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(Folytatás a 2. oldalon)

Augusztus 1-én
a megnyitót követõen

fõzõversennyel vette kezdetét
a falunap. pol-

Bázake-
rettyén

Iványi László

Falunap Bázakerettyén
gármester (aki maga is a fõ-
zõverseny aktív résztvevõje
volt) lapunknak elmondta, az

Járási értéknap és falunap Becsehelyen
A
2015.július 25-én, szomba-

ton rendezték meg a járás ér-
tékpontján, .

A 15 település által bemu-
tatott tárgyakból készült kiál-
lítás megnyitóján

polgármester köszöntötte a
megjelenteket.

Elmondta, hogy kettõs cél
valósul meg a járási értéktár
kialakításával. Egyrészt méltó
környezet teremtõdik a helyi
értékek bemutatására, ame-
lyek a megyei értéktár részei
lehetnek. Becsehelyen ez már
a második rendezvény az ér-
téktárak létrehozásával, bemu-
tatásával kapcsolatosan. Ennek
a folyamatnak haszna, hogy
minden település átgondolja,
mivel rendelkezik, mit tud he-
lyi értékként felvonultatni, mit
tud az utókornak megõrizni.

letenyei járási értékna-
pot

Becsehelyen

Németh Gé-
za

Kiemelte, hogy a becsehe-
lyi falunap keretében került
megrendezésre a járási érték-
nap és a kiállítás, így lehet
nagy látogatottságot, érdeklõ-
dést biztosítani.

a
z alelnöke elmondta,

hogy a közgyûlés pályázatot
nyújtott be az FVM-hez. A nyer-
tes pályázat biztosított lehetõ-
séget a Megyei Értéktár felál-
lításával kapcsolatos átfogó
munka elindítására.

, a
el-

nöke, a

vezetõje kiemelte, hogy a
hagyományõrzés sok új gondo-
latot indít el a közösségekben.
A munka során fontos a la-
kosság széleskörû bevonása,

Bene Csaba, Zala Megyei
Kö gyûlés

Konczér Katalin Zala
Megyei Értéktár Bizottság

Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala Megyei Irodájá-
nak

Balról Németh Géza, Konczér Katalin és Bene Csaba.
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Járási értéknap és falunap Becsehelyen
(Folytatás az 1. oldalról)
egyrészt az értékek beazonosí-
tása során, másrészt ezek meg-
ismertetésével kapcsolatosan.
Becsehely ebben is élen járó
település, a közösségek jól
mûködnek, szoros a lakosság-
gal való kapcsolat.

A letenyei járás megyei
szinten kiemelkedõ az itt élõ
nagylétszámú horvát kisebb-
ség miatt is. A horvát kisebb-
ség értéke is lehet hungari-
kum, ezek is a magyarságot
gazdagítják.

Elmondta, hogy a kiállítási
anyagok mögött emberek és
közösségek hatalmas munkája
áll. Az értékek gyûjtése fo-
lyamatos, hosszú feladat, mivel
ma is teremtõdnek értékek. A
mai kor emberének feladata
ezek gyûjtése, átadása. Azok az
emberek megbecsülése fon-
tos, akik felvállalják ezt a fel-
adatot, mint a hímzések, szõt-
tesek terén ,
Marika néni munkássága.

Ennek a gyûjtõmunkának
az eredménye, hogy a

és a
hungarikum lett. A me-

gyében két hungarikum klub
is alakult: és

.
Németh Géza polgármes-

ter megköszönte a gondola-
tokat és kiemelte, hogy a kiál-
lítás megnyitásával nem feje-
zõdik be a járási értéknap. A
délután folyamán a járást al-
kotó települések amatõr mû-
vészeti csoportjai lépnek fel. A
fõzõsátraknál tevékenykedõ ti-
zenegy csapat is hagyományos
népi ételeket készít, valamint a

asszonyok is bemu-

Stefán Vincéné

Hévízi-
tó tradicionális gyógyá-
szat

Keszthelyen Söj-
törön

petriventei

tatják helyi ételkülönlegessé-
geiket. Végezetül megköszönte
a Járási Értéknap összeállí-
tásában segítséget nyújtó pol-
gármesterek, képviselõk, in-
tézményvezetõk munkáját.

A falunap keretében a já-
rási kézmûves termékek bemu-
tatóját lehetett megtekinteni
és a termékeket megvásárolni.
A kínálat széles volt: termelõi
méz, fatálak, mézeskalács, saj-
tok, szeder, lekvár, fazekas ter-
mékek. Az érdeklõdõk kipró-
bálhatták a bõrözést, a koron-
gozást is.

A tábori mise után a kul-
turális programok követték
egymást: a

Letenyérõl, a
, a

mûsora. Ezt követõen a falu-
nap ünnepélyes megnyitója
keretében Németh Géza pol-
gármester felsorolta Becse-
hely értékeit, köztük a kakas-
mandinkót, a sárkányrepülés-
ben világbajnok ,
a hosszútávfutó
eredményeit, a kizárólag fér-
fiakból álló

. Felvetette, hogy a létrejött
kiállítási anyagot a járás tele-
pülésein falunapok és egyéb
rendezvények keretében állít-
sák ki.

ország-
gyûlési képviselõ a nagy szá-
mú közönséggel osztotta meg
gondolatait a járási értéknap-
pal kapcsolatban. A hagyo-
mány az, amely több száz év
alatt öröklõdik nemzedékrõl-
nemzedékre. Ami a kezünkben
van, amit ismerünk, az mind
hagyomány: ez lehet egy épü-

Mákvirág Citeraze-
nekar semjénhá-
zi asszonykórus Petrivente
Virágai Kulturális Egyesület

Ferinc Vince
Rudolf Tamás

Becsehelyi Dalár-
dát

Cseresznyés Péter

let, egy népszokás, egy tárgy. A
vándorkiállítás ötletét támo-
gatja, ez biztatást jelent azok-
nak a településeknek, ahol
nincs jelenleg értéktár. Az ér-
ték nem csak fogalom, de
forintban is kifejezhetõ. A
térségben gazdasági-turisztikai
program készítése kezdõdik. A
Muramenti, Kerkamenti érté-
kek felkutatása, programmá
alakítása a helyi értékekre
épül. Érték például a Mura fo-
lyó: víziturimust, kerékpártu-
rizmust, lovasturizmust, vadá-
szatot lehet telepíteni rá. Elõnyt
jelent az a tény, hogy a magyar
turisták számára ez a térség
még felfedezetlen. Ennek kiak-
názása fizetést, egzisztenciát
biztosíthat az itt élõknek.

A program a nemrégiben
lezajlott pálinkaverseny hivata-
los eredményhirdetésével foly-
tatódott, ahol Németh Géza
polgármester, Cseresznyés Pé-
ter országgyûlési képviselõ és

adta át az ok-
leveleket, serlegeket. A Becse-
hely Legjobb Pálinkája címet

Gazdag Attila

Paál Gyula

Tóth
István

tótszent-
mártoni

tótszentmárto-
ni vegyeskórus

Tüzes Csa-
jok

Horváthné Szirmai Szilvia

érdemelte ki tra-
mini törköly pálinkájával, a
verseny legjobb pálinkája cí-
met pedig a nagykanizsai

irsai törköly pálinkája
kapta.

A kulturális mûsor további
részében népmeséket, verse-
ket hallhatott a közönség a
helyi óvodások és iskolások
elõadásában. Ezt követõen a
helyi népviselet bemutatására
került sor: gyászruha, hétköz-
napi viselet, ünnepi viselet, va-
lamint a megjelent

és petriventei vendé-
gek horvát ünnepi viseletüket
is bemutatták. A kulturális
programokat a

és a becsehelyi
Dalárda mûsora zárta.

Az este végén népi ügyes-
ségi játékokból álló vetélkedõ
következett, ahol több feladat
megoldása után a

csapata kapta meg az elsõ
helyezettek tárgyjutalmát.

A járási értéknap és falu-
nap szabadtéri bállal zárult.

A hagyományoknak megfelelõen ezúttal is nagy volt az érdek-
lõdés.

Július 14-én a
alkalmából a városháza

dísztermében látta vendégül a
tevékenykedõ egész-

ségügyi dolgozókat a város ön-
kormányzata és a hivatal ve-

Semmelweis-
nap

Letenyén

Semmelweis-nap Letenyén

zetése. A városunkban elsõ
alkalommal rendezett Semmel-
weis-ünnepségre meghívást kap-
tak az orvosok, a szakdolgo-
zók, az asszisztensek, a védõ-
nõk és a mentõk munkatársai

is. Elsõként a letenyei
apróságainak (felkészí-

tõ ) majd az

diákjainak (felkészítõ
) mûsora hangzott

el és ragadtatta tapsra az ün-
neplõket. (Az eseményen jelen
volt alpolgár-
mester,
bizottsági elnök,

bizottsági elnök, vala-
mint
jegyzõ is.)

Farkas Szilárd polgármes-
ter köszöntõjében többek kö-
zött elmondta, amíg egészsé-
gesek vagyunk, természetes ál-
lapotnak tekintjük azt, de amint
megbetegszünk, fájdalmunk
felülír minden más szükség-
letet, csak a mielõbbi gyógyu-
lás foglalkoztat bennünket.

Mint fogalmazott, a hazai
egészségügy és szociális rend-
szer általános helyzete jól is-
mert és cseppet sem szívde-
rítõ. Szinte mindenki tisztában
van az alulfinanszírozottságból
adódó problémákkal, a pálya-
elhagyás, a csökkenõ szakem-
berképzés minden hatásával. A

Hóvirág
Óvoda

Végh Lászlóné
Andrássy Gyula Általános Is-
kola Var-
ga Ferencné

Somogyi András
Mikóné Farkas Ildikó

Gyergyák
Zoltán

dr. Keresztesi Tímea

nehézségek ellenére sokan
vannak, akik mégis kitartanak,
itthon maradnak és szolgálják
településük lakóit, betegeit. A
polgármester megköszönte a
dolgozók nehéz körülmények
közötti helytállását és azt, hogy
támaszt, hitet adnak a segít-
ségért folyamodóknak. Sok-
szor egy támogató, megértõ te-
kintet többet ér minden más
gyógymódnál – hangsúlyozta
Farkas Szilárd.

A köszöntõ után a hölgyek
egy-egy szál virágot vehettek át
a városvezetõtõl, míg a férfiak
a Letenye Város Borát kapták
ajándékul. (Aki ekkor dolgo-
zott, utólag az is megkapja a
köszöntés tárgyiasult formá-
ját.) A pohárköszöntõt és az
állófogadást követõen a város
vezetõi, önkormányzati képvi-
selõi az egészségügyi dolgo-
zókkal közösen tekintették
meg a 274 millióból felújított
új rendelõintézetet, amely a
próbaüzemet és a beköltözést
követõen szeptembertõl már
„élesben” fogadja a járás be-
tegeit.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az ünnepelt letenyei egészségügyi dolgozók, a hivatal vezeté-
se és az önkormányzati képviselõk Farkas Szilárd polgármes-
terrel.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Falunap Bázakerettyén
önkormányzat a Bázakerettye
és Térsége Bányász Mûvelõ-
dési Egyesülettel, a Zalai
Dombság Turizmusáért Köz-
hasznú Egyesülettel, valamint
a Bázakerettye Község Szolgál-
tató Nonprofit Kft.-vel együtt
rendezte meg a népszerû ese-
ményt.

A tavalyi falunapi észrevé-
teleket figyelembe véve a ko-
rábbi „sûrû” programkavalkád
helyett az idén egy kicsit
„lazább” ajánlattal várták a lá-
togatókat – tudtuk meg a fa-
luvezetõtõl.

Így például ezúttal a fõzõ-
versenyre nem szerveztek rá,
hanem amikor annak délután
háromkor vége volt, akkor vet-
te kezdetét a falunap a Dériné
Mûvelõdési Ház környeze-
tében.

A gasztronómiai viadalon
11 csapat vett részt, többségük
kerettyei volt, az eredményhir-
detéskor a díjakat

adta át. A vaddisz-
nóból készült chilis babbal
harmadik helyezett lett a

csapata, köröm-
pörköltjükkel a második leg-

dr. Nagy
Árpádné

Drink Team

jobb lettek a
, a fõzõverseny ab-

szolút nyertese a marhahússal
töltött krumpligombóccal a
helyi erõkbõl verbúválódott

csapata lett.
A bázakerettyei rendez-

vény további részében fellé-
pett a kanizsai

, a letenyei
, a

, a
, a

és a . A
sztárvendég
volt, majd tûzzsonglõr show
következett és a nap a

utcabáljával
zárult.

A színpadi programokon
túl kirakodóvásár, óriáscsúsz-
da, ugrálóvár, bõrmûves, faze-
kas, ékszerkészítõ, arcfestés,
borkóstoló (Simon Borház,
Csörnyeföld) és a Muramenti
Foltboszorkák kézmûves sátra
tette hangulatosabbá a falu-
napot.

A település következõ
nagyrendezvénye az augusztus
15-i Bázai Búcsú lesz – ér-
tesültünk Iványi Lászlótól.

Kép és szöveg:

Muramenti Folt-
boszorkák

Taigetosz Tokány

Eraklin Tánc-
klub Mákvirág Ci-
terazenekar Kis Hétrét
Együttes letenyei mazso-
rettek Tüttõ János Nótaklub

Rubin Hastánccsoport
Somló Tamás

Nosz-
talgia Együttes

Mirkó Imre

Június végén úgy határoz-
tunk, hogy ellátogatunk a

. A program során a mintegy
20 fõs – elsõsorban fiatal és
középkorú hölgyek-
bõl álló – csoport megismer-
hette a levendula számos fel-
használási módjait. Megkóstol-
hattuk a finomabbnál fino-
mabb levendula termékeket. A
csoport kedvencévé vált a le-
vendula szörp egy kis levendu-
lás süteménnyel. A rendezvény-
nek a Belsõ-tó partja adott ott-
hon, ahonnan felnézve a tihanyi
apátságban gyönyörködhetünk.

Le-
vendula Fesztiválra Tihany-
ba

molnári

Molnáriak Tihanyban
Miután mindenki jól la-

kott és beszerezette a kéz-
mûves emlékeket, elindultunk
a tihanyi apátsághoz. Cso-
dálatos kilátásban volt ré-
szünk, az apátság melletti kis
kilátó útról az egész
belátható.

Hazafelé megálltunk a Ti-
hany szélén található leven-
dula mezõn, egy kis „Szedd
magad!” akcióra. Így a busz
tele lett levendulával. A napun-
kat felejthetetlenné tette a
naplemente nézése a

szépkilátóból.

Balaton

balaton-
györöki

k.d. Tisztelt Béci hegyi és Zajki hegyi gazdák, tisztelt letenyei
polgárok!

Lukács Vilmos,

Közös összefogással szeretnénk felújítani a Béci-hegyen
lévõ haranglábat és kápolnát. A kapott árajánlatok szerint a
munkálatok tervezett költsége a következõk szerint alakul:

- Harangláb javítása, automatizálása, felújítása: 300.000 Ft
- Kápolna tetõszerkezetéhez szükséges faanyag: 280.000 Ft
- Fapác, festék: 42.000 Ft
- Tetõcserép: 145.000 Ft
- Térkõ, homok, sóder: 60.000 Ft
Összesen: 827.000 Ft
A szakipari munkákat a mesterek felajánlásban végzik.

Az átadást és a felszentelést a Béci-hegyi búcsú napjára
tervezzük 2015. szeptember 13-án.

Kérjük szíves anyagi támogatásukat, hogy ez a szép terv
megvalósulhasson.

Adományaikat igazolás ellenében várjuk a Letenye,
Kossuth út 1. szám alatti mezõgazdasági boltban.

Tisztelettel és köszönettel:

kezdeményezõ

Felhívás

Iványi László polgármester dödöllét pirított.

A Muramenti Foltboszorkák sátra.
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Még a korábbi önkormány-
zati ciklusban fogalmazódott
meg a gondolat, hogy a rend-
kívül rossz állapotban lévõ (na-
gyobb esõzésekkor vödröket
kellett kitenni a folyosókra,
mert beázott az épület)

pályázat
segítségével korszerû egész-
ségházzá kell átalakítani.

– A Nyugat-dunántúli Opera-
tív Programhoz benyújtott 230
millió forintos pályázatunk még
2013-ban támogatást nyert, így
végre megújulhatott egészség-
házunk, melynek elõnyeit a
város és a térség lakói is hama-
rosan élvezhetik – nyilatkozta
a Dél-Zala Murahídnak

polgármester, amikor a
hamarosan elkészülõ, a járást
is kiszolgáló helyi Egészségház
felújításával kapcsolatosan ke-
restük fel.

– Az önkormányzat tavaly
augusztusban kötött támoga-
tási szerzõdést a „Letenye vá-
rosban egészségház kialakítá-
sa” címû projektre. Elsõ lépés-
ben a vissza nem térítendõ ál-
lami támogatás 200 millió volt,
majd az elõre nem prognosz-
tizált költségek miatt ismét pá-
lyázott a város és újabb 29
millióhoz jutott – fogalmazott
a településvezetõ.

– Saját erõbõl 45 milliót
terveztünk a költésgvetésbe és
annyit is adtunk hozzá –
mondta Farkas Szilárd.

– A kivitelezési munkák a
Z-Pannon Kft. részérõl 2014.
õsszel kezdõdtek és a napok-
ban fejezõdtek be, az épület
együttes mûszaki átadás-átvé-
tele június 30-án a közös bejá-
rás alkalmával megtörtént. Kí-
vül-belül teljesen megújítottuk
az épületet, és ide költöztetjük
a gyermekorvosi rendelõt és a
védõnõi szolgálatot is. A járó-
beteg-szakellátást (így többek
között a szemészet, belgyógyá-

lete-
nyei rendelõintézetet

Farkas
Szilárd

– Mikor indult a beruhá-
zás, vagyis a régi orvosi ren-
delõ átalakítása?

– Letenyének mennyivel
kellett hozzájárulnia?

– Mi minden készült, illet-
ve készül el a 274 millióból?

A járás legmodernebb rendelõintézete lesz a letenyei
szat, nõgyógyászat, tüdõgyó-
gyászat, füll-orr-gégészet, fizi-
koterápia) továbbra is a Kani-
zsai Dorottya kórház biztosítja
heti több mint 100 órában.

Az épület a XXI. századi kö-
vetelményeknek maximálisan
megfelel, homlokzati hõszige-
telés, nyílászárók cseréje, új
tetõtér kialakítása is megtör-
tént. A földszinten fog mûköd-
ni a gyermekorvosi rendelés
és a védõnõi szolgálat. Az
emeleti részeken a korszerû
labor és járóbeteg szakellátást
biztosító rendelõk, valamint a
fogorvosi rendelõk. Az orvosi
eszközök beszerzése hamaro-
san megtörténik, jelenleg az
ajánlatok kérése zajlik. Tudni
kell, hogy 4 dimenziós ultra-
hang készülék is beszerzésre
kerül majd Letenyére – tudtuk
meg a polgármestertõl.

– Természetesen. Az aka-
dálymentesített bejutás alap-
ból tervezésre került, sõt egy
erre a célra kialakított lift is
segíti a betegek rendelésre tör-
ténõ eljutását. Ugyanakkor a
komplexumot kamerával és
riasztókkal is felszereltettük.

– A háziorvosi és fogorvosi
körzetek, valamint a járóbeteg
szakellátást biztosító eszközök
várhatóan augusztus-szeptem-
ber hónapban kerülnek költöz-
tetésre, majd az ünnepélyes
átadást követõen a rendelések
õsszel már a felújított épület-
ben kezdõdnek meg. Úgy gon-
dolom, hogy a térség, a Lete-
nyei Járás egyik legmodernebb
egészségügyi intézményérõl
van szó, külön öröm számom-
ra, hogy folyamatos az érdek-
lõdés az intézményben törté-
nõ magánrendelés megvalósu-
lása iránt – mondta végezetül
lapunknak Letenye elsõ embe-
re, aki a megelõzõ önkor-
mányzati ciklusban választott
képviselõként foglalt helyet a
város vezetésében.

Kép és szöveg:

– Az akadálymentesítést is
sikerült megoldani?

– A próbaüzem után mi-
kor kezdõdhet a konkrét be-
tegrendelés?

Mirkó Imre

Ilyen volt a letenyei rendelõintézet a felújítás elõtt.

És ilyen lett a felújítás után.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

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!
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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

Itt a vakáció! Az iskola befe-
jezését mindenki másképp
ünnepli, valaki sokáig alszik,
olvas, televíziót néz, mások
viszont az aktív pihenést vá-
lasztják. az utób-
bit részesítették elõnyben
azok, akik részt vettek a június
27-i Nyárnyitó játékokon. A
borongós idõ ellenére szép
számban összegyûltek a helyi
sportpályán, hogy a külön-
bözõ sportolási lehetõségek
közül válasszanak. A semjén-
házi

és az kö-
zös szervezésében megrende-
zett eseményen a fiúk körében
a focié volt a fõszerep. A le-
gények két csapatot alkottak,
melyben a kisebbektõl a na-
gyobbakig, mindenkinek meg-
volt a feladata, szerepe. A lá-
nyok eközben tollas ütõt és
labdát ragadtak, hogy akár a
széllel is megbirkózva adogas-

Semjénházán

Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat IKSZT

Hurrá, itt a nyár!
Sportprogramok Semjénházán

sanak egymásnak. A legkiseb-
beket elsõsorban a csúszda, a
hinta, illetve a homokozás kö-
tötte le, a játszótéren erre a
célra kialakított homokozó-
ban. Aki elfáradt, a sportöltözõ
mellett felállított kézmûves sa-
rokban frissíthette fel magát, s
itt volt lehetõség rajzolásra,
festésre, színezésre, vagy ép-
pen papírvirág készítésre.

Július 4-én, két keréken in-
dultak útra a semjénházi Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat, a helyi és az
IKSZT közös szervezésében
meghirdetett biciklitúra részt-
vevõi. A rekkenõ hõség elle-
nére 31 biciklista vállalta, hogy
elteker , a

kirándulóhelyre. A ke-
rékpártúrára a bicikliket a
Semjénháza Sportegyesület
biztosította. A meleg és a
távolság ellenére számos gye-
rek vállalta a kihívást, s sokszor

sportegyesület

Horvátországba Ze-
lengaj

a felnõtteket megszégyenítõ
kitartással tekerték a pedált.
A horvátországi célállomásig,
mely Semjénházától 20 kilo-
méterre fekszik, a népes tár-
saság csak egy rövid pihenõt
iktatott be. A célhoz érve min-
den résztvevõt lenyûgözött a
hely szépsége, háborítatlan
nyugalma. A zöld övezetben
kialakított játszótér a kicsiket
és a nagyokat is elszórakoz-
tatta. Egy kis séta, játék és
ebéd után újult erõvel és ener-

giával feltöltõdve indult vissza
Semjénházára a túrázó csapat.
Ekkor már jóval 30 C felett
járt a hõmérõ higanyszála, de a
semjénházi bringásokat ez
sem tartotta vissza attól, hogy
akár egy kis versenyzésbe is
kezdjenek egymással! A túra
legnehezebb pontja – a sem-
jénházi dombra való feltekerés
- után a résztvevõk megérde-
melten bújhattak a fák árnyé-
kába pihenni.

o

Preksen-Ifka Ágnes

Júliusban került megrende-
zésre a már hagyományosnak
mondható IV. Káli Kupa nem-
zetközi csapat horgászverseny

. A ver-
senyt a

szervezte
és koordinálta. A viadal négy
szektorban, két helyszínen zaj-
lott. A csapatok egyik része a
helyi horgásztónál pecázott,
míg a másik a község határá-
ban található Káli bányatónál
próbált szerencsét. A verse-
nyen olasz, horvát, szlovén és
magyar horgászok vettek részt,
négy fõs csapatokat alkotva.

Kerkaszentkirályon
Kerkaszentkirályi Ker-

ka Horgászegyesület

IV. Káli Kupa nemzetközi horgászverseny

A versenyzõk nagy része a
vasárnapi verseny elõtti napon
megérkezett, és egy közös va-
csora elfogyasztására került
sor a Vörcsöki hegyen.

, az egyesület
elnöke elmondta, hogy ez egy
egész éven át tartó nemzetközi
csapatverseny-sorozat, amelyet
mindig más helyszínen ren-
deznek meg, így a versenyzõk
jól ismerik egymást és minden
esetben jól érzik magukat
együtt. Most a versenysorozat
közepén tartanak, így még
bárkinek van esélye a gyõ-
zelemre.

Gróf János

A nagy meleg miatt a na-
gyobb halak kifogására nem
nagy esély mutatkozott, de né-
hány pontyot, kárászt és ke-
szeget sikerült kifogni a ver-
seny három órás ideje alatt. Az
„A” szektorban elsõ helyezést
ért el , Novi Ma-
rof, (Horvátország), a „B” szek-
torban elsõ helyezett lett

, Baraceti Team,

Zlatko Cmrk

Bian-
coni Giorgo

(Olaszország), a „C” szektor-
ban Magyaror-
szág, a „D” szektorban

Kerkaszentkirályi HE.
Az összesítés során a csa-

patversenyt szerezte
meg, a másodikak a
horgászok lettek, a harmadik
helyezett pedig
együttese lett.

Balogh Ferenc
Matia

Panic

Dornava
lendvai

Novi Marof

Káliné Kománovics Éva

Negyedik alkalommal versenyeztek.



6 2015. júliusDél-Zala Murahíd

Augusztus 1-én (szomba-
ton) a

második alkalommal szervezte
meg a „Vizes
gyakorlatot”.

, az ÖTE elnö-
ke lapunknak a helyszínen el-
mondta, a rendezvényre a

, a
(Horvátország) és ter-

mészetesen a Letenye ÖTE
csapata jött el. Delegációs szin-
ten képviseltették magukat a
szlovéniai és a
tûzoltók is. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével

letenyei és
kistolmácsi polgár-

mester.
A szakmai gyakorlati verse-

nyen a horvátok nem vettek
részt, viszont a gyermek if-
júsági CTIF versenyen minden
gárda rajthoz állt. A CTIF ifjú-
sági akadályversenyen elsõ lett
a Hodosan csapata, a szakmai
gyakorlat legjobbja Letenye
lett, a fõzõversenyt a mihál-

Letenyei Körzeti Tûz-
oltó Egyesület (Letenye ÖTE)

Kistolmácson

Kovács Tibor

becsehelyi miháldi a ho-
dosani

lendvai csentei

Far-
kas Szilárd Birkás
Zoltán

Tûzoltók gyakorlata Kistolmácson
diak nyerték. Összesítésben
Letenye végzett az élen, a hazai
gárda vehette át a

vándorkupáját.
– Tehát nem csak evés-ivás-

ról van szó, hanem azt szeret-
tük volna megvalósítani, ha az
ilyen találkozóknak szakmai
tétje is van – fogalmazott Ko-
vács Tibor. Így például egy szi-
mulált balesetnél kellett autó-
ban rekedt személyt kimente-
ni, valamint egy kigyulladt
autó oltása is a feladatok kö-
zött volt. A beavatkozásokat
három egyesület saját felsze-
relésével teljesítette.

A mintegy 150 fõt meg-
mozgató, jól sikerült szakmai
találkozó költségeit a Letenye
ÖTE saját költségvetésébõl áll-
ta. A nyílt, meghirdetett ren-
dezvénnyel azt szerették volna
megmutatni, hogy a tûzoltó-
egyesületek léteznek, vannak
és komoly szakmai munkát vé-
geznek – mondta a letenyei
önkéntesek elnöke.

Kép és szöveg:

Zala Men-
tõcsapat

Mirkó Imre

A Letenye ÖTE csapata a kistolmácsi gyakorlaton.

A
július

7-én (kedden) az európai
uniós támogatások pályázati
roadshow-ja keretében a helyi
és környékbeli vállalkozók, ön-
kormányzatok számára szerve-
zett fórumot a Letenyei Vá-
rosházán.

A fórumon többek között
jelen volt
országgyûlési képviselõ és

, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke is.

A nap folyamán Letenye
város középtávú gazdaságfej-
lesztési elképzelései címmel
elõadást tartott
polgármester.

Letenye elsõ embere pre-
zentációja során arról is szólt,
hogy az Adria Piac mellett lévõ

Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány

Cseresnyés Péter
dr.

Pál Attila

Farkas Szilárd

110 embernek munkát adó üzem települhet Letenyére
Mura Ipari Parkban egy 110
fõnek munkát adó újabb üzem
létesülhet.

Mint az a fórumon elhang-
zott, a letenyei ipari parkba
egy svájci érdekeltségû, elekt-
romos autók gyártására szako-
sodott cég települne be.

Mivel az ipari park magán-
tulajdonban van, így a terve-
zett beruházással kapcsolat-
ban az önkormányzat közve-
títõi-koordinátori szerepkört
tölt be – hallottuk a jó hírt a
rendezvény során Farkas Szi-
lárdtól, aki arról is szólt, hogy
Letenye legnagyobb foglalkoz-
tatói a Müller Bt., az Owi-Zala
Bt., a Zalaerdõ Zrt., a 6x6
Trans Kft., valamint az önkor-
mányzat.

M.I.

Farkas Szilárd letenyei polgármester prezentációját tartja.

R
a
jz

:
F

a
r
k
a
s

L
á
s
z
ló

Dodó és Brumi a Mókusban

– Azt tanácsolják az orvosok, hogy tizenegy és három
óra között ne legyünk a napon, és gondoskodjunk a kellõ
mennyiségû folyadékbevitelrõl!...
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Attilával történt meg ez
az eset. Évekkel ezelõtt az
élet úgy hozta, hogy egy
pékségben kapott állást,
mint árukiszállító. Rengeteg
boltba kellett kiszállítani,
ezért elég „pörgõs” volt a
munka. Nem bánta, ez tet-
szett neki, mert nem sze-
rette a „tökölõs” munkákat.
Minden helyre oda kellett
érni, ezért gyakran elõfor-
dult, hogy még enni se ma-
radt ideje. Amikor hazaért,
mindig farkaséhes volt.
Ezért felesége rosszallóan
mondta: meglátod, elõbb-
utóbb gyomorfekélyed lesz.
Ilyenkor Attila férfiasan
csak legyintett.

Ebben a munkában egy
dolog viszont nagyon zavar-
ta, hogy akivel csak találko-
zott, mindenki morcosan
fogadta. Ez azért bántotta,
mert azt gondolta, vala-
miért elégedetlenek vele.
Pedig csak arról volt szó,
hogy a hajnali keléstõl so-
kan csak morcosan tudták
kezdeni a napot. Egyik reg-
gel azonban történt valami,
neki is meg kellett kóstolni
az új kakaós csigát, mert kí-
váncsiak voltak a vélemé-
nyére. Lehetett valami cso-
daszer ebben a csigában,
mert ezután akivel csak ta-
lálkozott, mindenki moso-
lyogva fogadta, sõt amikor õ
is visszamosolygott, az ela-
dó lányok hangos kacagás-
ban törtek ki. Attila vidá-
man ért haza és éhesen. Hi-
hetetlen módon még a fele-
sége is mosolygósan fogad-
ta és ennyit kérdezett: –
Hogy nézel ki?

Attila a tükörbe nézve
vette észre, hogy a hajnali
kakaós csiga milyen „vidám”
nyomott hagyott rajta…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Hogy nézel ki?…

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

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

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

„A néphagyományok feltá-
rása egyáltalán nem szakmai
ügy. Fontos feltétele ez a nem-
zeti, illetve nemzetiségi önis-
meretnek, létezésnek az em-
beriség közös kulturális kin-
csestárához való méltó hozzá-
járulásnak.”

A népmûvészeti alkotás el-
készítéséhez szükség van esz-
tétikai érzékre. Az alkotónak
ismernie kell a kézmûves ha-
gyományokat, szabályokat, és
azt is, hogy mennyit változtat-
hat egy-egy tárgy formavilágán.

A a
településen élõ

által készített – a hagyo-
mányos népmûvészetbõl merí-
tett – alkotásoknak adott ott-
hont kiállítás keretében. A
rendezvényen egy átfogó ké-
pet adó tárlat bemutatására
került sor, melyen a régi népi
mesterségek elevenedtek meg.
A bemutatón szõttes, nemez,
bõrmûvesség, szalma-, csuhé-,
gyékény-, és vesszõfonás, mé-
zeskalács, foltvarrás és csipke-
verés mûvészetébe avatta be a
látogatókat.

„A múltba gyökerezõ kul-
turális örökség minden közös-
ség számára azonosságtudatá-
nak forrása. Szükség van a ha-
gyományok tudatos megmuta-
tására, továbbéltetésére.”

Remélhetõleg a kiállítás ha-
tására egyre több fiatal kap
kedvet hagyományaink ápolá-
sára, így van remény arra,
hogy nem halnak ki a régi
mesterségek.

,

(Kós Károly)

muraszemenyei IKSZT
Bánfalvi And-

rea

„Múlt nélkül nincs jövõ”
Népmûvészeti kiállítás a muraszemenyei IKSZT-ben

Átfogó képet ad a tárlat.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Július 18-án (szombaton)
immár ötödik alkalommal ren-
deztek falunapot

. A nagyrendezvény reggel
8 órától horgászversennyel vet-
te kezdetét, majd rá egy órára
megkezdõdött a kispályás lab-
darúgás, aztán késõbb a fõ-
zõverseny is.

Az és a

(elnöke

Kistolmá-
cson

önkormányzat Kis-
tolmács Jövõjéért Közhasznú
Egyesület Farkas Szi-

Ötödször rendeztek falunapot Kistolmácson

lárd,

Birkás Zoltán

Farkas Károly

Letenye polgármestere)
által szervezett program során
ugrálóvár, arcfestés, gyöngyfû-
zés is várta az apróságokat.

polgármes-
tertõl megtudtuk, hogy pont-
ban délben kezdõdött meg a

plébános által
celebrált szentmise a motoros
emlékmûnél, majd azt követõ-
en áldásban is részesültek a
kétkerekûek és tulajdonosaik.

A versenyek eredményhir-
detésekre és a kistolmácsi
tanulók díjazására délután 3
órakor került sor. Kitûnõ ta-
nulmányi eredményéért aján-
dékot vehetett át a polgármes-
tertõl és

, akik a helyi alapítvány
által készíttetett serleget is
kézhez kapták. A jeles tanulók
elismerésére is sor került, jutal-
mat kapott

és . Jó
tanulmányi eredményéért díjat
kapott

és közösségi munkájá-
ért . Bir-
kás Zoltán polgármester öt
olyan kistolmácsinak is meg-
köszönte munkáját, akik önzet-
lenül sokat tettek a faluért.

Vadász Dorina Kele
Martin

Vadász Laura, Or-
sós Csilla Birkás Zoltán

Birkás Gábor, Bíró Ve-
ronika

Mezriczky Annamária

A nap további részében a

és a lánglovagok
habbal oltási bemutatója után
a kulturális mûsoroké volt a
fõszerep. A kemping területén
felállított színpadon felléptek
a , a

, a
, a .

A sztárvendég
szólóénekes (Republic) volt,
majd a buli további részében

szórakoz-
tatta a nagyérdemût.

Birkás Zoltán polgármester
ezúton is köszönetet mond
azon vállalkozásoknak, vállal-
kozóknak, akik a jubileumi fa-
lunapot támogatták.

Szöveg:

Letenyei Körzeti Tûzoltó Egye-
sület lendvai

letenyei táncosok Kanizsa
Táncegyüttes Becsehelyi Da-
lárda bocföldei tánccsoport

Sipos F. Tamás

Éder Gábor (Gabee)

Mirkó Imre

A versenyek és az önkormányzat díjazottai a színpadon.

Fotó: Antal LíviaFotó: Antal Lívia

A zalaegerszegi
mai modern

magyar (és szlovéniai magyar)
költõk megzenésített verseibõl
álló mûsorával vette kezdetét
július 4-én este a

programso-
rozat. A

szervez-
te mûsorokra minden szomba-
ton este 20 órakor került sor.

Énekmon-
dók együttes

Letenyén Séta
Téri Zenés Esték

Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (FMHK)

Zenés esték Letenyén
A következõ hetekben

fellépett még a kisvárosban a
, a

, a
, a

és
(Fatima), aki operettek-

kel, sanzonokkal és népda-
lokkal szórakoztatta a nagy-
érdemût.

Csurgói Fúvószenekar Duo
Fantango Vox Varietas
Kamarakórus Mákvirág
Citerazenekar Kárász
Tímea

M.I.

A letenyei Vox Varietas Kamarakórus koncertje.

Fotó: FMHKFotó: FMHK

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!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



92015. július Dél-Zala Murahíd

Idén nyáron is vannak kéz-
mûves foglalkozások

a faluban lévõ, nem
csak itt lakó, hanem éppen itt
nyaraló gyerekeknek is.

– A tábort úgy terveztem,
hogy átfogja a szünet nagy
részét, vagyis június 30-án,
kedden volt az elsõ foglalkozás
és attól fogva minden héten
keddenként 9.00-14.00-ig fog-
lalatoskodunk a résztvevõ gye-
rekekkel. A tábornyitáskor, jú-
nius 30-án a letenyei könyvtár
dolgozói jöttek el hozzánk és
bõrrel dolgoztunk: karkötõket
és egyéb bõr holmikat készí-
tettünk közösen. A második
foglalkozás július 7-én követ-

Csörnye-
földén

Kézmûves foglalkozások Csörnyeföldén
kezett, amikor is a fafaragás
mûvészetébe kaptunk betekin-
tést Boa Endre és Bedi László
mesterek közremûködésével
és még parafa üzenõtáblát is
készítettünk. A harmadik össze-
jövetelen, július 14-én kavics-
képeket készítettek velem a
gyerekek, s nagyon ötletes
képek születtek. A továb-
biakban csuhéztunk Letenyén
a könyvtárban és megnéztük
a Fáma házát is, majd Bátor
Margittal szõttünk-fontunk,
augusztus 04-én fazekasko-
dunk. Augusztus 11-én zárjuk a
tábort egy kirándulással –
tájékoztatta lapunkat

.
Bekõ

Attiláné

XV. alkalommal zajlott le
július elején a

a Dráma-
tábor és a X. Játszótárs Gyer-
mektábor.

A közösségi programot
2000-ben kez-
deményezésére hívták életre a
felsõ tagozatos diákok számá-
ra. Öt évvel késõbb a részt-
vevõk köre kibõvült, létrehoz-
ták a kisebbek számára a Ját-
szótárs Gyermektábort, amely
a X. évfordulóját ünnepelte az
idén.

A táborok sokszínû szabad-
idõs elfoglaltságot nyújtottak a
résztvevõknek. A drámajáték
és a színház segítségével, a
gyerekek fõszereplésével job-
ban megismerhették önma-
gukat és társaikat, edzõdött
kreativitásuk és kifejezõkész-
ségük.

letenyei Fáklya
Mûvelõdési Házban

Varga Ferencné

Mert játszani nagyon jó…
Jubileumi táborok Letenyén

A programokra vendégeket
is hívtak.
nagykanizsai drámapedagógus
szinte a kezdetektõl aktív
résztvevõje és segítõje és fog-
lalkozás vezetõje a táboroknak.
Ebben az évben a lányai is
elkísérték, közülük

(aki friss diplomás dráma-
pedagógus) segítségével Kip-
ling: A dzsungel könyve címû
mûvét ismerhették meg tevé-
kenykedtetõ módon az idõ-
sebbek.

, a zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház szí-
nésze a mozgás és az impro-
vizáció világába kalauzolta el a
gyerekeket.

zenepedagó-
gus a kisebb korosztálynak
tartott egy mondókás, dalos,
népi játékokkal színesített
táncházas foglalkozást. Nagy si-

Vukman Kornélia

Sánta Zsó-
fia

Mihály Péter

Vajda Margit

kert és örömet szerzett
a kisdiákoknak „Állatsi-

mogató” délelõttjével, hiszen
ellátogathattak farmjára.

A tábort sokszínûségéhez a
kezdetektõl hozzájárul a Városi
Könyvtár is kézmûves foglal-
kozásaival ve-
zetésével.

A programból az idén sem
maradt el a mozi és a kirán-
dulás. Ellátogattak a helyi Fáma

Aigner
István

Mikó Lajosné

A táborok sokszínû szabadidõs elfoglaltságot nyújtottak a
gyerekeknek.

Házába, ahol megismerkedhet-
tek a helyi népi, népmûvészeti
gyûjteménnyel. Túrázni a kö-
zeli Béci-hegyre mentek. Az
élményekben gazdag napot
hegyi gulyásfõzéssel, falato-
zással zárták.

Mindkét tábort ünneplés
zárta, amelyre a szülõket is
meghívták. A tortának egy-
aránt örült felnõtt és gyermek.

-fmhk-

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Megjelenik a
településeinek támogatásával

Kiadja:
kiadó-fõszerkesztõ:
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu ISSN 2063-000X

Készült: , Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Rajz: Farkas László

Nagyon modern idõk

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket
nyálazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letöl-
teni?...

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

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Kedvezményes családi belépõk!

Családi jegy 6 200 Ft

Családi jegy 6 800 Ft

Családi jegy 7 500 Ft

(2 felnõtt + 2 gyermek):

(2 felnõtt + 3 gyermek):

(2 felnõtt + 4 gyermek):

(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!

0-3 éves korig a belépés INGYENES!)

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA

(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA) Eng. sz.:U-001588

DALMÁCIA városai TROGIRI nyaralással

SALZBURG-Zell am See-Grossglockner

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)

TOSZKÁNA: CinqueTerre-Modena-Parma-Firenze

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Milano-Lago Maggiore-Isola Bella

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei (félpanzió)

Mesél a BÉCSI ERDÕ (Bécs másképpen)

TÖRÖK KÖRÚT, RODOSZI kirándulással (félpanzió)

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (Szép kártya)

kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Szept. 2-6. 56.500 Ft/fõ

Szept. 4-6. 41.900 Ft/fõ

Szept. 11-13. 45.900 Ft/fõ

Szept. 19-23. 74.900 Ft/fõ

Szept. 8-12. 96.500 Ft/fõ

Szept. 16-20. 79.500 Ft/fõ

Szept. 23-28. 71.900 Ft/fõ

Szept. 25-27. 32.500 Ft/fõ

Okt. 9-18. 194.500 Ft/fõ

Okt. 23-25. 26.500 Ft/fõ

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Szombathely +36 94/311-134 Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399 Lenti: +36 92/551-061

Veszprém: +36 88/590-752

SZICÍLIA másképpen-Dél Itália
Szept. 23 - Okt. 1. 166.900 Ft/fõ

5%

Kedvezményes ajánlatai


