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Dr. Veres András
Szombathelyi Egy-

házmegye Becsehe-
lyen

megyés-
püspök, a

fõpásztora
, a régi iskola helyén

Közösségi és Zarándokház Becsehelyen

közösségi összefogás eredmé-
nyeképpen felépített közössé-
gi és zarándokházat április 12-
én, vasárnap délután 3 órakor

kezdõdõ ünnepi szentmise
után áldotta meg.

A szentmise elõtt
iskolaigazgató kö-

szöntötte a megjelenteket e
különleges alkalommal, ami
egy reményteljes kezdet is
egyúttal a hívek által kívánt
Szent Család névvel illetett kö-
zösségi és zarándokház ünnepi
keretek közötti birtokba véte-
lére a békesség, szeretet és
egység nevében.

Simonné
Benkõ Edit

Húsvét második, az egykori
fehérvasárnapból lett irgal-
masság vasárnapján dr. Veres
András megyéspüspök celeb-
rálta a szentmisét, amely után
a hívek együtt vonultak át a
zarándokházhoz, ahol a helyi
fúvószenekar szolgált.

A magyar és a székely
himnusz közös eléneklése
után , az egyház-
község elnöke köszöntötte a

Tímár Károly

Dr. Veres András: – E hely a béke, a szeretet, és a másokkal
való együttlétben teljesedjen ki!

Letenyén legutóbb az 50-es
években tartottak Nagypénte-
ki keresztutat, a régi hagyo-
mány most újra éledt.

Április 3-án Nagypénteken
reggel indult a menet, mely-
nek 14 km-es útvonala az
egyedutai városrészt, a Rá-
kóczi, a Szent Imre herceg, a
Béc utcákat, a Béci és az Öreg
hegyet járta be és a templom
elõtt ért véget.

Az egyházi énekekkel kí-
sért keresztút során a római

Nagypénteki keresztút Letenyén
katolikus Pio atya gondolatai
kerültek felolvasásra.

A stimgatizált római kato-
likus papot 2002-ben avatták
szentté. A 14 állomást érintõ
keresztút során Jézus halálra
ítélésétõl, sírba tevéséig han-
goztak el az 1968-ban elhunyt
pap gondolatai.

Az átlagos létszám harminc
feletti volt, de akadt olyan
útszakasz, ahol ötvennél is töb-
ben vettek részt a szép áprilisi
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Közösségi és Zarándokház Becsehelyen

fõpásztor Veres Andrást,
országgyûlési

képviselõt, a megjelent tiszte-
lendõ papokat,
polgármestert,

alpolgármestert, a
testvérek képviselõit és

a megjelenteket. Elmondta,
hogy 25 éve kíséri figye-
lemmel Becsehely fejlõdését,
azon belül az egyházi léte-
sítmények (2 templom, plébá-
nia, parkolók, ravatalozók és
parkolóik építését, rekonstruk-
cióját), most a közösségi és
zarándokház építését. Visszate-
kintve elõdeinkre, akik a haj-
dani épületbe jártak iskolába,
vallásukat gyakorolva itt éltek,
s értékhordozóként elõrevit-
ték a települést, a hála kötelez
bennünket. A nehézségek elle-
nére a „fáklyavivõk” áldozatos
munkájával és önzetlen segí-

Cse-
resnyés Péter

Németh Géza
Molnár Zol-

tánné ko-
rondi

tõink, valamint a közösség köz-
remûködésével alakult ki e
ház, ami keret, melyet meg kell
töltenünk élettel! Errõl szólt e
napra íródott Közösség címû
verse.

A köszöntõt követõen Mol-
nár Zoltánné foglalta össze az
építés történetét. (Erre követ-
kezõ számunkban visszaté-
rünk – a szerk.)

A korondiak szószólója-
ként hangsú-
lyozta, hogy kettõs ünnep a
mai, hiszen 10 éve, 2005. jú-
nius 26-án pecsételték meg
írásban a magyarok és széke-
lyek összetartozását Isten há-
zában, s ekkortól indult a
szoros barátság immár nem-
csak a települések, de a csa-
ládok szintjén is. S ezért van,
hogy 58 korondi testvér ép-
pen a Medjugorjéba menõ
zarándokút magyarországi ál-

Katona Piroska

lomásán itt, Becsehelyen ven-
dégként lehet jelen, s együtt
mehetnek a Szûzanyának hálát
mondani a szeretet és össze-
tartozás jegyében.

Cseresnyés Péter „Ha hajót
akarsz építeni, ne hívj össze
embereket, hogy tervezzenek,
szervezzék meg a munkát,
hozzanak szerszámokat, vágja-
nak fát, hanem keltsd fel ben-
nük a vágyat a nagy, végtelen
tenger iránt.” idézettel kezdte
mondandóját Antoine de Saint-
Exupéry Kis herceg címû
mûvébõl. Kifejtette, hogy a
gondviselés minden problé-
mánál továbbrepítette a meg-
oldást. Nem a téglán, de a kö-
zösség építõ és teremtõ erején
múlt az objektum megvalósu-
lása. Az egyedi ember képtelen
ilyen alkotásokra, ám a közös-
ségi akarat során megsokszo-
rozódik az erõ. Ez hoz létre
szilárd bázist, várat, ami befo-
gad ebben az énközpontú, el-
idegenítõ mai világban is. Eh-
hez kíván erõt, hitet, kitartást a
helyi közösségnek.

Ezt követõen
, a házigazda plébános kér-

te a püspök atyát a ház megál-
dására, hiszen a profán dolgok
csak az áldás révén alakul-
hatnak át szakrálissá.

Dr. Veres András püspök a
könyörgés által fejezte ki azt az
óhajt, hogy e hely a béke, a
szeretet, és a másokkal való
együttlétben teljesedjék ki, az
ide betérõt járja át a lélek!
Mindazokra is áldást kért, akik
fáradoztak e ház létrejöttéért,
széppé tették és majd szeretet-
tel lakják be egymás lelki bé-
kéjét ápolva, emelkedett szere-
tetközösséggé kovácsolva! Ez-
után szentelt vízzel meghintet-
te a Szent Család Közösségi és
Zarándokházat; majd a Szózat
és a Boldogaszony Anyánk el-
éneklését követõen az ünne-
pélyes szalagátvágás után kísé-
retével bejárta és megtekin-
tette az épület helyiségeit.

Az ünnepség folytatásakép-
pen a meghívott vendégek a ház
megtekintése mellett a polgár-
mester pohárköszöntõje után
rangos estebéden vehettek részt,
mintegy hivatalosan is haszná-
latba véve, élettel megtöltve azt.
Forrás:

Horváth Gá-
bor

Ruzsinszky Klemetina
és Lengyák András

Április 11-én nagyszabású
költészet napi programokra
került sor . Késõ dél-
után a Pozsonyi utcában ta-
lálható Fáma Házánál a Lete-
nyéért Közéleti Egyesület
(LKE) szervezésében Költé-
szet és népmûvészet - Tisztel-
gés Keszei Sándorné a Nép-
mûvészet Mestere elõtt szüle-
tésnapján címmel kezdõdött
ünnepi mûsor. Ennek során

,
az LKE elnöke és

polgármester mondott
ünnepi beszédet, majd költe-
ményeket szavalt el

színmûvész.
A letenyei Keszei Sándor-

néra , az

Letenyén

Ráczné Lánczok Zsuzsanna
Farkas Szi-

lárd

Sinkovits-
Vitay András

Mikóné Farkas Ildikó

Költészet napja Letenyén

önkormányzat Humán és Ügy-
rendi Bizottságának elnöke
emlékezett, majd felavatták az
elhunyt népmûvészet mestere
mellszobrát, amelyet

letenyei népi iparmûvész
készített el. Keszei Sándorné
tanítványai közül a letenyei

, a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület tagja
nyitotta meg a Fáma Házában a
népmûvészeti kiállítást.

Este hat órakor a a városi
könyvtárban került sor Sin-
kovits-Vitay András színmû-
vész önálló estjére, amely so-
rán a néhai fia
felejthehetlen irodalmi élmé-
nyekkel ajándékozta meg a
közönséget.

Boa End-
re

Stefán Vincéné

Sinkovits Imre

Farkas Szilárd polgármester és Keszei Sándorné unokája
leplezte le a mellszobrot.

Közösségi összefogással építették fel.

Nagypénteki keresztút Letenyén
idõben megtartott letenyei ke-
resztúton. A letenyei kereszt-
utat – melynek legidõsebb
résztvevõje egy 73 éves hölgy
volt – a családokért, a bete-
gekért és Magyarországért

ajánlották fel, melybõl újra
hagyományt kívánnak teremte-
ni a határ menti kisvárosban –
mondta lapunknak a hosszú
út végén
szervezõ.

Lukács Vilmos

M.I.

A letenyei keresztút az egyedutai városrészben halad.

Fotó: Tóth Zsolt LetenyeFotó: Tóth Zsolt Letenye

Fotók: Horváthné Szirmai SzilviaFotók: Horváthné Szirmai Szilvia
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A
április 29-i ülésén döntött
arról, hogy 2 millió forint
összegû támogatást nyújt a
kárpátaljai tele-
pülés magyar lakossága részé-
re, akik az területén
kialakult háborús helyzet kö-
vetkeztében rendkívül nehéz
helyzetbe kerültek. Mivel a
jelentõs infláció miatt a helyi
önkormányzat már nem ké-
pes finanszírozni az olyan
alapellátásokat sem, mint pél-
dául a gyermekétkeztetés,
egyre nagyobb teher hárul az
amúgy is nehézségekkel küz-
dõ családokra, akiknek család-
fenntartóit sok esetben köte-
lezõ katonai szolgálatra ren-
delték vagy elmenekültek a
sorozások elõl.

A közgyûlés 2015. október
30-i ülésén fogadta el a Zala
Megyei Integrált Területi Prog-

Zala Megyei Közgyûlés

Tiszacsoma

Ukrajna

ram (ITP) 1.0 változatát, amely-
lyel kapcsolatban már akkor
ismert volt, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program Európai Unió általi
elfogadását követõen módosí-
tást igényel majd. Az operatív
programot 2015. február 13-án
hagyta jóvá az EU, s mostanra
történt meg az ITP annak meg-
felelõ átdolgozása és minõség-
biztosítása. Az ülésen az átdol-
gozott Zala Megyei ITP 2.0 szá-
mú munkaváltozatát fogadta
el a testület, mely szerint ösz-
szesen több mint 23 milliárd
forint áll rendelkezésre Zala
megye fejlesztési kereteként,
amelyen kívül nyitva állnak még
az ágazati operatív források is
a megye szereplõi számára.

Az Európai Unió kohéziós
politikájának egyik célkitûzé-
se az Európai Területi Együtt-
mûködés, melynek egyik fon-

tos eleme a 2014-2020-as idõ-
szakban a transznacionális
együttmûködéseket támogató
Közép-Európa Transznacioná-
lis Program (Interreg Central
Europe). A közgyûlés jóvá-
hagyta a Zala Megyei Önkor-
mányzat partnerként való
részvételét 4 olyan projekt-
ben, amelyek vázlatos terve a
program 2015. február 12-én
megjelent elsõ pályázati felhí-
vása nyomán került benyújtás-
ra. Ezek mellett jóváhagyta a
testület a megyei önkormány-
zat Külgazdasági és Külügy-
minisztérium Európai Terüle-
ti Társulások 2015. évi támoga-
tására kiírt pályázati felhívására
benyújtott támogatási kérelmét
is, amelynek segítségével a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulás Megye-
házán kialakítandó Stratégiai

Központja mûködési feltéte-
leinek megteremtéséhez kí-
vánnak forrást szerezni.

A területfejlesztési tevé-
kenységekhez szorosan kap-
csolódó témák mellett a köz-
gyûlés rendeletet alkotott a
Zala Megyei Önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának zár-
számadásáról, valamint módo-
sította 2015. évi költségveté-
sét. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendel-
kezéseinek megfelelõen dön-
tés született a következõ 4
éves idõszakban Zala megyé-
ben tevékenykedõ 10 törvény-
széki, 20 közigazgatási és
munkaügyi, valamint 2 peda-
gógus bírósági ülnök szemé-
lyérõl, valamint a képviselõk
részletes tájékoztatást kaptak
a Zala megyei mentõállomások
és a betegszállítás helyzetérõl.

23 milliárd forint a fejlesztési keret

„A képzelet a valóságból
merít, majd azt módosítva
újat teremt.”

muraszemenyei IKSZT
Schweiczer Róbert

Bázakerettyén

A fazekasság égetett agyag-
ból használati tárgyak, elsõsor-
ban edények elõállításával fog-
lalkozó õsi mesterség. A faze-
kas mestert tájnyelven gelen-
csérnek (szláv) vagy geren-
csérnek, illetve gölöncsérnek
is nevezik. Az iparmûvészet
egyik legõsibb válfaja.

2015. április 20-25-ig volt lát-
ható a -
ben faze-
kasmester hagyományõrzõ tevé-
kenységét bemutató kiállítás.

Az agyagmûves több évti-
zede foglalkozik e mesterség-
gel. található a
zalai áruk és különlegességek
vegyesboltja, mely sajátos jel-
legû, hiszen a keze munkáját
dicsérõ fazekas és kerámiatár-
gyak sorakoznak polcain. Ezen

Õsi mesterség
Hagyományõrzõ kiállítás

alkotásokat mutattuk be a
közönség számára, egybegyûjt-
ve azokat a tárgyakat, melyek
méltó díszei illetve használati
tárgyai lehetnek bárki ottho-
nának. Munkái közt megtalál-
hatók kerámia használati tár-
gyak: edények, fõzõ- és sütõ-
tálak, étkészletek, dísztárgyak,
kályhacsempék.

– Kiemelkedõen fontosnak
tartom munkáim során a ter-
mészet, a hagyományok, a
kézmûves technikák, és a jól
bevált évszázados technoló-
giák alkalmazását és átülte-
tését modern korunkba. Krea-
tivitással, egyedi ötletekkel
mindig újabb és újabb alkotá-
sokkal látom el egyre bõvülõ
vevõkörömet – nyilatkozta az
alkotó.

A kiállítást sokan megte-
kintették.

B.E.

A fiatalokat is érdekelte a kiállítás.

Április 18-án egy szép ese-
ményen vettünk részt a Lete-
nye melletti kisfaluban

, ugyanis e napon ünnepel-
te 95. születésnapját

Bözsi nénit
polgármester vezetésé-

vel a helyi képviselõ-testület és
– mivel a Letenyei Közös Ön-
kormányzati Hivatalhoz csat-
lakozott Zajk –

jegyzõ köszöntötte a
nevezetes nap alkalmából.

Az emlékezetes eseményen
– melyen Bözsi néni népes
családja is jelen volt – elõször
a letenyei iskolába járó zajki
tanulók mondtak verseket,
majd Grózner Tiborné és a
testületi tagok kívántak sok
boldogságot az ünnepeltnek,
aki Zajk vezetésétõl virágot és

Zaj-
kon

Csordás
Józsefné.

Grózner Ti-
borné

dr. Keresztesi
Tímea

Szépkorút köszöntöttek Zajkon

egy tetszetõs ajándékcsomagot
vehetett át.

Ezt követõen dr. Keresztesi
Tímea adta át a miniszterelnök
írásos jókivánságát, majd be-
szélgetéssel folytatódott a
születésnapi program.

Ennek során Bözsi néni
elmondta: a hosszú élet titka
többek között a család szere-
tete, a rendszeres kerti munka,
a mozgás és az, hogy a rossz
dolgokkal nem kell foglalkoz-
ni, mert azok hosszú távon
felõrlik az embert.

Legfontosabb éltetõ elemé-
nek Bözsi néni a hitét emlí-
tette, hiszen, – ha már csak sok-
sok pihenõvel – de mindig, min-
den misén részt vesz a temp-
lomban, hogy egy kicsit így is
közelebb legyen Istenhez.

kép és szöveg: Mirkó Imre

Grózner Tiborné polgármester, Csordás Istvánné, dr. Keresz-
tesi Tímea, valamint a képviselõ-testület tagjai és a zajki
szavaló lányok.
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A projekt segítségével a Zala Megyei Kormányhivatal három
épületének épületenergetikai korszerûsítése valósul meg.
Az egyik épület a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10. szám
alatt található Megyeháza épülete.
A távhõvel fûtött épület hõszigetelése, nyílászáró korszerûsítése,
világítás korszerûsítése, termosztatikus radiátorszelepek beépí-
tése mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának nö-
velése érdekében tetõre szerelt napelemek segítségével vil-
lamosenergia termelés is történik.
A Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt az épület hõszi-
getelése, nyílászárók korszerûsítése és világításkorszerûsítés, a
fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik. A nem
megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentése érde-
kében napkollektoros használati meleg víz termelés és nap-
elemes villamosenergia termelés is megvalósul.
Az épület gépészeti rendszere új kazánok beüzemelésével lesz
fejlesztve.
A harmadik helyszín a Nagykanizsai Járási Hivatal épülete, a
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt, ahol homlokzati
nyílászárók cseréje, homlokzati hõszigetelés, lapostetõ hõ-és
vízszigetelése, napelemek elhelyezése, a fûtõtestekre termosz-
tatikus szelepek beépítése történik.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósul a Zala
Megyei Kormányhivatal három épületének épület-
energetikai korszerûsítése. A KEOP-2012-5.6.0 kód-
számú pályázaton elnyert összeg 574.509.099 forint.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházásai

Kedvezményezett:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.
Tel.: 92/500-700, Fax: 92/507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.zalakozig.hu

Zala Megyei Kormányhivatal

Becsehelyen

le-
tenyei járás

Németh Géza

Bene Csaba, Zala Megyei
Közgyûlés
Egry József

Cseresznyés Péter

tartották „Ér-
téktárak népszerûsítése, helyi
értékek feltárása” címmel a

szakmai konferen-
ciáját.

polgármes-
ter köszöntõjében kiemelte,
hogy örömmel ad helyet a
rendezvénynek. A települések
értékei, ezek felismerése és a
következõ generációra való ha-
gyományozása nemes és egy-
ben nehéz feladat.

a
alelnöke beszédét

gondolata jegyé-
ben indította: „Egy nemzetnél
nem csak az a fontos, hogy
vannak-e értékei, hanem az is,
hogy vannak-e értékeinek meg-
becsülõi.” Hangsúlyozta, hogy
a kistelepüléseken komoly
munka kezdõdött el az érték-
tár kialakítása kapcsán. Ki-
emelte: minden településnek
vannak értékei, amelyeket csak
közösen átgondolva lehet össze-
szedni. Fontos, hogy átadjuk a
fiataloknak ezeket a kin-cseket.
A konferenciasorozat célja
ennek a folyamatnak a
koordinálása. Becsehely sze-
rencsés település ebbõl a
szempontból, mert akár a Po-
lai-templomot, a Szüreti felvo-
nulást említi, megyeszerte is-
mert a település neve.

ország-
gyûlési képviselõ elmondta,

Települési Értéktárak kialakítása

hogy egy másik generációnak
kell átadni azt, amit mi is örö-
költünk. Ha nem adjuk tovább,
akkor elveszik a felhalmozott
tudás, tapasztalat. Már most is
tudvalévõ, hogy bizonyos tu-
dás elveszett, elveszik: az elõt-
tünk lévõ generáció értett pl. a
növénytermesztéshez. Ez a tu-
dás hasznos, napjainkban akár
egzisztenciát is fenntarthat. A
kormány célja, hogy a vidéki
Magyarország tartsa meg az
embereket, munkából éljenek
meg az emberek.

, a
el-

nöke hangsúlyozta, hogy „érté-
kek” minden nap teremtõd-
nek, minden településnek van-
nak feltáratlan értékei. Ezek
megismeréséhez, feltárásához
a helyben élõk összefogására,
együttgondolkodására van szük-
ség. Pályázati források adnak a
helyi értéktárak létrehozásához
segítséget, cél a lakosság szé-
les körû bevonása, értékek össze-
gyûjtése, értéktár kialakítása.

Ismertette az értékek szak-
területenkénti kategóriáit:
-agrár- és élelmiszergazdaság;
-egészség és életmód; -épített
környezet; -ipari és mûszaki
megoldások; -kulturális örök-
ség; -sport ; -természeti környe-
zet; -turizmus és vendéglátás.

Részletesen beszámolt a
Zala Megyei Értéktár Bizottság

Konczér Katalin Zala
Megyei Értéktár Bizottság

és a
közös projektjérõl. Ennek célja
a megyében lévõ feltáratlan
értékek számbavétele, a gyûj-
tõmunka generálása járási szin-
ten, közösségi kohézió erõsí-
tése, közösségfejlesztési folya-
matos megvalósítása. Ehhez
minden járásban Értékpontok
kerülnek kijelölésre, ahol ér-
téktárakkal kapcsolatos infor-
mációkat kaphatnak, segítsé-
get nyújtanak a szervezési
feladatokhoz. Az Értékpontok
tanácsadói segítenek a Helyi
Értéktár Bizottság létrehozásá-
ban, a helyi értéktárak össze-
állításában. Feladatuk értékna-
pok, konferenciák szervezése,
helyi termelõk adatbázisának
összeállítása. Elmondta, hogy

Zala Megyei Közgyûlés Becsehely élenjár az érték-
tár kialakításában, ezért is a
letenyei járás Értékpontjának
Becsehely települést válasz-
tották.

a zalaeger-
szegi

igazgatója egy
megvalósított, mûködõ „jó gya-
korlatot” mutatott be.

A konferencián elhangzot-
takat Németh Géza polgármes-
ter összegezte, majd ismertet-
te a Becsehelyi Értéktárba fel-
vett értékeket. Zárásként a je-
lenlévõket az Értéktárba is
felvett népi ételekkel: tejes
zuzorka leves, pirított gánica,
rétes, dödölle, krumpliprósza
és kukoricaprósza kínálta.

Cserpes Attila,
Keresztúry Dezsõ Mûve-

lõdési Központ

Horváthné Szirmai Szilvia

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

Konczér Katalin hangsúlyozta, hogy minden településnek
vannak feltáratlan értékei.
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Aki nem hisz abban, hogy
mennyi jó ember van, az kezd-
jen el valami jót tenni, és meg-
látja, milyen sokan odaállnak
mellé.”

2015. április 11-én tartotta
a

batyus bálját a
Teleházban.

A zenérõl „Misike” gondos-
kodott, de tombolával is ké-
szültek.

Az alapítványi bál mindig
jelentõs esemény. Kikapcsoló-
dási alkalom, melynek egyik
célja, hogy mindenki megáll-
jon egy kicsit a hétköznapi for-
gatagban, és jól érezze magát.

Több nap elõkészületi mun-
kával, a tervezés és szervezés

(Böjte Csaba)

Muraszemenye Községért
Közalapítvány
kerkaszentkirályi

idõszakával indult, majd állt
össze a jó hangulatú este.

Nagyon sokan jelentek meg,
fiatalok és idõsebbek egyaránt,
ami azt mutatja, hogy az itt
élõknek fontosak a közös
programok.

A színvonalas rendezvé-
nyen az alapítvány elnöke,

fogadta a
vendégeket. Az esemény neve
egy régi szólásból ered: „Ha
jöttök lesztek, ha hoztok esz-
tek”, azaz enni- és innivalóról
mindenkinek magának kellett
gondoskodnia. Finomabbnál
finomabb ételek és desszertek
kerültek az asztalokra.

A bálteremmé varázsolt he-
lyiségben hölgyek és urak mu-

Stropka Józsefné

tatták meg, hogy hogyan lehet
kitûnõ hangulatot teremteni,
hiszen a tánc volt a fõszereplõ.

A változatos és sokszínû fel-
ajánlásnak köszönhetõen remek
hangulatban zajlott az elmarad-
hatatlan éjféli tombolahúzás.

Az est további részében is-
mét a tánc és a beszélgetés ke-

rült elõtérbe, és reggelig mu-
lattak a jelenlévõk.

Az alapítvány köszönetét
szeretné kifejezni mindazok-
nak, akik a bálon való részvé-
telükkel, támogatásukkal segí-
tették munkájukat, jövõbeni
céljaikat.

B.E.

A Muraszemenye Községért Közalapítvány batyus bálja

Kitûnõ volt a hangulat…

A húsvét a keresztény egy-
ház egyik legfontosabb és leg-
nagyobb ünnepe, ugyanakkor
a tavasz eljövetelének köszön-
tése is. Egyházi és családi ün-
nep egyaránt, amelyhez szá-
mos hagyomány kötõdik.

, követve a ré-
gi szokásokat, nagypéntek dél-
utánján közösen készítették el
a hímes tojásokat. A falu apraja
és nagyja összegyûlt, hogy a
helyi IKSZT-ben megrendezett
kézmûves foglalkozáson meg-
ismerkedjenek a hagyományos
horvát húsvéti tojás motívuma-
ival, s a tojásfestés rejtelmeibe
is betekintést szerettek volna
kapni. A jó hangulatú rendez-
vényen a jelenlévõk sokat ta-
nulhattak egymástól, s még a
tapasztaltabb tojásfestõk is

Semjénházán

Tavaszi készülõdés Semjénházán
kaptak néhány ötletet, melyet
jövõre mindenképpen ki sze-
retnének majd próbálni.

A tavasz beköszöntével so-
kak szeretik az évszaknak meg-
felelõ díszbe öltöztetni a laká-
sukat. Az elsõ napsugarakkal
együtt a vidám színek is meg-
érkeznek otthonunkba, ennek
a hangulatnak a felidézéséhez
vidám ajtódíszeket készíthettek
az érdeklõdõk a semjénházai
IKSZT-ben. A felnõttek mellett a
gyerekek is várták már a prog-
ramot, melyen a nagyokat meg-
szégyenítõ ügyességgel, rajzoltak,
vágtak, ragasztottak. A kézmûves
délutánon a résztvevõk kreati-
vitása nem ismert határokat, s
ennek megfelelõen gyönyörû
mûvek készültek.

Preksen-Ifka Ágnes

A felnõttek mellett a gyermekek is várták a programot.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Április 2-án kerítettek sort
a második húsvéti tojásfestõ
délutánra . Szivár-
ványos, piros és még sok szebb-
nél szebb hímes tojás került ki
a gyerekek kezébõl.

Egyben ez a foglalkozás
nyitotta meg a gyerekeknek a

Csörnyeföldén

Az ünnepre készültek
tavaszi szünetet. A foglalkozás
végére garantáltan minden to-
jás színes lett és a gyerekek és
a felnõttek kezére is került a
festékekbõl jócskán.

Nem csak a tojások, ha-
nem a részvevõk is „hímesek”
lettek.

Íme a végeredmény…

…, s a jól végzett munka öröme az arcokon.

2015. április 11-én került
megrendezésre a

és környékbeli szõlõsgaz-
dák hagyományos borbírálata.
A tavalyi év szerényebb minõ-
ségû termése miatt a korábbi
évekhez viszonyítva kissé ke-
vesebb, összesen 34 bormintát
minõsített a

összetételû zsûri.
Eredmények. Oklevél mi-

nõsítésû borok: Horváth Fe-
renc – Kövidinka, Varga János
– Vegyes fehér, Balogh Ferenc
– Rizlingszilváni, Szép Ferenc
– Vegyes fehér, Szakos János –
Vegyes fehér, Holl József –
Kunleány, Holl Józsefné Zwe-
igelt, Cseresznyés Szabolcs –
Vegyes vörös.

Bronz minõsítésû borok:
Andrasek István – Vegyes

bázakerety-
tyei

dr. Ratkovics Ág-
nes, Vlasics Lajos, Pál Zoltán

Borbírálat Bázakerettyén
fehér, Horváth Ferenc – Ve-
gyes fehér, Lukács Attila – Ve-
gyes fehér, Andrasek István –
Cserszegi fûszeres, Szekeres
Károly – Ezerfürtû, Szabó
Ferenc – Szürkebarát, Rem-
port Gábor – Vegyes fehér,
Kovács Károly – Vegyes vörös,
Szilvásné Bécsi Ágnes Vegyes
vörös.

Ezüst minõsítésû borok:
Horváth Ferenc – Olaszrizling,
Bedõ József – Rajnai-Olaszriz-
ling Cuveé, Salamon István –
Vegyes fehér, Czupi József –
Vegyes fehér, Szakos János –
Vegyes fehér, Szabó Ferenc –
Pátria, Iványi László – Vegyes
fehér, Bécsi János – Vegyes
fehér és vegyes vörös, Szekeres
Károly – Vegyes rosé, And-
rasek István – Zweigelt, Kele
Attila – Zweigelt.

Arany minõsítésû borok:
Födõ Zsolt – Vegyes fehér, Szeke-
res Károly – Rizling, Födõ Imre –
Rizlingszilváni és vegyes fehér,
Fülöp Csaba – Kunleány

Különdíjak. Közönség díjas
és egyben a falu bora: Födõ
Imre – Rizlingszilváni. A leg-
jobb vörösbor: Bécsi János –
Vegyes vörös.

Tapasztalatokat is cseréltek.

A hagyományos borbírálatra ezúttal is sok vendég érkezett.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
alsós munka-

közössége április 14-én ren-
dezte hagyományos szavalóver-
senyét, amely már több mint
két évtizede a költészet napjá-
hoz – április 11. –,
születésnapjához kapcsolódik.

A versenyben résztvevõ 37
kisdiákot és a szép számban
megjelent közönséget (szülõk,
nagyszülõk), a három tagból
álló zsûrit a szervezõk nevé-
ben tanítónõ és

igazgatónõ
köszöntötte.

Minden résztvevõt és felké-
szítõ tanáraikat emléklappal
jutalmazta a zsûri. Évfolyamon-

letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola

József Attila

Süle Erzsébet
Pusztai Ferencné

Szavalóverseny a letenyei iskolában
ként három helyezéssel díjaz-
ták a kiemelkedõ teljesítményt.
A helyezettek jutalma oklevél
és értékes, szép könyv volt.

A díjazottak: 1. évfolyam: I.
Auer Angelina (1. a osztály), II.
Tóth Ádám (1. a osztály) II.
Göncz Regina (1. b osztály). 2.
évfolyam: I. Simon Veronika
Dóra (2. b osztály), II. Kiss
Dorina (2. a osztály), III. Baksa
Zsolt (2. a osztály), Németh
Márk (2. b osztály). 3. évfo-
lyam: I. Bagladi Zsóka (3. b
osztály), II. Gerencsér Anna
(3. b osztály), III. Sipos Diána
(3. a osztály). 4. évfolyam: I.
Andróczi Karina (4. a osztály),
II. Orsós Veronika Olívia (4. b
osztály). III. Kovács Laura (4. b
osztály), Novák Sámuel (4. b
osztály).

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Karácsony után a húsvét a
második olyan nagy ünnep,
ami közel áll a kisgyermekek
szívéhez. A molnári óvodába
járó kisgyermekek, idén is egy
héten át tartó programsoro-
zattal hangolódhattak rá a ta-
vasz legszebb ünnepére, a hús-
vétra.

A nagyhét elején az óvónõk
megismertették a gyerekeket a
húsvéti népszokásokkal, a népi
játékokkal, a húsvét jelképei-
vel, szimbólumaival (barka, bá-
rány, nyúl, tojás), amelyek ké-
sõbb megjelentek az óvodások
vizuális tevékenységeiben, a
verseikben és énekeikben.

A szorgos kis óvodások
gyönyörû húsvéti képeket, ab-
lakdíszeket, készítettek, me-
lyekkel az óvoda folyosóin és
csoportszobáiban vidám, tava-
szi hangulatot varázsoltak.

Természetesen a várva várt
tojásfestés sem maradhatott el.
Az óvodások kipróbálhattak
több tojásfestési technikát: ké-
szültek temperával festett tojá-
sok, csipkével ragasztott piros

Húsvétvárás a molnári óvodában

tojások és hagyományos tojás-
festékkel és viasszal díszített
tojások.

Nagycsütörtök napján meg-
érkezett a hét legnagyobb meg-
lepetése, a húsvéti nyuszi. Idén
elõször az óvodások élõ nyu-
lacskák társaságában keresgél-
hették az udvaron elrejtett
ajándékokat. A legkisebb gye-
rekeket a fülesek annyira le-
nyûgözték, hogy akár órákig si-
mogatták volna selymes bun-
dájukat.

Az izgatott ajándékkeresgé-
lésnek meg is lett az ered-
ménye, hiszen rengeteg megle-
petés várta a kicsiket. A gye-
rekek és az óvoda dolgozói
nevében ezúton is szeretnénk
megköszönni a Molnári és
Semjénházi Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzatoknak a nagy-
lelkû támogatását. A felajánlá-
sukból vásárolt játékok még
örömtelibbé, gazdagabbá és fe-
lejthetetlenné tették óvodása-
ink ünnepét! Köszönjük!

IKSZT munkatárs
Karádi Mária

Április 1-én nyílt meg a
horvátországi

által bemutatott húsvéti
hímestojás kiállítás a letenyei
könyvtárban.

A fõ attrakció az 1 méter 5
cm magas és 75 cm széles óri-
ás hímestojás volt, amelyet

és
naiv festõmûvészek alkotásai
díszítenek.

A letenyei

a horvát megyével évek óta
együttmûködik az Alpok-Adria
programban, amely során ta-
valy letenyei alkotók is dolgoz-
tak már Kapronca-Kõrös me-
gyében - innen a kapcsolat.

A „Szívbõl Jövõ Hímes To-
jással” a béke és a barátság
szimbólumával, minden jóaka-

Koprivnica – Kri-
zsevci Idegenforgalmi Közös-
sége

Jo-
sip Greguric Zlatko Strficek

Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár (FMHK)

Óriás hímes tojás Letenyén
ratú ember számára szeretné
szebbé varázsolni Letenye la-
kóinak és a városba látogatók-
nak a húsvéti ünnepeket –
mondta megnyitó beszédében
többek között
letenyei polgármester.

A kisváros elsõ embere
megyei alispánnal

együtt leplezte le a monumen-
tális alkotást, amelyet 2010-ben
XVI. Benedek pápa is meg-
csodált.

Az ehhez hasonló hímes-
tojás Magyarországon Balaton-
bogláron látható, míg például
a nagyvilágban New York, Ró-
ma, Bécs, Brüsszel, Zágráb is
büszkélkedhet egy-egy darab-
bal. A húsvéti hímestojás ápri-
lis 17-ig volt megnézhetõ a
könyvtárban.

Kép és szöveg:

Farkas Szilárd

Ivan Pal

Mirkó Imre

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

Nagy örömmel fogadták az élõ nyuszit.

Önfeledt játék az udvaron.

Dömõk József FMHK igazgató, Farkas Szilárd polgármester,
Kresimir Blazek, Zdravko Mihevc az idegenforgalmi közösség
vezetõi, Ivan Pal alispán és Konczér Katalin, a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet Fõigazgatóságának munkatársa.
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Április 18-án (szombaton)
délelõtt szakmai jelleggel is-
mét Csiribiri óvodás találkozót
rendeztek a

Az immár hetedik alkalom-
mal megtartott program an-
nak idején a kisváros intéz-
ményének kezdeményezésére
jött létre, a környékbeli óvo-
dák szakmai munkaközössé-
geinek támogatásával.

letenyei
óvodavezetõ köszöntõje után

polgármester
üdvözölte a

Letenyérõl,

és a szlo-
véniai érkezett cso-
portokat.

Hangsúlyozta, a Csiribiri az
óvodák kultúrális találkozója,
ami azért szervezõdött, mert
az óvónõknek szükségük és
igényük van arra, hogy talál-
kozzanak, kapcsolatokat tart-

letenyei mûve-
lõdési házban.

Friman Jánosné

Farkas Szilárd
Bánokszent-

györgyrõl, Borsfáról, Bázake-
rettyérõl, Muraszemenyérõl,

Tótszentmárton-
ból, Tótszerdahelyrõl, Molná-
riból, Eszteregnyérõl

Lendváról

Csiribiri Letenyén
sanak, újabb és újabb ötletek-
kel segítsék, gyarapítsák, te-
gyék színvonalasabbá szakmai
munkájukat.

Az eseményt megtisztelte
jelenlétével
országgyûlési képviselõ is.

, a
letenyei szak-
mai munkaközösségének veze-
tõje lapunknak elmondta, na-
gyon fontos, hogy a gyerekek
megörvendeztessék egymást
és õk is tapasztalatokkal gaz-
dagodjanak, melynek sikere
érdekében a letenyei ovi teljes
„stábja” és a szülõk mindent
megtettek.

Az apróságok esetében a
lényeg, hogy ez nem verseny,
nincs zsûri, bírálat, de mindig
van jutalom – tudtuk meg az
évrõl-évre egyre színvonala-
sabb letenyei rendezésû Csi-
ribiri találkozón, amelynek vé-
gén minden szereplõ és óvónõ
az eseményre emlékeztetõ aján-
dékot kapott, azon a jól sike-
rült ovis találkozón, amelyet

Cseresnyés Péter

Csökölyné Tóth Ágota
Hóvirág Óvoda

mindig a Letenyei Hóvirág Óvo-
da szervez meg a kisvárosban.

A Letenyei Hóvirág óvoda
nevelõtestülete köszönetét fe-
jezi ki támogatóinak, akik
hozzájárultak a CSIRIBIRI
Ovis Találkozó sikeres lebo-
nyolításához:

Antal Kft. Letenye, ÉKKÖV
KFT Letenye, Letenye Város
Képviselõ-testülete, Benkõ La-
jos vállalkozó Letenye, Farkas
Tibor vállalkozó Letenye, Kup-

rivecz József vállalkozó, önkor-
mányzati képviselõ Letenye,
Varga Tibor vállalkozó Letenye,
TUTIKA ABC Bicskei Gyula
vállalkozó Letenye, Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat Lete-
nye, Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat Letenye, Birkás
Zoltán polgármester Kistol-
mács, Pál Józsefné polgármes-
ter Murarátka, Grózner Ti-
borné polgármester Zajk.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei Hóvírág óvoda fellépése.

Amint arról korábbi lap-
számunkban beszámoltunk, a
Költészet napja alkalmából,
március 27-én került sor a
letenyei könyvtárban a József
Attila járási versmondó ver-
senyre. Innen a három leg-
eredményesebbnek ítélt vers-
mondó –

és
Hidasi Bettina, Hor-

váth Bendegúz Tirpák Bog-

A letenyei Horváth Bendegúz sikere
lárka – április 11-én a keszthe-
lyi Fejér György Városi Könyv-
tárban megrendezett megyei
döntõn képviselte a térséget.

A megyei megmérettetésen
az 5-6. osztályosok között má-
sodik helyezést ért el a lete-
nyei Andrássy Gyula Általános
Iskola tanulója, Horváth Ben-
degúz.

Dányi József, a lenti Utassy József Versmondó Kör versmon-
dója a letenyei zsûri elnöke díjat ad át Horváth Bendegúznak,
aki a kisvárosban korosztályában második helyezést ért el.

Fotó: Városi Könyvtár - LetenyeFotó: Városi Könyvtár - Letenye

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A letenyei
már sokszor segített, hiszen
például a nagy havazáskor, ami-
kor leállították az M7-es autó-
pálya forgalmát, étellel-itallal
látta vendégül az iskolában
elszállásolt több száz utast.

Segítettek tavaly karácsony-
kor azon családoknak, akiknél
tisztességesen dolgoznak és
mégis nehéz helyzetben van-
nak vagy súlyosan beteg gyer-
meket nevelnek és ha kellett, a

Niti-Fina Pékség

Ajándékcsomag tíz családnak
letenyei intézmények is több-
ször részesültek önkéntes ado-
mányaikból.

Húsvétkor, Nagypénteken
délelõtt a városházán ismét
olyan letenyei családok vehet-
tek át jóvoltukból élelmiszer-
csomagot, ahol arra nagy szük-
ség van. A csomagokat

polgármester húsvéti
üdvözlet keretén belül adta át
az érintetteknek.

Farkas
Szilárd

M.I.

Az ajándékcsomagokat Farkas Szilárd polgármester adta át.

A
vezetõje,

tájékoztatta szerkesztõségün-
ket, hogy 2014. évben a föld-
hivatalnál indított eljárások
száma meghaladta a nyolc-
ezret:

A beérkezett beadványok
fele az ingatlan-nyilvántartási
szakterületet, másik fele a föld-
ügyi, földmérési, igazgatási, te-
lekalakítási tárgyköröket érin-
tette, melyek közel 90%-a 2014.
év végéig elintézésre került.
2014-ben személyesen mind-
összesen 1500 ügyfél fordult
adategyeztetés, tulajdoni lap
másolat, földhasználati lap má-
solat, iratmásolat iránti kére-
lemmel a hivatal ügyfélszolgá-
latához. Az ügyfelek minden
esetben részletes, kielégítõ
tájékoztatást kaptak munkatár-
sainktól az általuk felmerült
kérdésekkel, észrevételekkel,
problémákkal kapcsolatban.

2014. évben hivatalunk mun-
katársai és ügyfelei számára is
számottevõ feladatot eredmé-
nyezett a Földforgalmi tör-
vény, valamint a hozzá kap-
csolódó kiegészítõ rendeletek
szakaszos hatályba léptetése. A
hivatkozott jogszabály a járási
földhivatalok számára 2014. ja-
nuár 1. napjától elõírta a föld-
mûvesek, a mezõgazdasági ter-
melõszervezetek és a mezõgaz-
dasági üzemközpontok nyil-

Letenyei Járási Földhi-
vatal Bagladi Márk

Földhivatali ügyek
vántartásának vezetését, a tör-
vényben meghatározott szer-
zési feltételek, korlátozások és
tilalmak betartásának ellenõr-
zését.

2014. május 1. napjától a
földhivatal hatásköre törvény
erejénél fogva kibõvült a ható-
sági engedélyezéshez kötött
földhasználati szerzõdések jó-
váhagyására irányuló eljárások
lefolytatásával. A változások
számos új feladatot róttak a
tulajdonszerzõk, földhaszná-
lók számára. A kezdeti nehéz-
ségeket követõen a földmûves
nyilvántartásba vétel a kérel-
mezõk 97%-a esetében meg-
történt.

A Földforgalmi tv. 2014.
január 1-jétõl – meghatározott
esetek kivételével – a földhasz-
nálati szerzõdések, azon belül
a haszonbérleti szerzõdések
érvényességéhez hatósági jóvá-
hagyás szükségességét írja elõ.
A földhasználati szerzõdések
hatósági jóváhagyása tekinte-
tében eljáró hatóságként a
Kormány döntése alapján a
Járási Földhivatal került ki-
jelölésre. A Földforgalmi tv.-
nek a hatósági jóváhagyásra
vonatkozó szabályait azonban
csak 2014. május 1. napját
követõen kellett alkalmazni. Az
ügyfelekkel folytatott informá-
lis egyeztetéseket követõen a
hatóságilag jóváhagyott szer-

zõdések száma drasztikusan
megemelkedett.

Jogszabály értelmében a
mezõ- és erdõgazdasági földek-
re szerzõdéssel alapított, 2014.
április 30-án fennálló, határo-
zatlan idõre, vagy 2014. április
30-a után lejáró, határozott
idõtartamra nem közeli hoz-
zátartozók között létesített ha-
szonélvezeti jog, továbbá a
használat joga 2014. május 1-
jével a törvény erejénél fogva
megszûnt. A földhivataloknak
2014. október 31. napjáig kel-
lett felhívniuk a mezõ- és er-
dõgazdasági földekre bejegy-
zett haszonélvezeti jogok ter-
mészetes személy jogosultjait
a közeli hozzátartozói jogvi-
szony fennállásáról történõ
nyilatkozattételre. Ezt a jogo-
sultnak a földmûvelésügyi mi-
niszter által rendszeresített
formanyomtatványon, a felhí-
vás kézbesítésétõl számított 15
napon belül kellett megtenni.
A nyilatkozatok valóságtartal-
mát a földhivatalok az anya-
könyvvezetõ megkeresésével
ellenõrizték. Hivatalunk illeté-
kességi területén megközelí-
tõleg ezer ingatlan nyolcszáz
haszonélvezeti jog jogosultja
érintett az eljárással. Ezen sze-
mélyek mindegyikének térti-
vevényes levél került kikül-
désre, mely tartalmazta az el-

járás folyamatát részletesen le-
író tájékoztatót, illetve a föld-
mûvelésügyi miniszter által
rendszeresített formanyomtat-
ványt. A hivatalunkhoz vissza-
érkezett nyilatkozatok feldol-
gozása jelenleg is zajlik.

Kiemelt célfeladat volt
2014. évben a részarány-föld-
kiadás során keletkezett osztat-
lan közös tulajdon földhivatal
által történõ megszüntetése,
amelynek feldolgozásában a
földügyi, földmérési, és ingat-
lan-nyilvántartási szakterület
egyaránt közremûködött. A
sorsolási eljárás 150 ingatlan
esetében jogerõsen lezárásra
került. Az érintett ingatlanok
több mint fele esetében hiva-
talból elkészültek a megosztási
vázrajzok, és az ingatlan-nyil-
vántartásban is átvezetésre ke-
rültek a változások. Az ügyira-
tok feldolgozása jelenleg is
zajlik.

A földhivatal ügyfélfogadá-
si rendje 2015. évben változat-
lan, továbbra is hétfõn 08,00-
12,00, valamint 13,00-15,00
óráig, szerdán 08,00-12,00, va-
lamint 13,00-15,00 óráig, pén-
teken 08,00-12,00 óráig állunk
az ügyfelek rendelkezésére.
Elõzetes egyeztetést követõen
az ügyfélfogadási rendtõl elté-
rõ idõpontban is fogadjuk
ügyfeleinket.

Bagladi Márk

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
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Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Mozgalmas, változatos mun-
kával teli idõszakon van túl a

. Ez évi tevékeny-
ségeikrõl egyesü-
leti elnök adott tájékoztatót.

– Az év a szokásos köz-
gyûlés megtartásával vette kez-
detét, amelyen a vezetõség
beszámolt a múlt év történé-
seirõl és az idei évre tervezett
programjairól. A közgyûlésen
részt vett Puskás Norbert, a
Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetségének ügyve-
zetõ elnöke is, aki a sport-
horgászatban bekövetkezett
változásokat, szigorításokat is-
mertette. Szó esett az éves hal-
telepítési tervekrõl is, amely-
nek elsõ ütemeként kora ta-
vasszal három mázsa három-
nyaras ponty került a tóba –
mondta az elnök.

Márciusban az olaszországi
városában mû-

ködõ Italiana Pesca Sportiva
horgász egyesület meghívására
pontyfogó horgászversenyre
voltak hivatalosak a tagok. A
versenyen magyar és olasz
horgászok vettek részt. Ez na-
gyon szigorú szabályok szerint
zajlott, tilos volt például ete-

kerkaszentkirályi Kerka Hor-
gász Egyesület

Gróf János

Portogruaro

Kerkaszentkirályi horgász-hírek
tõanyag használata a többórás
horgászat során.

Helyezést sajnos nem sike-
rült elérni a csapatnak, de na-
gyon kellemes emlékekkel ér-
keztek haza a kétnapos ver-
senyrõl. Az olasz barátok –
akik évek óta résztvevõi a Káli-
Kupa Nemzetközi Horgászver-
senynek – nagyon jó házigaz-
dának bizonyultak, gondos-
kodtak róla, hogy a magyar
vendégek máskor is szívesen
elfogadják a meghívásukat.

A tagság csatlakozott a Ma-
gyar Horgászok Országos Szö-
vetségének április 11-re kiírt
„Országos környezetvédelmi
nap” felhíváshoz. Ennek a nap-
nak az volt a célja, hogy közös
munkával tegyék rendbe a
horgászvizek partszakaszát,
gyûjtsék össze a szemetet, a
vízparti növényzetet és fákat
rendezzék és ezek által a víz-
minõséget megóvják.

halászati õr irányításával
az önkéntes munkában 10 fõ
vett részt, így a Kerka-holtág
melletti régi malomtónál is sor
kerülhetett a környezetet szé-
pítõ tevékenységre. A környe-
zetvédelmi nap elõtti héten
készült el az az esõbeálló pa-

Csótár
János

vilon amelynek lefestése is
megtörtént ezen a napon. Az
egyesület 2013-ban pályázott a
Leader „Együttmûködõ helyi
szervezetek” címû kiírásra,
melyben beszerzésre került
még egy laptop nyomtatóval,
egy nagy teljesítményû bozót-
vágó, és az egyesület népsze-
rûsítése érdekében szórólapok

is készültek. Gróf János el-
mondta, hogy a pavilon hasz-
nálatba vételét már nagyon
várta mindenki, mert több ren-
dezvény színhelye a kis sziget.
Ilyen lesz a májusfa állítási
program, amelynek szervezé-
sében szintén közremûködik
az egyesület.

Káliné Kománovics Éva

Környezetvédelmi nap keretében megszépült a tó környéke és
lefestették az új pavilont is.

Április 10-én járási szintû
ifjúsági katasztrófavédelmi ver-
senyt rendeztek . A
rendezvény megnyitóján jelen
volt Letenye
polgármestere is.

százados, a helyi ka-
tasztrófavédelmi õrs parancs-

Letenyén

Farkas Szilárd
Cselényi Jó-

zsef Attila

Élen a letenyei csapat

A fotón szerepelnek balról-jobbra: Hóbor Ákos (Letenye), Egri
Gyula megyei kataszrófavédelmi parancsnok, Csonka Bíborka
(Letenye), Csordás Istvánné felkészítõ tanár (Letenye), Néber
Florina (Letenye), Horváth Ármin (Letenye), Bedõ Tamás, a
Letenyei ÖTE parancsnoka, Kovács Gergõ (Letenye), Cselényi
József Attila, a letenyei katasztrófavédelmi õrs parancsnoka.

noka lapunknak elmondta: a
megmérettetésre Letenyérõl,
Bázakerettyérõl, Becsehelyrõl
és Muraszemenyérõl érkeztek
jól felkészített általános iskolai
csapatok.

A diákok az elméleti teszt
megírása után elsõsegélynyúj-

tási, árvízvédelmi, lakosságvé-
delmi ismeretekbõl adtak szá-
mot tudásukról, de a verseny
során a tûzoltó alapfelszerelé-
seket is fel kellett ismerniük,
veszélyes anyagokat azonosí-
tottak, szelektív hulladékokat
osztályoztak és a térképisme-
ret sem hiányzott a „reper-
toárból”.

A vetélkedésen a hivatásos
lánglovagok letenyei tagjai
( és )
tálcatûzoltási gyakorlatot mu-
tattak be. A több órás viadal
végén kiderült: elsõ helyen a
letenyei, másodikon a becse-
helyi, harmadikon a murasze-
menyei, negyediken a bázake-
rettyei csapat végzett.

A díjakat tûz-
oltó ezredes, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgatója adta át. A me-
gyei versenyen – amely április
21-én a zalaegerszegi Dísz

Bedõcs Attila Bedõ Tamás

Egri Gyula

téren volt – a
tanárnõ által ügyesen

felkészített letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola gárdája
képviselte a járást. A helyszí-
nen a megyei katasztrófavé-
delmi parancsnoktól azt is
megtudtuk, hogy az egykori
letenyei vásártér helyén hama-
rosan megkezdõdik egy ka-
tasztrófavédelmi õrs építése,
ahol az év végéig vonuló tûz-
oltók kerülnek vezénylésre. A
hivatásosok várhatóan egy
Mercedes típusú terepes, bi-
valyerõs tûzoltókocsival indul-
nak a bevetésekre.

A verseny támogatói: Zala
Megyei Polgári Védelmi Szö-
vetség, Farkas Szilárd, Letenye
polgármestere, Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség, Letenyei Mentõállomás,
Letenyei Körzeti Tûzoltó Egye-
sület.

Csordás Ist-
vánné

M.I.
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Házhoz szállítva
10 db-tól
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Gyermek belépõ : 1 000 Ft
Gyermek belépõ : INGYENES

Extra belépõ 2 500 Ft

(0-3 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

(3-14 éves korig)

:

A
2015. március végén

elsõ alkalommal rendezte meg
Aranyág mesemondó versenyét.

A kezdeményezés célja: a
környékbeli kis települések
fejlett anyanyelvi és elõadó-
készséggel rendelkezõ tehet-
séges gyermekeinek megisme-
rése, támogatása.

A rendezvényen részt vet-
tek

becsehelyi Harmatcsepp
Óvoda

Bánokszentgyörgy, Borsfa,
Eszteregnye, Letenye, Mura-
szemenye, Tótszentmárton

Mesemondó verseny Becsehelyen

községekbõl érkezett és a be-
csehelyi intézmény óvodásai.

A hét óvodából összesen
12 gyermek érkezett felkészí-
tõkkel együtt Becsehelyre,
akik egy magyar népmesével
készültek. A szakszerû, függet-
len értékelést a nagykanizsai

érkezõ, 3 tagú zsûri
végezte.

A hagyományõrzést szem
elõtt tartva a gyermekek nép-
mûvészeti motívumokkal dí-

Halis István Városi Könyv-
tárból

szített ajándékokat kaptak, az
elsõ 3 helyezett pedig értékes
könyvjutalomban részesült.

Minden szereplõnek és
felkészítõnek ezúton mon-
dunk köszönetet.

Elsõ alkalommal rendezték meg a versenyt.

Birkás Zoltán, Kistolmács
polgármestere új hírekkel szol-
gált. Mindt mondta, a kem-
ping, a motoros emlékmû és a
tó strand részét rendbe tették.
A tavalyi belvíz okozta károk
elhárítására mintegy 8,3 millió
forintot nyertek el az állami vis
maior keretbõl, amelybõl az
összes, az önkormányzat keze-
lésében lévõ út, utca, temetõ
helyreállítása április végéig
megtörtént.

A falu vezetõjétõl azt is
megtudtuk, hogy egy új

Mindent rendbe tettek Kistolmácson
falugondnoki buszra adtak
be pályázatot, amely alkal-
mas lesz arra, hogy a moz-
gássérülteket is tudja majd
hozni-vinni.

A településen nemrég má-
jusfát is állítottak és az idén
elsõ alkalommal meg fogják
hirdetni a

versenyt, melynek
díjait a falunapon osztják ki –
mondta lapunknak Birkás
Zoltán, Kistolmács polgár-
mestere.

Virágos Kistol-
mácsért

M.I.

Kistolmácson a kápolna környékén lévõ járdát feljárót is
rendbe tették a vis maior keretbõl.

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

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra
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