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Becsehelyen

Németh Gé-
za

Pálin-
ka-ház

az elmúlt évek-
ben több fejlesztés is zajlott,
amelyek mindegyike a falukép
javítását, az itt élõk életminõ-
ségének emelését szolgálta.

Ezekrõl a fejlesztésekrõl
adott átfogó képet

polgármester november 13.
napján, pénteken az ún.

avatásán.
A vendégek a felújított Be-

csehelyi Közös Önkormányzati
Hivatal házasságkötõ termében
gyülekeztek, ott megtekinthet-
ték a pályázati forrás nélkül,
önerõbõl felújított hivatalt. Né-
meth Géza polgármester elmond-
ta, hogy a hivatal teljes megújí-
tására közel 15 millió forintot.
összeget különített el a képvise-
lõ-testület, amelybõl megvaló-

Becsehely fejlesztései
sult a nyílászárók cseréje, felújí-
tásra került a fûtésrendszer,
megújult a villamossági hálózat,
új bútorok kerültek beszerzésre.

A tetõtérben kialakított Pá-
linka-házat és a hivatal épületét

plébános áldot-
ta meg, majd Németh Géza pol-
gármester és
államtitkár a nemzeti színû sza-
lag átvágása után minden részt-
vevõt a Pálinka-ház megtekin-
tésére invitált.

Az ünnepségen Németh Gé-
za polgármester köszönetet mon-
dott azoknak a civil szerveze-
teknek, amelyek az önkormány-
zat támogatásával megvalósítot-
ták azokat a projekteket, ame-
lyek a települést gazdagították,

Horváth Gábor

Cseresnyés Péter

Önerõbõl újították fel.

Az elmúlt idõszak
eseményeirõl, fejlesztéseirõl, ter-
veirõl érdeklõdtünk

polgármestertõl.

letenyei

Farkas
Szilárd

– Maradtak a városban
még katonák?

Avatják az Egészségházat és az új hidakat Letenyén

– Szeptember közepén a
migránshelyzet miatt Letenyére
vezényelt katonák közül már
csak 150 fõ van jelen a kisvá-
rosunkban. Azokat az önkor-
mányzati ingatlanokat, ahol a

Magyar Honvédség egyenruhá-
sait szállásolták el, továbbra is
fenntartjuk, ugyanis elképzel-
hetõ, hogy ismét katonai egysé-
geket vezényelnek Letenyére.

– Igen, a vis maior pályázat-
ból új hidakat építtettünk Lete-
nye legsûrûbben lakott részénél
a Béke utcánál. A hidak meg-
emelésre kerültek, hogy egy
esetleges nagyobb áradáskor ne
tudja azokat elsodorni a Béci
patak. A mûtárgyak még nincse-
nek teljesen készen, még felhe-
lyezésre kerül nyolc oszlop a
két hídra és a hidak alatti patak-
meder lapozásának a fugázási

– A tavalyi felhõszakadá-
sok során elsodort két Béci
pataki híd pótlásra került.

munkálatai zajlanak és folya-
matban van a tereprendezés is.
Mivel az új hidak íveltek, azok
csúszásgátló aljzattal lesznek
ellátva. Mindkét híd kivitelezési
munkáit december 15-ig be kell
fejezni, majd azt követõen szán-
dékunk szerint még karácsony
elõtt tartunk egy kis avató ün-
nepséget is.

– A most pótolt hidak új-
jáépítését a vis maiorból oldot-
tuk meg, az Európa híd már
évekkel a felhõszakadás elõtt
le lett bontva. Az úgynevezett

– A korábban a rossz álla-
pot miatt lebontott úgynevezett
Európa híddal kapcsolatban
vannak új fejlemények?

Az egyik új patakhíd a letenyei Béke utcánál.
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Becsehely fejlesztései
majd részletesen ismertette
ezeket.

A

által A
házi pálinkafõzés tudásbázisá-
nak megteremtése projektet
ismertette, amelynek pályázati
támogatása 46 millió 723 ezer
forint volt.

A településen csak „Pálinka-
ház”-ként ismert felújítás egy
nagy projekt részeként valósult
meg. Ennek teljes lebonyolítása
is a Község Közmûvelõdési és
Kulturális Fejlõdéséért Alapít-
vány és az önkormányzat együtt-
mûködését jelzi.

A projekt alapját adta, hogy
Becsehelyen volt az elsõ szabad
pálinkafõzés 2010. szeptember
27. napján. A pályázat kereté-
ben a pálinkafõzés technikáját
lehetett elsajátítani szakembe-
rektõl, a tanfolyam teljes isme-
retanyaga könyv formájában is
megjelent.

Kialakításra került egy okta-
tóterem, egy kiállítóhelyiség,
két iroda, a vizesblokk a hivatal
épületének tetõterében, vala-
mint a projekt keretében két
tanulmányútra is sor került.

Az alapítvány egy Opel típu-
sú gépjármûvet is vásárolt 10
millió 124 ezer forint pályázati
támogatással, de általuk sikerült
megvalósítani a ravatalozó fel-
újítását és az urnafal építését 10

Becsehely Község Köz-
mûvelõdési és Kulturális Fej-
lõdéséért Alapítvány

millió 151 ezer forint projekt-
finanszírozással.

A

a Faluházzal
szemben lévõ park,- játszótér és
pavilon kialakítását koordinálta,
amelyre 14 millió 954 ezer fo-
rint pályázati forrást nyert. A
pavilon szabadtéri esküvõk
helyszínéül is szolgál.

Eszközbeszerzés keretében
13 millió forintból gazdálkodva
kistraktort, köddel oltó beren-
dezést és egyéb szakmai felsze-
relést vásároltak.

A
20 millió 964

ezer forintot fordított a sportöl-
tözõ felújítására, alapterületé-
nek növelésére. A projekt kere-
tében sor került nyílászárók
cseréjére, a fûtési rendszer kor-
szerûsítésére, hõszigetelésre.

Az önkormányzat is több si-
keres projektet zárt az elmúlt
idõszakban. A belterületi csapa-
dékvíz elvezetésre 95 millió fo-
rintot fordított, amely rendszer
jól vizsgázott az elmúlt idõszak
hirtelen lezúduló csapadékának
elvezetésében.

Pályázati támogatással Wolks-
vagen típusú gépjármû beszer-
zésre került sor, 10 millió forint
értékben.

A temetõi sétányok és a ke-
rítés megújítására 8 millió fo-
rint pályázati forrást sikerült
lehívni.

Becsehelyi Tûzoltó-Mentõ
Hagyományõrzõ-Kulturális és
Ifjúsági Egyesület

Becsehelyi Közhasznú
Sportegyesület

A
a polai templom

mellett lévõ Hõsök emlékmûve
és parkoló kialakításához 3 mil-
lió 27 ezer forintot kapott. Az
emlékmû az 1848-49, valamint
az I. és a II.világháborúban el-
hunyt becsehelyi polgároknak
állít örök emléket.

Németh Géza polgármester
kiemelte, hogy az ismertetett
fejlesztések mindösszesen 234
millió forint összegû támoga-
tást jelentettek a településnek
2012-2015. között.

A projektek ismertetése
után Cseresnyés Péter munka-
erõpiacért és képzésért felelõs
államtitkár beszédében kiemel-
te, hogy Becsehely olyan tele-
pülés, ahol átgondolt, tervsze-
rû fejlesztés történik. Látni a
település fejlõdését, a helybeli
civil szervezetek és az önkor-

Becsehelyi Római Katoli-
kus Egyház

mányzat összefogását, az egyház
és az önkormányzat együttmû-
ködését.

Az államtitkári beszéd után
, a Házi pálinkafõ-

zés címû könyv szerzõje osztot-
ta meg gondolatait a hallga-
tósággal.

Kiemelte, hogy a pálinka hun-
garicum, ehhez méltóan kell
bánni vele. A könyv ismerteté-
sekor elmondta, hogy fontos-
nak tartotta a közérthetõ nyel-
vezetet; a részletes magyarázato-
kat; az alapanyagokat és az
egyes fázisok fényképekkel tör-
ténõ illusztrálását. A könyv na-
gyon sok gyakorlati tanácsot is
tartalmaz, amely a jó minõségû
pálinka eléréséhez szükséges.

Az avatási ünnepségen részt
vevõk egy-egy példányt kaptak
a kiadványból.

Gazdag Attila

Horváthné Szirmai Szilvia

Cseresnyés Péter államtitkár kiemelte, hogy Becsehelyen át-
gondolt, tervszerû fejlesztés történik.

Avatások Letenyén
Európa híd vagy Mesehíd újjá-
építése tervben van. Várhatóan
azt majd a Zöld Város Kialakítása
címû településfejlesztési opera-
tív programon belül tudjuk
megvalósítani, melyre pályáza-
tot kívánunk beadni. A pályázati
kiírás hamarosan megjelenik.

– Amikor a Boldog Buzád
Kilátó elkészült, akkor a hegyi
gazdáknak tettünk egy olyan
ígéretet, hogy az Öreg hegyi út
felújítása meg fog történni. Erre
a képviselõ-testület nem tudott
pályázni, mert nem volt kiírás,
így azt önerõbõl oldottuk meg.
Jelenleg az Öreg hegyi út alap-
zat cseréje, ahol az indokolt
megtörtént, az út kátyúzásával
is jól halad a vállalkozó. Az Öreg
hegyi út mindezeken kívül új
aszfaltréteget is kap. Egyébként
a Zajki és Béci hegyi utak rend-
betétele is tervben van, várha-
tóan jövõ tavasszal tudunk leül-
ni tárgyalni ezzel kapcsolatban
a zajki önkormányzattal, mivel
Letenye részérõl az Öreg he-
gyen a téglagyártól kezdõdõen
a Boldog Buzád Kilátó elõtti út-
elágazásig (eddig van Letenye

– Megkezdõdött az Öreg
hegyi út felújítása és utcák
kátyúzása is várható a város
belterületén.

közigazgatási területe) teljesen
felújítjuk a hegyi utat és annak
ott nem szabad, hogy vége le-
gyen. Ezt követõen – ha az idõ-
járás engedi – még az idén el-
kezdõdik a Szent Imre herceg, a
Béke és a Kolozsvári utcák me-
leg aszfalttal történõ kátyúzása.

– Az Egészségházat 228 mil-
lió pályázati és 45 millió saját

– És a legnagyobb falat az
Egészségház.

forrásból újítottuk fel. A mûsza-
ki átadás megtörtént, a házior-
vosi, fogorvosi körzetek, a védõ-
nõi szolgálat és a szakrendelé-
sek már mûködnek az Egész-
ségházban. A felújítás miatt ko-
rábban Nagykanizsára költözte-
tett és visszahelyezett szakren-
delések között egy újdonság is
akad, hiszen Letenyén eddig
nem volt bõrgyógyászat. Az ön-
kormányzat elkötelezett az irány-
ban, hogy még kíván forrást ön-
erõbõl az Egészségházba invesz-
tálni. Beszerzésre kerülnek új,
esztétikus várótermi padok és
fogasok is. Szándékunk szerint

a nõgyógyászati széket moder-
nebbre cseréltetjük és vannak
még olyan kisebb hiányossá-
gok, amelyeket legkésõbb jövõ
év elejéig pótolni szükséges
azért, hogy a betegek megfelelõ
és kultúrált körülmények között
tudjanak a járás egyik legmoder-
nebb rendelõintézetébe egész-
ségügyi szolgáltatásokat igény-
be venni. Az átadó ünnepséget
december 4-én tartjuk, az ava-
táson jelen lesz Cseresnyés Pé-
ter államtitkár a térség ország-
gyûlési képviselõje is – mondta
végezetül Farkas Szilárd lete-
nyei polgármester.

Mura Mentõcsoport Egyesület alakult
November 16-án 21 fõvel

megalakult a
– érte-

sültünk
századostól a

parancs-
nokától.

A székhelyû
egyesület elnöke a közös ön-
kormányzati hivatal mûszaki
osztályának vezetõje,

, titkára Cselényi
József Attila lett. Az egyesü-
let célja a járási mentõcso-
port tevékenységének támoga-
tása, pályázatfigyelés, pályázat-
írás.

A frissen alakult civil szer-
vezet tagjai között vannak a
környezõ települések polgár-
mesterei és le-
tenyei városvezetõ is.

Letenyén Mura
Mentõcsoport Egyesület

Cselényi József Attila
Letenyei Ka-

tasztrófavédelmi Õrs

murarátkai

Simo-
nyai Imre

Farkas Szilárd
21 fõvel alakult meg az egyesület.
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Semjénháza

Preksen László

idõs, 60 év
feletti nyugdíjas lakóit köszön-
tötte advent elsõ vasárnapján a
faluházban a település polgár-
mestere, .

Az idõsek napja szép és
fontos ünnep – mondta Prek-
sen László. Azonban nem csak
ebbõl az alkalomból, hanem
egész évben figyelni kell rájuk.
Mindennapi munkánkhoz is az
elõdök példájából merítünk
erõt, hitet és bátorságot. Kö-
szönjük a példát és buzdítást,
amit tõlük kaptunk a család-
ban és a munkahelyen. Köszö-
net azért, hogy érettünk áldoz-
ták fiatalságuk energiáját, nap-
palaik kényelmét, éjszakáik
nyugalmát, s hogy idõskoruk
bölcsességével is gazdagítják
környezetünket – tette hozzá a
polgármester. – Tapasztalhat-
juk, megváltozott a világ, fel-
gyorsult, ezt a változást nem

Idõsek köszöntése Semjénházán
lehet megállítani, úgy, mint a
haladást sem. De itt jön az idõ-
sebb korosztály szerepe, egy fi-
nom sütemény illata a nagyma-
mától, vagy egy régi mese a
nagypapától, olyan élményt
nyújtanak, amit nem tud az in-
formatikai világ pótolni. Prek-
sen László polgármester a kö-
vetkezõ szavakkal zárta ünnepi
beszédét: – Azt kell kérnem
önöktõl és magunktól, hogy
lassítsuk le ezt a rohanó vilá-
got, üljünk le együtt a család-
tagokkal, közösségünkkel, sza-
kadjunk ki egy kicsit ebbõl a
kerékvágásból, és tapasztaljuk
meg az odafigyelést, az oda-
adást, a gondoskodást. Mert az
élet szép, ha nem vigyázunk,
elszalad mellettünk.

A dél-zalai település legidõ-
sebb lakója a 90 esztendõs

, akit a helyszínen ajándék-
csomaggal és egy csokor virág-
gal köszöntött fel Preksen
László polgármester és

alpolgármester. A fér-
fiak közül a
maga 84 évével mondhatja
magát a legkorosabbnak.

A falu képviselõ-testülete
kora délután a helyi IKSZT
emeletén kialakított Agro-tu-
risztikai és néprajzi kiállítás
megtekintésére invitálta az ér-
deklõdõket, ahol a régmúlt
idõk használati tárgyait tekint-

Kollár Andrásné, Mariska né-
ni

Kárpá-
ti István

Kuzma István

hették meg, majd ezt követõen
bensõséges ünnepi program
várta a megjelenteket. Remek
mûsort adott a semjénházi
óvodások, kisiskolások és szü-
leik csoportja, akik vidám, tán-
cos produkciójukkal kápráz-
tatták el a meghívottakat. Kü-
lön erre az alkalomra készült
egy rövidfilm is, mely a „Sem-
jénháza, én így szeretlek” cí-
met kapta. A film a település
múltját és jelenét mutatja be, s
rávilágít arra, hogy ez a kis falu
egy összetartó közösség, ahol
az emberek figyelnek és odafi-
gyelnek egymásra. A település
ma is õrzi hagyományait, nem-
zetiségi mivoltát, hiszen a la-
kosság túlnyomó része beszéli
a horvát nyelvet, megtartja
népszokásait, gasztronómiáját.

A programok sorát
folytatta, aki verssel,

és a
pedig nótacso-

korral készültek e jeles alka-
lomra, de dalaikkal mosolyt
csalt az arcokra a

asszonykórus
is. A fellépõk sorát ,
mûvésznevén szín-
vonalas és szórakoztató pro-
dukciója zárta. Az eseményt
bál és hajnalig tartó mulatozás,
nótázás zárta, ahol a talpalá-
valót a tótszentmártoni

duó biztosította.

Mátés
Vivien
Horváth Viktória Molnári
Asszonykórus

Semjénháza
Gyöngyszemei

Kiss Tibor
Sláger Tibó

Novi-
nics - Gyuricz

Preksen-Ifka Ágnes

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Szentháromság templom - Letenye

Fáklya Mûvelõdési Központ

2015. december 20. vasárnap 16:00 óra

25. jubileumi karácsonyi hangversenye
Közremûködik: Andrássy Gyula Általános Iskola Énekkara

Mindenkit szeretettel várunk! FMHK

2015. december 29. kedd 18:00 óra

vidám zenés irodalmi est
Közremûködnek:

Letenyei Versmondó Kör
Mákvirág Citerazenekar

Mûvészeti Iskola táncosai

VOX VARIETAS KAMARAKÓRUS

ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ

Ünnepi programok

Preksen László köszöntötte az ünnepelteket.

Gazdag kulturális mûsor szórakoztatta a vendégeket.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A és a

közös szervezésében meg-
valósult programot nagy lelke-
sedés kísérte. Még az idõjárás
is a kegyeibe részesítette ezt az
októberi délutánt. A bírót, s a
bírónét szállító lovas hintó
után felsorakozó feldíszített
traktorok igazán színpompás
látványt nyújtottak. A vidám,
zenével kísért felvonulók elõ-
ször Molnári utcáit járták vé-
gig, majd a kultúrházban meg-
vendégelésre került a vidám
hangulatú társaság.

keresztül
átvonulva az

ottani utcákat járták körbe.
Közben többször megállva,
mindkét településen a nézelõ-
dõk pogácsával, s borral kínál-
ták a felvonulókat.

Molnári Semjénházi
Nemzetiségi Önkormányza-
tok

Sándorhegyen
Semjénházára

Szüreti felvonulás Molnáriban
Népes közönség várta a

hangos énekszóval érkezõ csa-
patot. A semjénházi kultúrház
elõtti téren a molnári ovisok
rövid mûsora után a Semjén-
házi Asszonykórus éneklése, a
molnári tánccsoport tánca kö-
vetkezett. Az este vacsorával,
közös mulatsággal, hajnalig
tartó bállal zárult. A vendég
molnáriakat nótaszóval kísér-
ték el az induló traktorjaikhoz
a lelkes semjénháziak.

Ez a rendezvény jó példa
lehet arra, hogyan tud két kis
falu együtt dolgozni, együtt
ünnepelni. Az egyre öregedõ
lakosság mellett sikerül a leg-
fiatalabb korosztálytól, fiatalo-
kon és az idõseken át minden-
kit aktivizálni valamilyen jó cél
érdekében.

Takács Dalma

Közös felvonulást szerveztek.

A rendezvény jó példa volt arra, hogyan tud két kis falu együtt
ünnepelni.

A 2014-2020 közötti euró-
pai uniós tervezési idõszak
volt a fõ témája a

által október végén rende-
zett konferenciának

.
A rendezvényen a Mura

menti horvát és magyar tele-
pülések polgármesterei, vala-
mint civil szervezetek képvise-
lõi vettek részt. A konferencia
célja a határon átnyúló nem-
zetközi együttmûködések be-
mutatása, lehetséges partner-
ségek kialakítása, segítése volt.

A konferenciát
házigazda polgármester nyitot-
ta meg, üdvözölte a megjelent
közel hetven vendéget, majd

munkaszervezet
vezetõ mutatta be az egyesület
munkáját.

, a Ma-
gyarország-Horvátország Hatá-
ron Átnyúló Együttmûködési
Program (HUHR CBC) közös
technikai titkárság vezetõje be-
szélt konkrétan a várható kiírá-
sokról. Elmondta, hogy a térség
számára a legtöbb lehetõséget
a horvát-magyar együttmûködés
kínálja, mert jóval nagyobb a
forráskeret, mint a szlovén-ma-
gyar kiírásoknál. Az uniós támo-
gatás várhatóan 85%-os lesz,
melyhez 10%-os hazai társfi-
nanszírozás is társulhat, így az
önrész 5%-ra csökkenhet.

A gazdasági együttmûködé-
si lehetõségeket, az EGTC
Mura Region projektet

Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let

Kerka-
szentkirályon

Pál Zoltán

Török Henrik

Dr. Szûcs Márton

Tislér

Nemzetközi konferencia Kerkaszentkirályon

István

Magócs Krisztina

dr.
Loncsár Krisztina

Cseresnyés Péter

, a Muramenti Nemzeti-
ségi Területfejlesztési Társulás
elnöke mutatta be, egy jó pél-
dát szemléltetve arra, hogy jól
mûködik a két ország közötti
kapcsolat.

, a Lech-
ner Tudásközpont Nkft. (mi-
niszterelnökség egyik háttér-
intézménye) munkatársaként,
elmondta, hogy a L.T. kapott
megbízást arra, hogy a Leader
térségek helyi fejlesztési stra-
tégiáját segítõ módszertant ki-
dolgozza, nemzetközi együtt-
mûködési lehetõségeit, irányait
elemezte.

Az Európai Uniós Fejleszté-
sekért Felelõs Államtitkárság,
Miniszterelnökség részérõl

fõosztályve-
zetõ helyettes mutatta be a
térség fejlesztéspolitikai ter-
veit, melyben kiemelte, hogy
több programból megvalósít-
ható, kulcsprojektekkel azono-
sítható programoknak a körül-
járása, a szereplõknek az egy-
mással való kontaktusba hozá-
sa, projekteknek a minõségbiz-
tosítása, a finanszírozási forrá-
sok megtalálása a feladata a
projektekben a miniszterel-
nökségnek.

munka-
erõpiacért és képzésért felelõs
államtitkár, a térség országgyû-
lési képviselõje elmondta,
hogy a projektek célja minden
esetben a térség gazdasági fej-
lesztésének elõmozdítása, az
ott élõ emberek életkörülmé-

nyeinek javítása. Minden eset-
ben szüksége van a vidéknek a
fejlesztésekre, mert csak így
lehet munkahelyeket, egzisz-
tenciát teremteni a kistelepü-
léseken élõknek.

A konferencia jövõbeli pá-
lyázati kiírásokhoz kapcsolódó
információcserével, ötletbör-
zével és projektpartneri egyez-
tetéssel zárult.

Káliné Kománovics Év

A nemzetközi együttmûködés bemutatása, partnerkapcsolatok
kialakítása volt a konferencia fõ célja.

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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Márton

Molnáriban

-nap alkalmából egy
héten át a „libákkal” kapcsola-
tos népi hagyományoké, éte-
leké, játékoké volt a fõszerep

. Az óvodában a
gyermekek megismerhették a
„Márton” naphoz és a „libák-
hoz” fûzõdõ legendát, amit az
óvodapedagógusok ismertet-
tek meg velük.

A gyerekek lehetõséget kap-
tak, hogy megkóstolják a liba-
májkrémes, illetve a libazsíros
kenyeret, ami nagy sikert ara-
tott körükben. Az óvoda kis
lakói meghívást kaptak a libá-
kat tartó gazdáktól. Az állato-

„Márton” hét az óvodában
kat természetes környezetük-
ben etethették, figyelhették õket.

A heti programon belül
kézmûves tevékenységek so-
rán libákat festettek, Márton
napi lámpásokat készítettek,
ragasztottak. A csütörtöki lám-
pás felvonulást lázas izgalom
elõzte meg. Alkalomhoz illõ
mondókákat, versikéket, dalo-
kat énekeltek, körjátékokat ját-
szottak.

A hét zárásaként a gyere-
kek kezecskéikben büszkén
vitték haza a kifaragott tök-
lámpásokat!

Kotnyek Lilla

Nagy sikere volt a Márton-hétnek.

A

október 8-9-én a
NEA-TF-15-SZ-0227 pályázat jó-
voltából „Így fogadj el!” elneve-
zéssel, integrációs programso-
rozatot szervezett. A rendez-
vény helyszínéül a muraszeme-
nyei Fogyatékos Személyek
Otthona szolgált. A program
elsõdleges célja volt az ép és a
fogyatékossággal élõ szemé-
lyek társadalmi kapcsolatainak
erõsítése és közösségépítés.

Szerettünk volna olyan ren-
dezvényeket tartani, amelye-
ken a fogyatékkal élõk és a
többségi társadalom tagjai kö-
zös programok és tevékenysé-
gek alkalmával megismerhetik
egymást.

A résztvevõk a
, a társ-

intézmények, köztük a

, a
, és

otthonunk lakói voltak. Ön-
kéntes munkájukkal segítettek
a

tanulói és intézmé-
nyünk nyugdíjas dolgozói.

Muraszemenyei Értelmi
és Halmozottan Sérültekért
Alapítvány

Muraszeme-
nyei Általános Iskola

lenti
Kolping Támogató Szolgálat
Fogyatékosok nappali intéz-
ménye pölöskefõi Fogyaté-
kos Személyek Otthona

Nagykanizsai Szakképzési
Centrum Mûszaki Szakképzõ
Iskola

Egy tartalmas programsorozat Muraszemenyén

Célunk az értékteremtés a
közös élmények megszerzésé-
vel, ahol az összetartozás, elfo-
gadás, egymás kölcsönös segí-
tése a fontos. A játékokban a
másság érzése oldódni tud,
mely nagyon fontos a fogyaték-
kal élõk számára.

Kiemelt szerepet kap a fo-
gyatékossággal élõ és ép embe-
rek kapcsolatának erõsítése a
társadalmi attitûd és az in-
tegráció megvalósítása érde-
kében.

Várható hosszú távú hatás
még, hogy otthonunk lakóinak
életével, értékeivel megismer-
kedhet a felnövekvõ nemze-
dék és ezáltal jobban elfogad-
ják õket. Ugyanakkor a lakóink
életében is nagy élmény, hogy
új emberekkel ismerkedhet-
nek meg, mivel többnyire
„zárt” közösségben élnek, ezál-
tal képet kapnak a többségi
társadalomról – mondta el

, az alapítvány
elnöke.

Október 8-án egy sportnap
keretében közös élménytorna
után sorversenyeken mérték
össze tudásukat az épekbõl és
a fogyatékosokból álló vegyes
csapatok. A versenyprogra-

Szabó Gábor

mok jellege, kialakítása során
figyelembe vettük lakóink ötle-
teit, kívánságait, illetve képes-
ségeit.

– Az „együtt” mozgás, a sport
pozitív hatásai: integráció se-
gítése, másság elfogadása, to-
lerancia gyakorlása, mozgás
szeretetének kialakítása, öröm-
érzete, melyet egy sikeres fel-
adat teljesítése okoz, egészség-
védelem, egészséges életmód-
ra nevelés. A csapatokban tör-
ténõ vetélkedés közösség épí-
tõ hatással bír, valamint kiala-
kítja a résztvevõkben az egész-
séges küzdõszellemet – mond-
ta el gyógy-
tornász.

Október 9-én kézmûves na-
pot tartottunk Itt a résztvevõk
készíthettek spatulából kerí-
tést, színes fonalbabákat, szívó-
szálakból karkötõt, nyakláncot,
fakanálból bábokat, és lehetõ-

Kovács Krisztina

ségük volt kipróbálni a só-
gyurmázást.

Ezen programok megszer-
vezésében és lebonyolításában

, Kovács
Krisztina, és

volt a segít-
ségünkre.

Mindkét napon a pályázat
jóvoltából ebéddel, üdítõvel és
pogácsával kedveskedtünk, a
program zárásaként emlékla-
pot, illetve édesség és üdítõ
csomagot adtunk át minden
résztvevõnek.

A rendezvényeken készült
fényképekbõl több helyszínen
is fotókiállítást rendezünk.

A lebonyolításban és az elõ-
készítésben nagy szerepet vál-
laltak még a konyha dolgozói,
az alapítvány tagjai, az intéz-
mény dolgozói.

Köszönjük nekik!

Novák Lászlóné, Beznicz Mar-
git, Török Veronika

Kránicz Eszter
Hepp Katalin

Kézmûves napot is tartottak.

Nagy sikere volt a sportprogramnak.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Október 13-án, a
tar-

tották az Econventio Pénzügyi
Kultúra Központ, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont és a Magyar Mûvészeti
Akadémia együttmûködésé-
ben „Gazdaság és Kultúra”
címmel hirdetett alkotói pá-
lyázatának záró rendezvényét,
melyen a semjénházi

a képzeletbeli dobogó

Pesti Vi-
gadó Makovecz termében

Rodek
József

Semjénházi diák sikere az alkotói pályázaton
legfelsõ fokára állhatott fel. Az
eseményen ,
az Állami Számvevõszék elnö-
ke mondott köszöntõt.

A Nagykanizsai Szakképzõ
Centrum Mûszaki Szakképzõ
Iskolájának 9. évfolyamos ta-
nulója a Magyar Pénzek kate-
góriában „Pénz origami” címû
mûvével ért el elsõ helyezést.
A pályázat 3 kategóriában és 5
témakörben került meghirde-

Domokos László

tésre, melyen minden 14-20 év
közötti magyar középiskolás
ingyenesen vehetett részt. A
pályázat célja az volt, hogy a
pénzügyi kultúrához kapcso-
lódó témakörökben olyan al-
kotások jöjjenek létre, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
pénzügyekrõl való helyes gon-
dolkodásmódot vizuálisan is
fejlesszék. Rodek József el-
mondta, erre a lehetõségre
mûvészettörténet tanárnõje,

hívta fel a
figyelmét, az origami ötlete
pedig egy tanórai anyag kap-
csán ragadt meg a képzele-
tében, ezután már csak a meg-
valósítás következett. A külön-
bözõ papírpénz címleteket
kézzel összehajtogatta, az össze-
illesztett origamit lefotózta,
majd a fotókat a szerkesztési
folyamatban véglegesítette. A
beérkezett 510 pályamûvet
Jankovics Marcell Kossuth-dí-
jas rendezõ bírálta. Rodek Jó-
zsef hozzátette, a Pesti Vigadó-

Földvári Zsuzsanna

ban megrendezett díjátadón
Jankovics Marcell a semjén-
házi diák munkáját úgy ér-
tékelte: egyszerû munka, de a
kidolgozás minden elismerést
megér.

A díjátadót követõen Ro-
dek József és felkészítõ tanára
egy fogadáson vehetett részt,
ahol a különbözõ kategóriák
nyertesei meghívást kaptak
egy meg-
rendezésre kerülõ alkotói tá-
borba. Az õszi szünetben tar-
tott eseményen foglalkozások
keretében, különbözõ témák-
ban kellett alkotásokat készí-
teni. A tábor ideje alatt

fotómûvész, a Magyar
Mûvészeti Akadémia fotószek-
ciójának elnöke segítette a
résztvevõk munkáját. Rodek
Józsefet elmondása szerint a
pénzügy világa nem vonzza,
inkább a mûvészetek, ezen be-
lül pedig a fotózás és videózás
iránt érdeklõdik.

Nagybörzsönyben

Haris
László

Preksen-Ifka Ágnes

Szép sikert ért el Rodek József.

Ha õsz, akkor tökfaragás!
Ebben az évben is sor került a
„Tököljünk együtt” programra

, a település

és a helyi közös
szervezésében.

A rendezvény ezúttal is kö-
zönségsikert aratott, hiszen
gyerekek, szülõk és nagyszü-
lõk együtt szórakoztak, s na-
gyobb társaságban volt mód-
juk próbára tenni kreativitá-
sunkat. A résztvevõk egymás

Semjénházán Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zata IKSZT

Tökfejek faragása Semjénházán
segítségével gyönyörû tökfara-
gásokat, tök kompozíciókat ké-
szítettek, melyeket az IKSZT
elõtt fel is állítottak.

Felnõtt és gyermek is egy-
aránt élvezte a közösen el-
töltött idõt, hiszen a munka
közben jutott idõ egy kis
beszélgetésre is. A mûvek el-
készülte után a gyerekek a
könyvtár teremben ismerked-
tek a könyvekkel és a játé-
kokkal.

P.I.Á.

Próbára tették kreativitásukat.

Íme az eredmény!
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Becsehelyen

Németh Géza

Hajdú
György

nagy hagyo-
mánya van a Márton-napi bor-
mustrának, amely az elõzõ
évektõl eltérõen idén három
napos rendezvénnyé vált.

polgármes-
ter a Zala megyei Da Bíbere
borlovagrend tagja a novem-
ber 13., péntek napján tartott
vacsorával egybekötött ered-
ményhirdetésen részletes is-
mertetõt adott a kialakult gya-
korlatról.

A bormustra csütörtökön
kezdõdött, amelyre 18 szõlõs-
gazda 40 bormintát nevezett.
A nevezõ gazdák közül nyol-
can vettek részt a vakbírálat-
ban. A bírálók a kóstolás végén
két mintát kérhetnek vissza, ez
alapján állítják fel a saját rang-
sorukat. Az eredmények össze-
számolása után a legtöbb elsõ
helyet kapott borminta nyeri
el a Márton-nap Bora címet. Az
elsõ szavazás során holtver-
seny alakult ki két minta kö-
zött, így visszakóstolásra került
sor. A második szavazás alap-
ján született meg a végleges
eredmény. Errõl egy kisfilmet
is megtekintett a közel 100 fõs
vendégsereg, amelyet

készített.

Márton-napi bormustra és libavacsora Becsehelyen
A hagyományoknak megfe-

lelõen egy élõ liba a nyere-
ménye a legjobb újbor gaz-
dájának. A tollas jószágot a
vendégek meg is tekinthették,
aki az est további részében
szabadon közlekedett a te-
remben.

, a Da
Bíbere-lovagrend nagymestere
Szent Márton életérõl, a hozzá
kapcsolódó legendakörrõl be-
szélt a hallgatóságnak. Kiemel-
te, hogy Pannon-föld szülötte
az elsõ olyan szent, aki nem
vértanúként került a szentek so-
rába. Élete során tanúbizony-
ságot tett az önzetlenség és az
alázat értékei mellett, ezek az
erények a mai életünkben is
kiemelt helyet foglalnak el.

fel-
olvasásából a Márton-napi ha-
gyományokról, népszokások-
ról és a hozzá kapcsolódó
hiedelemkörrõl kaptak átfogó
tájékoztatást a megjelentek. A
már ismert szokások mellett
újdonság volt sokak számára,
hogy Márton-napon nem lehet
mosni, teregetni, mert elpusz-
tul a jószág.

Németh Géza polgármes-
ter elmondta, hogy a Márton-

Dr. Brazsil József

Horváth-Simon Tímea napi bor megtisztelõ címmel
együtt jár a 2005. évben ala-
pított vándorserleg, amelyre
minden évben felírásra kerül a
gyõztes neve és a bor fajtája. A
gazda kötelezettséget is nyer,
mert a gyõztes újborból 5
litert azonnal be kell hoznia a
libavacsorához és a 8 dl ûrtar-
talmú serlegbõl kell a saját
borát elfogyasztani.

Ezek után került sor a
2015. év Márton-nap Bora

eredményhirdetésre. Ezt
nyerte el chardonnay

borával, így harmadik alka-
lommal kerül fel a neve a
serlegre.

Németh Géza polgármes-
ter megköszönte a szõlõsgaz-
dáknak a nevezést, a borbírá-
latban való részvételt, a prog-
ram a libavacsora közös elfo-
gyasztásával, az újborok kósto-
lásával folytatódott.

Paál
Gyula

Horváthné Szirmai Szilvia

Filmet is készítettek a „visszakóstolásról.”

Fotó: Horváth-Simon TímeaFotó: Horváth-Simon Tímea

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Letenye város és városkör-
nyék Diáksport Bizottsága
2015. október 8-án szervezte a
diákolimpia mezei futás egyé-
ni és csapatversenyét a város
sportcentrumában. A verse-
nyen

és
diákok vettek részt, a verseny-
kiírás szerinti korcsoportok-
ban. Összesen 126 fiú és 162

letenyei, becsehelyi, bá-
zakerettyei muraszemenyei

Városkörnyéki iskolások futóversenye

288 diák állt rajthoz.

lány teljesítette a korosztá-
lyának megfelelõ távot.

Egyéni bajnokok, fiú - lány,
I. korcsoport: Balassa Levente
(Becsehely), Molnár Csenge
(Letenye). II. korcsoport: Mu-
kaba Tshuniama Merdi (Le-
tenye), Nagy Nikoletta (Lete-
nye). II. korcsoport: Zariczky
András (Bázakerettye), Orsós
Veronika (Letenye). IV. kor-

csoport: Zólyom Krisztián
(Muraszemenye), Janzsó Do-
minika (Letenye).

Csapatbajnokok, fiú - lány,
I. korcsoport: Letenye, Lete-
nye. II. korcsoport: Letenye,
Letenye. III. korcsoport: Becse-
hely, Letenye. IV. korcsoport:
Letenye, Becsehely.

A
II-IV. korcso-

portos csapatai indultak 2015.
október 21-én a megyei mezei
futóversenyen is, melyet a kis-
kanizsai reptéren rendeztek.
Kiemelkedõ eredményt ért el
Mukaba Tshuniama Merdi
megyei egyéni 2. helyezéssel
és Janzsó Dominika megyei
egyéni 4. helyezéssel.

A fiú IV. korcsoportos csa-
pat 2. helyezett, melynek tagjai

letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola

Hóbor Péter, Fülöp Gergõ, Gál
Patrik, Balassa Szilveszter, Bog-
dán András. Mindannyian in-
dulhatnak az országos futóver-
senyen, 2016. április 5-én.

Dicséretet érdemel a II.
korcsoportos lány és fiú csa-
pat, mindegyik 4. helyezett lett.

Tagjaik: Nagy Nikoletta,
Andor Nina, Gyergyák Heléna,
Sipos Diana, Hóbor Luca, a
fiúknál Mukaba Tshuniama
Merdi, Pusztai Marcell, Varga
Ábel, Timár Gergõ, Patai
Dávid.

Az érmeket hagyományo-
san Letenye város önkormány-
zata biztosította. A dobogó
felújítását közmunkások végez-
ték. Köszönjük mindenki se-
gítõ szándékú munkáját.

Szervezõk
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Immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre az
óvoda és a faluház közös
együttmûködése eredménye-
ként a Márton-napi lámpás fel-
vonulás november 11. napján.

Az elõkészületek már he-
tekkel elõbb megkezdõdtek, az
óvónénik a gyerekek segítsé-
gével mindenkinek lámpást
készítettek a felvonulásra. A
Márton-naphoz kötõdõ hagyo-
mányokat, népszokásokat me-
sélték el a gyerekeknek.

Márton napján délután 5
órakor gyülekeztek az óvoda
udvarán kicsik, nagyok, szülõk,
nagyszülõk lámpásaikkal, hogy

„Liba-galiba” a becsehelyi Harmatcsepp Óvodában
együtt sétáljanak át a faluház-
hoz. Az intézményvezetõ kö-
szöntõje után a nagycsoporto-
sok egy vidám mûsorral ör-
vendeztették meg az egybe-
gyûlteket, majd a kisebbek is
ludas verseket, dalokat adtak
elõ. A jó hangulat alapozása-
ként két apuka és egy nagy-
papa hangszeres kíséretével
közös körtánc zárta az óvodai
programot.

A zenészek vezetésével át-
vonultak a Márton-napra készí-
tett lámpásokkal a faluházhoz
a gyermekek és s felnõttek.

A faluháznál már várta õket
a sok finom étek, amit a szülõi

munkaközösség tagjai készítet-
tek elõ délután. A libazsíros
kenyér, sütõtökös muffin, a fi-
nom forró tea gyorsan elfo-
gyott.

A programot táncház kö-
vette, amelyet a

tagjai tartottak.
Ennek keretében több néptán-
cot adtak elõ, majd a szakava-
tott elõadók segítségével a
gyerekek a néptánc alapmo-

Zalagyöngye
Táncegyüttes

tívumait, alaplépéseit sajátít-
hatták el.

A frissen megtanult tánclé-
péseket a letenyei
citerazenekar muzsikájára to-
vább gyakorolhatták kicsik és
nagyok egyaránt.

A program a hagyomány-
õrzés mellett a közös, tartal-
mas szórakozást is jelentette a
családok számára.

Mákvirág

Horváthné Szirmai Szilvia

A hangulatra nem lehetett panasz.

Fotó: Horváth-Simon TímeaFotó: Horváth-Simon Tímea

Kerkaszentkirályi Mu-
raszemenyei Önkéntes Mentõ-
csoportok

Zala Mentõcso-
port

és

állományának közös
nemzeti minõsítõ gyakorlatá-
ra, valamint a

rendszerben tartó gyakor-
latára került sor Kerkaszentki-
rályon november 20-21-én.

Elsõ nap egy tantermi elõ-
adás keretében a honvédelmi

Polgárvédelmi gyakorlat Kerkaszentkirályon

felkészítés történt meg
, a Zala Megyei

Védelmi Bizottság titkárhe-
lyettesének közremûködésé-
vel. Itt ismereteket kaptak a
résztvevõk a védelmi igazga-
tás hátterérõl, a jelenlegi
struktúra kialakulásának fo-
lyamatáról és a most érvé-
nyes jogszabályok szerinti

Sághe-
gyi Attilának

szervezetrõl, annak résztve-
võirõl.

A minõsítõ gyakorlat szom-
bat reggel hét órakor megnyi-
tóval vette kezdetét, amelyen

tûzoltó alezre-
des, a Zala Megyei Védelmi
Bizottság titkára mondta el
beszédét, majd
tûzoltó százados, a Letenyei
Katasztrófavédelmi Õrs pa-
rancsnoka ismertette a na-
pi elvégzendõ feladatokat és
konkrét teendõket. Kiemelte,
hogy a gyakorlat célja a tele-
pülés margitmajori részének
megvédése egy ideiglenes véd-
mû kiépítésével. Erre azért van
szükség, mert a tavaly szep-
temberi árvíz ezen az alacso-
nyabban fekvõ részen keresz-
tül árasztotta el a lakóházakat a
Béke utcában.

Az idõjárás nem volt kegyes
a gyakorlaton résztvevõ 90 em-
berhez, hiszen aznap délelõtt
folyamatosan esett az esõ és
erõs szél is nehezítette a mun-
kát. De bebizonyosodott, hogy
a csoportok tagjai a hideg idõ
és a rossz körülmények között
is megállták helyüket, és kiépí-

Molnár Csaba

Cselényi Attila

tésre került homokzsákokból a
200 m-es nyúlgát.

tûzoltó alez-
redes, a minõsítõ gyakorlat ve-
zetõje elmondta, hogy ez most
egy ideiglenes gát, melyet a
tervek szerint néhány hónap
múlva földdel fednek le, így
maradandó védgát óvja az el-
öntés ellen a Béke utcát. A gya-
korlaton jelen volt

tûzoltó alezredes, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság polgárvédelmi fõfelü-
gyelõje, tûzoltó
alezredes és
tûzoltó õrnagy is.

A gyakorlat befejezését kö-
vetõen Cselényi Attila elisme-
rõen értékelte a munkát, hogy
az erõs szél, s a folyamatos esõ
ellenére sikerült a kitûzött célt
elérni. Kiemelte, hogy a kerka-
szentkirályi és a muraszeme-
nyei csoportok tagjai nem elõ-
ször bizonyították be, hogy ár-
víz esetén gyorsan, hatéko-
nyan, és összehangoltan tud-
nak együttmûködni.

A gyakorlat közösen elfo-
gyasztott ebéddel zárult.

Dobos István

Zabb Nán-
dor

Prepok Attila
Kómár Ferenc

Káliné Kománovics Éva

Molnár Csaba (balról) eligazítást tart.

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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Tavaly ünnepelte alapításá-
nak 25. évfordulóját
egyik legnagyobb foglalkozta-
tója, az OWI Zala Bt.

A mintegy 200 fõt foglal-
koztató, német tulajdonban
lévõ faipari üzem ügyvezetõje,

Letenye

25 év munkáját köszönték meg

Radványi Gábor lapunknak
elmondta, az 1988-ban alapí-
tott cég tavalyi jubileumi ün-
nepségén már megköszönték
azon dolgozók munkáját, akik
a kezdetek kezdetén álltak
munkába a letenyei üzemben.

Akkor úgy döntöttek, hogy
ezek után egy olyan hagyo-
mányt vezetnek be az OWI Za-
lánál, hogy a 25 évet tisztes-
séggel, becsülettel végig dol-
gozó munkatársaikat évente
egy alkalommal megajándé-
kozzák és ünnepi vacsorával
köszönik meg munkájukat.

Az idén ugyanúgy, mint
tavaly köszönõ szavakkal, egy
minõségi karórával ajándékoz-
ták meg november 24-én a cég
öt dolgozóját, majd a nagy-
récsei Berényi Fogadóban fi-

nom vacsorával látta vendégül
a cégvezetés a negyed évszá-
zadot náluk ledolgozó kollé-
gákat.

Radványi Gábor azt is meg-
említette, hogy a város és az
OWI Zala Bt. kapcsolata min-
dig is példaértékû volt, a cég
évek óta támogatja a letenyei
és környékbeli programokat,
rendezvényeket, szervezeteket
és ami a legfontosabb, munkát,
megélhetést biztosít több száz
családnak.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A 25 évet az OWI-Zala Bt.-nél ledolgozó munkatársak (balról-
jobbra): Pataki Éva, Tóth Zoltán, Radványi Gábor ügyvezetõ
igazgató, Makhajda József, Pál Erzsébet, Bedõ Éva.

Becsehelyen az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc-
ban és az I.-II.világháborúban
elesett polgárok emlékére fel-
állított emlékmûnél a Magyar
Honvédség határvédelmi fel-
adataiba bevont katonái és a
települési önkormányzat közö-
sen helyezte el a megemléke-
zés koszorúit és gyújtott
mécsest.

A rendezvény a térségben
szolgálatot teljesítõ,

védõszentjeként tisztelõ
felderítõ szakasz és Becsehely
Község Önkormányzata közös
rendezvénye volt.

alezredes, az
MH Altiszti Akadémia Altiszti
Oktatási Osztályának osztály-
vezetõje ünnepi beszédében
ismertette Szent Márton – a
katona, a püspök, végül a
szent-történetét, majd hangsú-
lyozta: a felderítõ katonák vé-
dõszentje képviseli azokat a
láthatatlan értékeket, amelyek
összetartanak és feladatra in-
dítanak. Azokat az értékeket,

Szent Már-
tont

Kaló Miklós

Megkoszorúzták a Hõsök emlékmûvét
amely az itt szolgáló katonákat
is jellemzi.

polgármes-
ter válaszában kiemelte, a mai
ünnepséggel a katonák új színt
hoztak a település életébe. A
településen hagyománya van
Szent Márton ünnepének, de
ilyen aspektusból elõször ke-
rül sor megemlékezésre Becse-
helyen. „Önök, akik a haza
védelmére esküdtek fel, azért
érkeztek hozzánk, hogy segít-
senek, amiért mindannyian
hálásak vagyunk és köszönet-
tel tartozunk” – zárta szavait
Becsehely polgármestere.

Az emlékezõ, köszönõ so-
rok után Becsehely Község
Önkormányzati Képviselõ-tes-
tülete, majd a Magyar Honvéd-
ség – a térségben szolgáló
katonái – nevében

alezredes, Kaló Miklós
alezredes és
fõhadnagy helyezte el a meg-
emlékezés koszorúit a Zala
megyében szolgálatot teljesítõ
felderítõ katonák, valamint az

Németh Géza

Matyi Ti-
bor

Pálóczi Zoltán

MH Altiszti Akadémia honvéd
altisztjelölt és a MH Ludovika
Zászlóalj honvéd tisztjelölt –
csapatgyakorlaton tartózkodó
hallgatói –, továbbá a helyi
intézményvezetõk, érdeklõ-
dõk elõtt.

A Szent Márton-napi ren-
dezvénysorozat záró momen-
tumaként, a Felderítõk Napja

alkalmából
Becsehely plébánosa és

alezredes, az MH
ÖHP tábori lelkésze közös ci-
vil-katonai szentmisét celeb-
rált, melynek befejezéseként a
résztvevõk mécseseket gyújtot-
tak az elõdök tiszteletére a be-
csehelyi templom oltára elõtt.

Horváth Gábor,
Ta-

kács Tamás

Horváthné Szirmai Szilvia

Közösen emlékeztek…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Hungarikum

Hungarikum

• • •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



10 2015. novemberDél-Zala Murahíd

A

november
12-én elsõ alkalommal rendez-
te meg a kisvárosban a Kle-
belsbergi diáknapokat. Az ese-
ményen , a KLIK
Letenyei Tankerülete megbí-
zott igazgatójának köszöntõ
szavai után a
KLIK elnöke szólt a megjelent
diákokhoz és pedagógusok-
hoz, a környezõ települések
vezetõihez. Mint mondta, Kle-
belsberg Kuno 10 esztendeig

Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) Le-
tenyei Tankerülete

Simon Márta

Hanesz József,

Klebelsberg diáknap a letenyei tankerületben

volt Magyarország kultuszmi-
nisztere és még napjainkban is
az általa elért eredmények egy
részét a köznevelés, közoktatás
alapjainak tekintik.

Nagy államférfi volt, hiszen
erõfeszítéseinek köszönhetõ-
en közvetlenül a trianoni tra-
gédia után 900 iskola épülhe-
tett meg és az iskolaalapítások
indították el a vidéki kultúra
felemelkedését.

munkaerõpiacért és kép-
zésért felelõs államtitkár, a tér-
ség országgyûlési képviselõje

Cseresnyés Pé-
ter

úgy fogalmazott, hogy Klebels-
berg korában a tanyavilág mel-
lett az aprófalvas Zala várme-
gye minõsült fejlesztendõnek,
ugyanis itt volt a legalacso-
nyabb a népiskolát végzettek
aránya. Akkoriban 80 iskola
nélküli települést regisztráltak
a megyében, ahol a letenyei
járás volt a legkedvezõtlenebb
helyzetben, ugyanis az analfa-
béták száma a 25 százalékot is
meghaladta ezen a vidéken. Új
iskolák épültek, 8,

4, 3,

,

Letenyén
Tótszerdahelyen Polán
Kerkaszentkirályon, Murarát-
kán, Petriventén Semjénhá-

zán
Alsószeme-

nyén, Bázán, Borsfán, Dobri-
ban, Kiscsehiben, Lasztonyán

Zajkon

Andrássy Gyula Általános Is-
kola

Mirkó Imre

2-2 tanteremmel. Iskolá-
kat alapítottak

és – szólt az akkori
nagy volumenû munkáról Cse-
resnyés Péter.

A hagyományteremtõ szán-
dékkal indított Klebelsberg
diáknapon emlékfa elültetésé-
re is sor került a tankerület
Kossuth utcai épülete elõtti te-
rületen. Az ünnepi megemlé-
kezésen felléptek a letenyei

néptáncosai is.
Kép és szöveg:

Szép számban vettek részt diákok a letenyei ünnepségen.

A korábbi évek gyakorlatá-
nak megfelelõen a

ebben a tanévben is
megrendezésre került a

. A megmérettetésre no-
vember 24-én került sor. A ver-
senyre a tankerület szinte min-
den iskolájából érkeztek tanu-
lók. Összesen 41 diák mérkõ-
zött meg az adott évfolyamnak
szánt feladatokkal és egymás-
sal. A megnyitó után mindhá-
rom évfolyam számára elkez-
dõdött a verseny, amely a ha-
gyományokhoz híven két rész-
bõl állt. A tanulók elõször toll-
bamondást írtak, majd min-
denki legjobb tudásának meg-
felelõen oldotta meg a gondol-
kodtató feladatlapot. A verse-
nyen résztvevõk izgalommal
várták az eredményhirdetést.

A szoros küzdelemben – a
második évfolyamon azonos
pontszámmal – alakult ki a
végeredmény. A helyezések a
következõk:

Második osztályos tanulók:
1. helyezettek ,
felkészítõ tanítója

, valamint

letenyei
Andrássy Gyula Általános Is-
kolában

Csiz-
madia Mária helyesírási ver-
seny

Auer Angelina
Varga Jó-

zsefné Molnár Csen-

Körzeti helyesírási verseny
ge Timárné
Molnár Zsuzsanna

Bedõ Barnabás

Varga Mária Her-
mán Kinga

Vörösné
Hermán Nikolett

Illés Regina Júlia

Tóth Ádám

Kiss Dorina
Lancz Viktória

Zsohár Margit
Simon Veronika Dó-

ra Somo-
gyiné Hederics Szilvia

Bedõ Barbara

Szakács Ervinné
Gerencsér Ábel

Tóth László
Ritka Hanna

Vlasicsné Sabján Gyöngyi
(Mirkó)

, felkészítõ tanítója
. Mindkét

tanuló a letenyei iskolába jár.
2. helyezettek
Becsehelyrõl, felkészítõ tanító-
ja , valamint

Muraszemenyérõl,
felkészítõ tanítója

. 3. helyezet-
tek Becse-
helyrõl, felkészítõje Varga Má-
ria, valamint Le-
tenyérõl, akit Varga Józsefné
készített fel a versenyre.

Harmadik osztályos tanu-
lók: 1. helyezett ,
2. helyezett ,
felkészítõjük . 3.
helyezett

, felkészítõ tanítója
. Mind-

hárman a letenyei iskola ta-
nulói.

Negyedik évfolyamon elsõ
lett Bázake-
rettyérõl, felkészítõ tanítója

. 2. helyezett a
letenyei , felké-
szítõje , harmadik
pedig Napsugár
Becsehelyrõl, felkészítõ tanító-
ja .

A díjazott alsó tagozatos versenyzõk.

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

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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Kistérségi havilap

Becsehelyen

Tímár Dániel

Németh Géza

az elõzõ évek
hagyományának megfelelõen
került sor a 62 év feletti kor-
osztály meghívására egy közös,
ünnepi vacsorára.

A településen élõ nyugdí-
jas, 62 éves vagy az felettiek
számára külön meghívó került
kiküldésre a november 27.-én
megrendezésre került Idõsek
Napjára. A szokásoknak megfe-
lelõen az önkormányzat gon-
doskodott az ünnepségre való
szállításról is.

Az ünnepség
önkormányzati képviselõ meg-
nyitó szavaival kezdõdött, aki
elmondta, hogy az ifjabb ge-
nerációtól a szeretet, a megbe-
csülés kifejezése ez az est.

polgármes-
ter köszöntõ szavaiban kiemel-
te, hogy valóban igaz az a mon-

Idõsek ünneplése Becsehelyen
dás, hogy mindenki annyi
idõs, amennyinek érzi magát.

Az ünnepségre a települé-
sen élõk közül 424 fõ kapott
meghívást, ebbõl közel 200 fõ
elfogadta azt és megjelenésé-
vel megtisztelte a rendezvényt.
Ez a létszám a lakosság 1/5-de.
A statisztikai adatok azt mu-
tatják, hogy a korosztályban
sok az egyedül élõ nõ.

A polgármester elmondta,
hogy a család fogalma egy férfi
és egy nõ házasságát jelenti,
valamint az ebbõl származó
gyermekeket. Sajnos, ez mosta-
nában háttérbe szorult, sokan
válnak el és sokan a házasságot
sem kötik meg. Nem merik
felvállalni azt a kötöttséget, azt
a köteléket, amelyet ez a kor-
osztály felvállalt. Hosszú, stabil
házasságokból születtek a

gyermekek. Azok a gyermekek,
akik létszáma magas volt az
elmúlt évtizedekben.

Kiemelte, hogy ez az a kor-
osztály, amelytõl kitartást, a
kötelezettségek minden áron
való teljesítését lehet megta-
nulni. Minden család meg tu-
dott élni, fel tudta neveli a
gyermekeit, de nem olyan szo-
ciális háttérrel, mint ma: nem
volt családi pótlék, nem volt
ingyen étkezés a gyermekek-
nek az iskolában.

Manapság sok segítséget
kapnak a családok a gyermek-
vállaláshoz, például jövõre kö-
telezõ lesz az önkormányza-
toknak biztosítani a szünidõk-
ben való étkeztetést is.

A családok kitartásra, küz-
désre is tudták nevelni a gye-
rekeket. Ma már a legtöbben
elfelejtik a kötelezettségeket, a
vállalásokat, azok teljesítését.
Köszönet illet mindenkit,
hogy vállaltak és teljesítettek
mindent, amely a mai Becse-
hely helyzetéhez vezetett.

A polgármester záró sza-
vaiban erõt, egészséget kívánt
a jelenlévõknek, valamint azt,
hogy találják meg a boldogsá-
got a családjuk körében. Ha ez
így lesz, akkor Becsehely és a
nemzet is boldogulni fog.

Németh Géza polgármes-
ter köszöntõje után a

mû-
becse-

helyi Harmatcsepp Óvoda

sora következett, a gyerekek
mesejáték feldolgozást mutat-
tak be, majd az általános iskola
tanulói régi népszokások fel-
dolgozásával örvendeztették
meg az egybegyûlteket.

Az est legmeghatóbb pilla-
nata Becsehely legidõsebb
asszonya és legidõsebb férfi
lakosa köszöntése volt.

tavasszal töltötte be a
94. életévét, nyá-
ron a 99. életévét. Németh
Géza polgármester,

alpolgármester mel-
lett

jegyzõ köszöntötte a tele-
pülés legidõsebb lakosait.

Az ünnepi mûsor a

tagjai által bemuta-
tott humoros jelenetekkel foly-
tatódott.

A vacsora elõtt
plébános osztotta meg

gondolatait a hallgatósággal.
Elmondta, hogy az öregség
nem érdem, hanem állapot. Ez
az állapot sok mindenre adhat
lehetõséget. Lehetõség a visz-
szatekintésre, a hálaadásra az
elmúlt évekért, az évtizedek
történéséért.

Az asztali áldás közös el-
mondását követõen megkezdõ-
dött a vacsora, majd az em-
lékek közös felelevenítése, be-
szélgetés.

Dávid
Lõrincné

Szõke István

Molnár
Istvánné

Horváthné Szirmai Szil-
via

Becse-
helyi Római Katolikus Egy-
házközség

Horváth
Gábor

Horváthné Szirmai Szilvia

Dávid Lõrincnével és Szõke Istvánnal beszélget Németh Géza
polgármester.

Fotó: Horváth-Simon TímeaFotó: Horváth-Simon Tímea

November 27-én 18 órától ad-
venti koszorú kötésére invitáltuk
az érdeklõdõket
a faluházba. Bár az idén kisebb
volt a létszám, mégis nagyon sok
szép adventi koszorú és ajtó-
dísz készült el. Közben megosz-
tottuk egymással a karácsonyi
szokásainkat és élményeinket, a
gyerekkoriaktól a mostaniakig.

Csörnyeföldén

Ünnepi készülõdés Csörnyeföldén

November 28-án ismét
kézmûveskedtünk a gyere-
kekkel. Most a Mikulás-várás
volt a foglalkozás fõ témája. A
gyerekek lelkesen készítették
el a díszeket. Miközben dol-
goztak, mindenki elmondta,
hogy már nagyon várja a nagy-
szakállút.

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

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Kistolmácson

Birkás Zoltán

Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat

ezúttal nem
tartottak idõsek napi ünnepsé-
get, hanem úgy döntöttek,
hogy 5.200 forint értékû élel-
miszercsomagot kapnak a kis
zalai falu idõs lakói – értesül-
tünk polgár-
mestertõl.

A csomagok árát Kistol-
mács Község Önkormányzata
és a

közösen állta és azo-
kat az új falubusszal minden-
kihez házhoz is vitték.

Mint a polgármester el-
mondta, a napokban ily mó-
don 44 idõs embert köszön-

Házhoz vitték…
Élelmiszercsomag a nyugdíjasoknak

töttek meg, akik nagyon hálá-
sak voltak az ajándékcsoma-
gokért.

Ez alkalomból a település
legidõsebb lakóját, a 93 esz-
tendõs

külön virággal is köszön-
tötte a polgármester.

Mint a faluvezetõtõl meg-
tudtuk, több beruházás is fo-
lyamatban van Kistolmácson,
így például napelemeket sze-
relnek fel a kultúrház tetejére,
az év végéig kiépül a térfigyelõ
kamerarendszer és folyamatban
van a ravatalozó felújítása is.

Kovács Józsefnét (Ilus
néni)

M.I.

Kovács Józsefnét virággal köszönti Birkás Zoltán polgár-
mester.

A Polgári Törvénykönyvrõl (Ptk.) szóló 2013. évi V. tör-
vény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyil-
vántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szer-
vezetek a törvény hatálybalépését követõ elsõ létesítõ okirat
módosítással egyidejûleg – de legkésõbb 2016. március 15.
napjáig – kötelesek a létesítõ okiratuknak mindazon rendel-
kezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek
nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.

A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilván-
tartás vezetését a bíróság, megyénkben a

végzi. A Zalában a nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy már módosította 2014. március 15-ét
követõen létesítõ okiratát, eleget téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kezdeményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó kötelezettség így jelenleg
mintegy 1850 zalai civil szervezetet – egyesületet

, alapítványt – érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét
követõen a korábbi jogszabályoknak megfelelõ alapszabállyal
nem mûködhetnek jogszerûen.

További, részletes információk:
Dr. Beznicza Árpád sajtószóvivõ Zalaegerszegi Törvény-

szék
Zala Megyei Civil Információs Centrum (Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos út 47-51.; Telefon: 92/310-384; e-mail:
).

Zalaegerszegi
Törvényszék

500

(sportegye-
sületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárõrséget
stb.)

bezniczaa@zalaegerszegit.birosag.hu

info@zalacivil.hu

Közeleg a határidõ
Egyesületek és alapítványok figyelem!

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


