méltó épületeket (más települé-
seken már van ilyen). Ez is az
olajos emlékek megõrzésének
lehetne egyik módja. Eddig a

„Bázake-
rettye jövõjéért Alapítvány”

dr. Papp Si-
mon

ifj. Pokker Ernõ

kerettyei Maort Munkásotthon
(Déryné Mûvelõdési Ház) és a
bázai általános iskola épülete
kapott emléktáblát.

A település szomorú esemé-
nyéhez tartozik 1944. július 30-a,
amikor a szövetséges légierõ
bombatámadást hajtott végre a
helyi gazolintelep ellen, mely-
nek 15 halálos áldozata és 34
sérültje lett, 2014. július 30-án
az ártatlan áldozatokra emlékez-
tek a klub tagjai a helyi önkor-
mányzattal együtt a 70. évfor-
dulón tartott katolikus szent-
misén való részvétellel, a hábo-
rúk és önkény áldozatainak
emlékhelyén koszorú elhelye-
zéssel, majd a helyi kultúrház-
ban fényképkiállítással és tör-
ténészi videóvetítéssel.

Remélhetõleg még sok új
ötlet merül fel a jövõben, s
összefogással még több eredményt
tudnak elérni a helybeliek.

A fentiek alapján talán nem
véletlen, hogy az olajos klubnak
25 éves mûködése után 2009.
augusztus 20-án a helyi Önkor-
mányzat „Bázakerettye Közsé-
gért” emlékérmet adományo-
zott. Ez volt az elsõ alkalom,
hogy civil szervezetet is elis-
mertek.

a klub elnökhelyettese
Hofstadter József,

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A klub emblémája.

Dr. Papp Simon geológus emlékhelye a mellszoborral.
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Március 7-én a

immár 37. alkalom-
mal rendezte meg nemzetközi
városi borversenyét a mûvelõ-
dési ház tánctermében. A

, a Da Bibere Zalai
Borlovagrend tiszteletbeli nagy-
mestere (egyben Letenye dísz-
polgára) vezette, 12 neves za-
lai borászból álló zsûri elé 150

Letenyén
Szõlõ és Gyümölcstermesztõk
Egyesülete

dr.
Pálfi Dénes

Borverseny Letenyén
minta került. A 126 fehér-, 13
vörös- és 11 roséborokat

letenyei,
és

gazdák küldték, ame-
lyek közül még
bor is érkezett a színvonalas
kisvárosi versenyre. Mint

egyesületi el-
nöktõl, alpolgármestertõl meg-

nagy-
kanizsai, becsehelyi, csörnye-
földi, eszteregnyei,
tótszentmártoni, horvát
szlovén

badacsonyi

So-
mogyi András

tudtuk, a bíráló bizottság dön-
tése alapján 28 nedû arany, 75
ezüst, 33 bronz és 14 oklevél
minõsítést érdemelt ki. Ha-
gyományosan Megválasztották
Letenye város borát is, amely

a civil szer-
vezet alapítója, tiszteletbeli
egyesületi elnök királyleányka
bora lett. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre március 14-én
este az iskola ebédlõjében
került sor.

Itt a bíráló bizottságok el-
nöke, dr. Pálfi Dénes többek
között szólt arról, hogy a szõ-

Molnár Ferenc

lõbetegségek próbára tették a
termelõket, de februárra –
márciusra mégiscsak sikerült
jó borokat készíteni. A Letenye
Város Bora címet 2015-ben
Molnár Ferenc, az egyesület
tiszteletbeli elnökének király-
leánykája érdemelte ki, a ku-
pát és a vele járó oklevelet

polgármester
adta át. Érdekesség, hogy Mol-
nár Ferenc nedûi közül a leg-
jobbakat immár negyedik alka-
lommal választották a város
borának.

Kép és szöveg:

Farkas Szilárd

Mirkó Imre
Molnár Ferenc Farkas Szilárd polgármestertõl átveszi a díjat.
Középen Kuprivecz József önkormányzati képviselõ.

A díjkiosztó közönsége.

Március 7-én (szombaton)
nõnapi ünnepséget rendeztek

. A kultúrházban
szervezett program során el-
sõként polgár-
mester köszöntötte a falu höl-
gyeit. Az ünnepségen jelen
volt letenyei
polgármester is, aki egyben a

elnöke is.
Mint Birkás Zoltán fogal-

mazott: – Gyermek voltam,
amikor elõször köszöntöttük
március 8-án a nõket. Mind-
annyian családban nõttünk fel,
ahol mindenkit körülvettek

Kistolmácson

Birkás Zoltán

Farkas Szilárd

Kistolmács Jövõjéért Közhasz-
nú Egyesület

Nõnapi ünnepség Kistolmácson

már gyerekként is a család nõ-
tagjai. Iskolába, majd munka-
helyi közösségbe kerültünk:
átéltük, megéltük a környeze-
tünkben élõ hölgyek, leányok,
édesanyák, kolléganõk kedves-
ségét; körülvesz bennünket
szemük villanása, bársonyos
hangjuk, mosolyuk, termetük
bája. Rájöttünk, hogy az élet-
ben társ nélkül az ember csak
félember. Kell, hogy legyen
mellettünk, férfiak mellett nõ
is, aki sokszor többet jelent
anyánál, testvérnél, párnál. Ha
kell, mellettünk áll, segít, erõ-
sít, támogat, megbízhatunk

bennük, becsüljük õket és õk
is becsülnek bennünket, min-
dig számíthatunk rájuk. Velük
teljesedik be az élet és válik
szakadatlan láncolattá, a ter-
mészet örök törvénye szerint;
mert a férfi és a társadalom
számára a nõ jelenti a múltat, a
jelent, a jövõt, hiszen õ õrzi,
viszi tovább mindazt, minek
közös neve: Emberiség. Kívá-
nom, hogy ne csak ezen a na-
pon töltse be szíveteket bol-
dogság, hiszen a szeretet nem
korlátozható egy napra, az év
minden napján szükségünk
van Rátok.

A polgármesteri köszöntõ
után a

férfi tagjai anekdotákkal,
versekkel, viccekkel szórakoz-
tatták a hölgyeket, majd

magyar elõadómûvész,
forgatókönyvíró, kabarészerzõ,
humorista, „Kató néni” meg-
testesítõje nívós mûsora ragad-
tatta tapsra a kistolmácsi lányo-
kat, asszonyokat, nagymamákat.

Az ünnepség házias ízekbõl
álló vacsorával folytatódott, majd
a polgármester és a település kép-
viselõi szép cserepes virággal
ajándékozták meg a hölgyeket.

Kép és szöveg:

Letenyei Versmondó
Kör

Ihos
József

Mirkó Imre

Birkás Zoltán polgármester köszöntõje. A kistolmácsi hölgyek a nõnapi ünnepségen.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni a gyereket arról, hogy
ez miért rossz ötlet. A végsõ
érv mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gye-
rekek nem találtak rá meg-
oldást.

A következõ évben a gye-
rekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projekt-
nek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak tá-
madásba. A nagymamák ne-
hezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyeb-
bek. A sok könyörgés ha-
tására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.

Csaba, hogy rövidre zár-
ja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: Ne a tarkát vá-
lasszátok! Annak nem jó a
húsa …

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

A tavasz beköszöntével idõ-
szerûvé vált a gyümölcsfák
ápolása, metszése is. Ennek ap-
ropóján tartottak gyümölcster-
mesztési és növényvédelmi
elõadást .

és
kertészmérnökök vezet-

ték be a jelenlévõket a gyü-
mölcstermesztés, a metszés, a
növényvédelem és a permete-
zés világába a helyi IKSZT-ben.
A szakemberek bemutatták,
hogyan is kell metszeni az
alma-, a körte- és a szilvafákat,
de részletes tájékoztatást kap-
tak az õszibarack, a kajszi, a
cseresznye- és meggyfák ter-
mesztési módszereirõl is. A
permetezés és a növényvéde-
lem fontosságáról is szó esett.
Elmondták, hogy melyik fát

Semjénházán
Antal Tamás Tóth Ro-

land

Metszési elõadás és gyakorlat Semjénházán
milyen szerrel, s mikor érde-
mes kezelni, mikor ártalmas és
mikor hasznos a gyümölcsfák-
nak a vegyszerek használata.

Az elméletet természetesen
gyakorlat is követte. Az elõadás
egyik résztvevõje felajánlotta,
hogy a közeli Sándor-hegyen
levõ birtokán közösen metsszék
meg a gyümölcsfákat, s ez által
élõben is megtapasztalhatják
mindazt, amit ez elõadás során
hallottak, láttak. Mind az elmé-
leti, mind pedig a gyakorlati
oktatás nagy sikert aratott a
résztvevõk körében, akik sok
tapasztalattal lettek gazdagabbak.

Preksen-Ifka ÁgnesElõször az elméleti ismeretek bõvültek.

Aztán gyakorlati bemutatóra került sor.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Rajz: Farkas László

Tanulékony kuncsaft

– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e errõl
a lõrérõl?!
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Az ifjúsági börze ötlete már
a tavalyi évtõl foglalkoztatta az
IKSZT-s munkatársakat. Elõze-
tesen említést tettek a közös-
ség aktív résztvevõinek, akik-

Ifjúsági börze a molnári IKSZT-ben

nek nagyon tetszett az ötlet és
fel is ajánlották segítségüket.

A molnári IKSZT az elmúlt
fél évben háromszor is helyet
biztosított a nagykanizsai Arany-

fény Civil Egyesület adomány-
napjának, ahova a falu lakóit
sok szeretettel várták. Nagy ér-
deklõdés övezte a programot,
melynek célja, hogy minden
korosztály számára lehetõsé-
get adjunk ruhatáruk, könyves-
polcuk, vagy éppen gyerme-
kük játékainak bõvítésére. Az
adományokat mindenki in-
gyen vihette el ezeken a napo-
kon. Akinek az otthonában fel-
gyülemlettek a számukra ha-
szontalan tárgyak, az egyesület
szívesen fogadta, hogy eljut-
tassa olyan családoknak, ahol
még értéket jelenthet.

Ennek a programnak a si-
kerén felbuzdulva úgy gondol-
tuk, hogy ezt a programot a
fiatalok körében is rendsze-
resíteni szeretnénk. Így jött
létre 2015. február 27-én az el-
sõ ifjúsági börze, aminek célja
az volt, hogy a település fiatal-

jai a feleslegessé vált tárgyaikat
(ruhákat, játékokat, könyveket,
pipere tárgyakat) egymás kö-
zött elcseréljék. A megunt esz-
közök új dolgokra cserélése
mellett ez a délután alkalmas
volt arra is, hogy e tárgyak
történetérõl beszélgessenek
a fiatalok. Elmondták, mire
kapták, valaha miért volt
fontos számukra, vagy éppen
miért nem tetszett soha. Ezt a
sok kedves történetet hallgatva
nevetve, vagy kicsit szomor-
kodva olyan dolgokat tudhat-
tak meg a résztvevõk egy-
másról, amiket amúgy esetleg
sohasem.

Ezzel a kis börzével min-
denképpen közelebb kerültek
egymáshoz a fiatalok, hiszen
hasonló érdeklõdési körökre,
vagy ízlésekre derült fény.

Kovacsicsné Budavölgyi

Veronika

A börze elérte célját.

A
szervezésében a

közelmúltban immár a 7. isko-
lára hangoló foglalkozást tar-
tottuk a leendõ elsõ osztályos
gyerekeknek.

Ennek keretében
tanítónõ

hétvégeken a
mozgás- és beszéd-

fejlesztõ tevékenységet veze-
tett. A

többször tartott rá-
hangoló, fejlesztõ, mondókás,
dalos foglalkozásokat. Ezeken
a rendezvényeken segítet-

Muraszemenyei Általá-

nos Iskola

Kovácsné

Horváth Szabina

csörnyeföldi fa-

luházban

Muraszemenyei Óvo-

dában

Iskolára hangoló
tek a felsõbb évfolyamos ta-
nulók is.

A legutóbbi alkalommal be-
vezettük a kicsiket az iskola
életébe. Népi gyermekjátéko-
kat játszottak az elsõ osztályo-
sokkal együtt. Majd német
nyelvû interaktív játékokkal
ismerkedhettek meg. A kézmû-
ves foglalkozáson karkötõt fûz-
tek, amelyet nagy örömmel és
érdeklõdéssel készítettek el. A
programon részt vettek az óvó
nénik és a szülõk is.

igazgató
Bedõ Ildikó

Immár hetedik alkalommal tartották meg a foglalkozást.

Iskolánkban hagyománnyá
vált, hogy a zsibongót külön-
féle kiállítások díszítik. Leg-
utóbb iskolánk 1. osztályos ta-
nulójának, a
dédnagymamája,

bocsátotta rendelkezé-
sünkre a fiatal korában ké-
szített kézimunkáit, szõtteseit,
hímzéseit.

A negyedik osztályosok ek-
kor hívták meg, hogy látogas-
son el hozzájuk, és meséljen a
régi idõkrõl. Ilus néni nagy
örömmel vállalta, és az egyik
csütörtöki napon meg is ér-
kezett. Mesélt a gyerekkoráról,
arról, hogy milyen játékokat
játszottak, milyen ételeket ké-
szítettek, mivel töltötték el a
napjaikat. A gyerekek nagyon

Faragó Bálintnak

Berecz Ká-

rolyné

Rendhagyó tanóra
– a Muraszemenyei Általános Iskolában

érdeklõdõek voltak, kérdése-
ket tettek fel, és sok régi ki-
fejezéssel, szokással ismerked-
tek meg.

Az együtt töltött idõ alatt
hallottak arról, hogyan készül
a kukoricaliszt, milyen mondó-
kákat, köszöntõket mondtak
régen a diákok, és sok-sok ér-
dekesség elõkerült a múltból.

A látogatás utáni napon
egy tálca kukoricamálé érke-
zett a negyedik osztályba. Ilus
néni sütötte a gyerekeknek.
Nagyon finom volt, pillanatok
alatt elfogyott.

Azóta az osztályban napon-
ta szóba kerül kedvessége, s
felidézik történeteit.

osztályfõnök
Pál Tiborné

Ilus néni a gyerekek körében.



A Facebook elbír mindent.
A világ legnagyobb „tudomá-
nyos” marhaságaitól, a szoft-
pornón és az öncélú maga-
mutogatáson túl a politikai in-
díttatású mocskolódásig min-
den belefér. A rengeteg esze-
ment poszt között fel-felbuk-
kannak igazi gyöngyszemek is,
amikor hiteles emberek aján-
dékoznak meg bennünket
gondolataikkal. Ilyen volt né-
hány napja fe-
rences szerzetes bejegyzése is.

Az Isten gyermekmentés-
ben elkötelezett napszámosa a
csendes szeretet mindenek fe-
lett való erejérõl szólt a kö-
zösségi oldalon. Böjte atya „pél-
dabeszédében” a virágba bo-
ruló, nektárt adó akácfák pél-
dáján int bennünket a jóságra.

„Az akácfából nem lehet
faragófejszével kivenni a nek-
tárt. A laboratóriumokban va-
lamennyi tudós a világ összes
akácfájából sem tudna egyet-
len csepp mézet kisajtolni erõ-
vel, tudással. De ha az áldott
nap megsüti, a szúrós tövisek
között megjelennek a bimbók,
napok alatt virágba borulnak,
és ontani kezdik a nektárt.
Szelíd jósággal, csendes sze-

Böjte Csaba

Szeressük ki egymásból a jót!
retettel egymásból ki tudjuk
szeretni a jót. Élni, virágba
borulni, gyümölcsöt teremni
jó az akácnak. Erre született,
ez létének célja és értelme”
szögezi le Böjte atya, majd így
folytatja: „Világunkat nem az
erõszak, nem a durvaság, nem
az önzés viszi elébb, hanem a
szelíd jóság, az önzetlen szo-
lidaritás, a napfény, melytõl
kinyílnak a göcsörtös, tövises
akácokon a virágok és az em-
beri szívekben az önzetlen
jóság és a testvéri szeretet.”

Élni, virágba borulni, gyü-
mölcsöt teremni, jó az akácnak
– mondja Böjte atya. Erre szü-
letett, ez létének célja és ér-
telme… S mi, emberek? Mi
lenne életünk célja és értelme,
ha nem az önzetlen szolida-
ritás, a szelíd jóság, a csendes
szeretet kiárasztása testvé-
reink, az ország, a világ felé. Mi
lenne más életünk célja és
értelme, minthogy lelkünk
akácvirágai ontsák magukból a
minden bajra gyógyírt kínáló
nektárt, a csendes szeretetet, a
jóságot.

Élni, virágba borulni, gyü-
mölcsöt teremni jó az akác-
nak… „Durva akarattal, agresz-

szív magatartással, furfangos
manipulálásokkal nem lehet se
a gyermeket, se az embereket,
se a népeket jobbá tenni” –
folytatja lejjebb a gyermek-
mentõ. Akkor miért? Miért van
az, hogy a nektárt ontó virágba
borulás helyett a durva akarat,
az agresszív magatartás, a fur-
fangos manipulálás uralja el
mindennapjainkat? Milyen ron-
tó szándékú erõ tereli vilá-
gunkat a faragófejszével való
oktalan vagdalkozás felé ahe-
lyett, hogy Isten tavaszi nap-

sugárzásától a szeretet alvó
bimbói pompázatos virággá
teljesüljenek lelkeinkben?

Nagyböjt idejét éljük. A
megváltás húsvéti örömünne-
pére várakozva érintsenek
meg bennünket Böjte Csaba
igazságai. Durva akarat, agresz-
szív magatartás, furfangos ma-
nipulálások helyett szeressük
ki egymásból a jót! Hiszen élni,
virágba borulni, gyümölcsöt
teremni nem csak az akác-
nak jó…

f.l.

Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa.

Érintsenek meg bennünket Böjte Csaba igazságai!
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

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

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2015. április 11., 7 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

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

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

Ajánlat az elmúlt napok témáiból:
– Beszélgetés Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott

labdarúgójával
– Interjú dr. Halász Gabriellával, a Zala Megyei Kórház új

fõigazgatójával
– Új ügyvezetõ a ZTE KK Kft. élén
– Zalaszentlászlói marhaveszedelem

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


