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(Folytatás a 4. oldalon)

Május 14-én és 15-én ismét
falunapot rendeztek

. A szombati sport- és gyer-
meknap délelõtti programjai-
nak a tavalyihoz hasonlóan idén
sem kedvezett az esõs idõjárás,
de délutánra kiderült az idõ, s
népes gyermeksereg várta a
helyi IKSZT-ben a kalandtúra,
illetve a további érdekes és szó-
rakoztató programok kezdetét.
A legkisebbeknek különbözõ
ügyességi feladatok teljesítésé-
vel és rejtvények kitöltésével
kellett bizonyítani: ki tud töb-
bet a településrõl? A négy csa-
pat fej-fej mellett küzdött a
gyõzelemért, minden erejüket
és tudásukat bevetve jutottak
állomástól állomásig. A célba
érés után kiderült, hogy

és
, azaz a

csapata ismeri legjobban Sem-

Semjénhá-
zán

Révész
Márkó, Kollár Rebeka Tala-
bér Martin Turbo Diesel

Falunap és Mirigy-koncert Semjénházán
jénházát, õk voltak idén a leg-
ügyesebbek. Eközben arcfestés-
re is várták a gyerekeket, illetve
felállításra került egy hatalmas
trambulin, melyen kicsik és na-
gyobbak is elõszeretettel ugrán-
doztak egészen sötétedésig.

A nap futóversennyel folyta-
tódott. Gyerekek és felnõttek
egyaránt a starthoz álltak, hogy
bebizonyítsák, õk Semjénháza
leggyorsabbjai. A 4 km-es távon

ért elsõ-
ként a célba, a második Révész
Márkó lett. pol-
gármester különdíjban részesí-
tette a legifjabb futókat is, az
óvodás és a
szintén ovis sz
vehette át az oklevelet és a díjat.

Miközben a fiatalok túráz-
tak, futottak és ugráltak, a
sportöltözõ mellett már javában
készülõdtek a csapatok a fõzõ-

Tersztenyák Benjámin

Preksen László

Kollár Tamara
Horváth Kri tofer

versenyre. A fõzõcsapatok eb-
ben az évben is kitettek ma-
gukért, hiszen ínycsiklandozó
ételeket készítettek. A település
képviselõ-testületének csapata
versenyen kívül babgulyást, il-
letve sertéstokányt készített. A
fõzõversenyre benevezett csa-
patok mind kitettek magukért,
a helyi csapata zú-
zapörkölttel nevezett a verseny-
re, a ízletes puly-
katokánnyal készültek, a

polgárõrök

Kalaposok
Sem-

jénházi Ifjak
Feri bácsi

kocsmája
Bivaly

csülkös disznó-
pörköltet fõztek, a

csapat szarvaspör-
költet tálalt fel, a csa-
pata, nevükhöz híven, bivalypö-
rölttel próbálta levenni a zsûrit
a lábáról. A szakértõi zsûri az
ételek végigkóstolása után úgy
döntött, hogy a bivalypörkölt
volt ebben az évben a legízle-
tesebb, így a Bivaly csapat ve-
hette át a fõdíjat.

Programbõség jellemezte a falunapot.
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Május 23-án késõ délután
villámokkal érkezett a zivatarzó-
na fölé. Elõször csak
esõ esett, majd éjszaka hatalmas
felhõszakadás zúdult a városra.
A település Nagykanizsa irányá-
ba lévõ részén, a utcá-
ban – amit már többször lepett
el a szántóföldekrõl lezúduló
sár – másfél kilométer hosszú
sártenger gyûlt fel a 7-es fõ-
úton, ami miatt elõször alig,
késõbb csak nehezen tudott
haladni a forgalom.

A benzinkút melletti fém-
telep, étterem, dohánybolt és
autósbolt elõtt szinte fél mé-
teres sár gyûlt fel, amit elõször
a helyi vállalkozók saját erõ-
gépeikkel tisztítottak meg. A kö-
zelben lévõ házak kertjeit, mel-
lékhelyiségeit ellepte a sár és a
víz, a szemben lévõ furnérüzem
bejáratát is gépekkel kellett sza-
baddá tenni.

Az ipari park területére is
sár és víz ömlött be, itt és ké-

Letenye

Bajcsy

Felhõszakadás Letenyén
sõbb az étterem elõtt a

segítet-
tek. A városban a utcá-
ban hömpölygött a földekrõl le-
zúduló sár, a utcá-
ban a

szivattyúztak egy vízzel
elárasztott pincénél. és

között a szántóföl-
dekrõl mosta le a termõréteg
tetejét a víz. Zajk fõutcáján ak-
kora volt a sár, hogy ott a lete-
nyeieknek kellett az utat le-
mosni.

A felhõszakadás után a men-
tesítésben részt volt a

jármûparkja és a helyi
járási is. A
Letenyén keletkezett kár több
millió forint. Az immár 6 éve
rendszeresen elõforduló Bajcsy
utcai áradások miatt – ahová a
felettük lévõ mezõgazdasági te-
rületekrõl zúdul le a sár – a
tényállás tisztázása érdekében
az érintettek bevonásával jú-
nius elején helyszíni szemlét

becse-
helyi önkéntes tûzoltók

Kárpáti

József Attila
letenyei önkéntes lánglo-

vagok
Zajk

Kistolmács

közút-
kezelõ

Mura Mentõcsoport

hívott össze a katasztrófa-
védelem.

* * *
A

a május 23-i lete-
nyei felhõszakadásra való tekin-
tettel június másodikára hely-
színi szemlét és ellenõrzést ren-
delt el.

Az akkori heves esõzés kö-
vetkeztében a mezõgazdasági
mûvelésû területekrõl sár mo-
sódott a település közútjaira,
gazdálkodó szervezetek és ma-

Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Nagyka-
nizsai Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltsége

gánszemélyek ingatlanjaira. A
Zala Megyei Védelmi Bizottság
határozata értelmében, a tényál-
lás tisztázása érdekében kezdõ-
dött meg a csütörtöki szemle.
Az ellenõrzésen jelen voltak a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi, Növény- és
Talajvédelmi osztályainak, a Ma-
gyar Közút, a Letenyei Járási Vé-
delmi Bizottság, Letenye város
és a helyi Kossuth Mg. Kft. kép-
viselõi. A szemlérõl jegyzõ-
könyv készült, amelyben a ható-
ságok vázolták észrevételeiket.

M.I.

Rendõr segített sárt lapátolni a Bajcsy utcai autósboltnál.

Sártenger Letenyénél a 7-es fõúton és az udvarokban, kertekben.

Az ellenõrzésen résztvevõk a Bajcsy utcában, a 7-es fõút alatt
húzódó áteresznél, amely nem tudta elvezetni a rengeteg sárt
és vizet.

A 129 éves
május 8-án

(vasárnap) tartotta Flórián-napi
megemlékezését. Az ünnepség
a Flórián téren, Szent Flórián
szobránál vette kezdetét, ahol
beszédében egye-
sületi elnök többek között szólt
arról, hogy az önkéntes tûzoltó
elõdök hétköznapi hõsök vol-
tak, ugyanúgy éltek, dolgoztak,
mûvelték földjeiket, mint ahogy
utódaik teszik ezt manapság.
Amikor valakinek segítségre van
szüksége, ott vannak, nem mér-
legelnek kis és nagy baj között,
nem tesznek különbséget ember
és ember között – hangzott el.

Ezt követõen a szobrot meg-
koszorúzták a civil szervezet, a

, és
egyesületek, valamint a

képviselõi. Az ön-
kéntes lánglovagok menetben
gyalogoltak végig a Kossuth
utcán, majd a római katolikus
templomban szentmisére ke-
rült sor.

letenyei Körzeti
Tûzoltó Egyesület

Kovács Tibor

becsehelyi horvát szlovén
kataszt-

rófavédelem

Flórián-napi megemlékezés
Az egyházi szertartás után a

68 tagú egyesület programja az
iskola udvarán folytatódott,
ahol Kovács Tibor elnök és

letenyei polgármes-
ter 40 éves önkéntes tûzoltói
munkájáért elismerésben része-
sítette egyesületi
tagot, korábbi elnököt. Két új
önkéntes is esküt tett Letenyén,

és
vasárnap óta a Letenye

ÖTE tagjai lettek. Letenye pol-
gármestere lapunknak elmond-
ta: az idén a József Attila utcá-
ban, BM beruházásként elké-
szül a katasztrófavédelmi õrs új
épülete, ahol két szerbeállásos
garázs is lesz, a mostani Kos-
suth utcai épületbõl ide köl-
töznek a letenyei önkéntesek,
akiknek munkáját az idén 400
ezer forinttal támogatja a kis-
város.

Az ünnepségen Kistolmács
polgármestere is
jelen volt.

Kép és szöveg:

Far-
kas Szilárd

Balogh József

Halász Bálint Varga Anasz-
tázia

Birkás Zoltán

Mirkó Imre

Halász Bálintot és Varga Anasztáziát tagtársaik vízzel „avatták fel”.
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A hûvös kora reggel egy kis
lelkes csapatot a

talált május 25. nap-
ján, szerdán. A csoport nem
kevesebbre vállalkozott, mint

, a többszörös
magyar bajnok ultrafutóval
egy 20 perces idõtartamban
való közös reggeli futásra.

Ezzel a futással kezdõdött
Becsehelyen a
rendezvénysorozat, amelyre el-
sõ alkalommal nevezett be a
település önkormányzata. A
rendezvény több helyszínen
zajlott, tartalmas, színes prog-
ramot kínált minden korosz-
tály számára.

A Kihívás Napja Kanadából
indult kezdeményezés, hagyo-
mányosan minden május utol-
só szerdai napján 0 órától
21.00 óráig tartó, legalább 15
perc sportolásra való buzdítás.

A becsehelyi programok a
reggeli futás után a faluház
elõtti reggeli tornával folyta-
tódtak, amelyhez már többen
is csatlakoztak.

Az általános iskola és az
óvoda is csatlakozott a sport-
programhoz. Az itt dolgozók,
valamint a gyerekek is gyalog

becsehelyi fa-
luháznál

Rudolf Tamással

Kihívás Napja

Kihívás Napja Becsehelyen

vagy kerékpárral érkeztek meg
ezen a napon. Az általános is-
kolában közös reggeli torna
elõzte meg a tanítást, az óvo-
dában zenés tornán mozgatták
meg a kicsiket és az õket
kísérõ szülõket is.

Az óvodások reggeli után
sorversenyen vettek részt,
majd átsétáltak a faluházba.

Az általános iskolában a
testnevelés óra keretein belül
a teniszezés alapjaival ismer-
kedtek a tanulók szakemberek
segítségével, majd labdajáté-
kok következtek.

A faluházban 8.00 órakor
kezdõdött a „Fitt Mamák-Ba-
bák” rendezvényblokk, ahol
elõször a Nagyi-tornára került
sor. A résztvevõk ülve végezték
a gyakorlatokat, de teljes mér-
tékben átmozgatták az izmokat.

Korosztályváltás követke-
zett és a faluházban a település
kismamái gyûltek össze közös
baba-mama tornára. A gyerkõ-
cök és az anyukák is élvezték a
közös tornát, az együttlétet.

A torna után a gyerekeket
babakocsiba ültették, és az
óvodásokkal együtt közösen
sétáltak egy nagyot Becsehely

utcáin. Öröm volt látni a több
mint 200 fõbõl álló menetet, a
jövõ nemzedékét, ígéretét. Az
óvodások kismotorral, a nagy-
csoportosok kerékpárral ha-
ladtak a menetben a babako-
csikat toló anyukák között.

A faluházba visszatérve a
becsehelyi óvodásokat már
várták a nagycso-
portosok, akikkel közösen el-
látogattak „Jógaországba” és
együtt végezték a gyakorlato-
kat. Az óra után csökkentett
szénhidráttartalmú kiflit, pad-
lizsánkrémet, túrókrémet és
tojáskrémet kóstolhattak a
sportolásban, mozgásban elfá-
radt gyerekek.

A nagycsoportos óvodások
ezután az általános iskola tor-
nacsarnokában folytatták a Ki-
hívás Napja programot.

A terembõl jelentkezett be
élõ adásban az M1 riportere,
aki további két alkalommal
tudósított a nap eseményeirõl.
Az alsósok és a felsõs osztályok
közös gyakorlatokat végeztek,
szintén a jógaoktató útmutatá-
sával.

Az iskolában délután foly-
tatódtak a sportprogramok fu-
tással, ahol Rudolf Tamással
futhattak a gyerekek, de tollas-
labdáztak, kézilabdáztak, fo-
ciztak.

A régi „vásártér” elõtt nyil-
vános tornára került sor, ame-
lyet bottal végeztek a résztve-
võk. A nyújtásos gyakorlatokat
több korosztályhoz tartozó
hölgy végezte, a legidõsebbek
elmúltak 80 évesek. A járóke-
lõk közül többen csatlakoztak
a csoporthoz, a környezõ üz-
letekbõl is kijöttek sportolni.

A következõ szervezett
program a kerékpártúra volt,
amelyre más településrõl is ér-
keztek. polgár-
mester vezetésével a települé-

szepetneki

Németh Géza

sen több kilométert kere-
keztek.

A kerékpárosok után gya-
logosan indult el egy lelkes
csapat, tagjai az utcákon sé-
táltak, ezzel járultak hozzá a
sportnap sikeréhez.

A faluházban gyógytorna
kezdõdött és egyre többen
kezdtek gyülekezni az esti
programokra. Közben meg-
kóstolhatták a csökkentett
szénhidráttartalmú péksüte-
ményeket, szószokat.

A sportprogramok mellett
az „Egészségsátorban” vérnyo-
más- és vércukormérést vé-
geztek, amelyet sokan vettek
igénybe.

A következõ program egy
órás zumba volt, amely a pör-
gõs, latin dallamokkal kitû-
nõen megalapozta a hangula-
tot. A következõ órában a pusz-
ta kezes harcosoké volt a fõ-
szerep, fekete öves karatésok-
kal lehetett együtt edzeni, ön-
védelmi fogásokat is meg-
tanulni.

A környezõ településekrõl
is sokan érkeztek a Kihívás
Napja esti eseményére, a fit-
nesz edzésre, amellyel

sportoló alaposan meg-
dolgoztatta a közel száz részt-
vevõ izmait.

A nap zárásaként a táncis-
kola keretében salsa-lépéseket
tanultak és kötötték össze
koreográfiává és ezzel a közös
tánccal zárult a nap.

A Kihívás Napja Becsehe-
lyen sikerrel zárult, a program
a mozgás örömét, fontosságát
mutatta be, azt a szemléletet,
hogy mindenki megtalálja a
hozzá legközelebb álló moz-
gásformát. A sportnapon részt-
vevõk örömmel üdvözölték a
kezdeményezést és igénylik a
folytatást.

Katus
Attila

Horváthné Szirmai SzilviaReggeli torna az iskolában.

Óvodások és kismamák sétája. Botos gerinctorna.



4 2016. májusDél-Zala Murahíd

(Folytatás az 1. oldalról)
Mialatt a bográcsokban for-

tyogtak az ínycsiklandozó fi-
nomságok, a sportpályán a ha-
zai a gellénházi

csapatát látta
vendégül. A küzdelmes mérkõ-
zésen végül a vendégcsapat
gyõzedelmeskedett 2-1-re.

A nap másik fõ attrakciója a
hagyományos amatõr kispályás
futballmérkõzés volt, mely so-
rán az 6-2-re gyõzte le
a csapatát. Az ered-
ményhirdetés után a korábban
elkészített ízletes ételekkel ven-
dégelték meg a sportnap részt-
vevõit, illetve a népes vendégse-
reget a fõzõverseny csapatai.

Május 24-én, pünkösdvasár-
nap a reggeli szentmise után az
I. és II. világháborúban elesett
semjénházi hõsi halottakra em-
lékeztek. A település polgár-
mestere szavaival
kezdte ünnepi beszédét: „A hol-
tak tisztelete õrzi bennünk az
emlékezés kultúráját, ez pedig
különösen fontos egy olyan
korban, amikor egyre inkább az
az ítélet hangzik el velünk
szemben, hogy csak a pillanat-
nak élünk, a múlttal és a jövõvel
alig törõdünk”.

Preksen László elmondta,
hogy megemlékezésünk a ke-
gyeletadás mellett a béke jelen-
tõségére hívja fel a figyelmet.
Azt sugallja a mai kor emberé-
nek, becsülje meg, hogy itt és
most közvetlen háborútól men-
tes korban és helyen élhet, mert
nagyon sok helyen a hazájukért
küzdenek emberek, nõk és fér-
fiak, de gyermekek is. Különö-
sen fontos ez a gyermekek ese-
tében, akiket az erõszak, az ag-
resszió nap mint nap megkör-
nyékez a médiumokon keresz-
tül – a megemlékezés arra éb-
resztheti rá õket, hogy a valódi
háborúk valódi áldozatokat, va-
lódi halottakat kívánnak. Ki-
emelte, hogy az emlékezés az,
ami bennünket, embereket
megkülönböztet, egyedivé tesz,
és csupán az emlékek méltó
megõrzése, töretlen ápolása le-
het az, ami feloldozást hozhat,
békévé oldhatja az egykori
konfliktusokat. Preksen László
hozzátette: „amikor erre a Hõsi
Emlékmûre emeljük a tekinte-
tünket – márpedig mindennap
ráemeljük a tekintetünket, hi-

Semjénháza SE
Olajmunkás SE

Alsó utca
Felsõ utca

Bíró László
szen a település központjában
található – egy rövid pillanatra
gondoljunk rájuk! Hõsi halot-
tainkat nem támasztja fel az em-
lékezés. Nekünk azonban erõt
és példát adhat az õ történetük.
Példát arra, hogy élni mindig
lehet, és élni mindig kell. Példát
arra, hogy milyen hatalmas ér-
ték valójában a család és az
otthon, milyen hatalmas érték a
béke és a szabadság.”

A koszorúzás után, késõ dél-
után folytatódtak a kulturális
programok. 15 órától a szepet-
neki gyûjte-
ményébõl tekinthettek meg
helytörténeti kiállítást az érdek-
lõdõk a helyi IKSZT-ben. A gyûj-
temény darabjai között találhat-
tunk falterítõket, tálakat, edé-
nyeket, mákdarálót, kályhát, böl-
csõt, a legnagyobb sikert mégis
egy régi babakocsi aratta. 17
órától kulturális mûsorok várták
a nézõket a faluház elõtti téren
felállított sátorban. Felléptek a

, illetve a

is, s mindkét csoport a
már megszokott színvonalas
elõadással magyar, illetve hor-
vát népdalokkal készült erre a
napra. A dalcsokron kívül a csa-
patok egy extra produkcióval is
készültek. A helyi asszonyok a
tavalyi sztárvendég a „Mejaši”
legújabb dalára mutatták be
táncos mûsorukat, a murake-
resztúriak egy humoros néma
jelenettel készültek erre az

Markács Zoltán

Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus mura-
keresztúri Rozmaring Asszony-
kórus

alkalomra, s elõadásuk alatt egy
szem sem maradt szárazon a
hahotázástól.

Fergeteges táncmûsort adott
elõ a , a
semjénházi
pedig ismét megmutatta gyö-
nyörû hangját, hiszen egy is-
mert horvát popdallal szórakoz-
tatta a jelenlévõket. A szepet-
neki horvát kórus, a

is fellépett a délután
során, magyar és horvát dalokat
mutattak be. A fellépõk között
köszönthettük a tótszentmár-
toni
elnevezésû tamburazenekart is,
tagjai gyönyörû zenéjükkel és
horvát dalokkal kápráztatták el
a közönséget. Idén is bemutatta
tehetségét a semjénházi és
molnári fiatalokból álló

elnevezésû for-
máció. Ismert magyar és angol
nyelvû pop-rock dalokat adtak
elõ produkciójuk során. Min-
den mûvészeti csoport és fel-
lépõ ajándéktárgyat vehetett át
Preksen László polgármestertõl
és alpolgármes-

Molnári Tánccsoport
Horváth Viktória

„Veseli
Zbor”

„Sumartonski Lepi Deèki”

Vihar
Utáni Csend

Kárpáti István

tertõl. A nap során a
Háza nedûit is megkós-

tolhatták a vendégek, a rendez-
vénysátorban helyet foglaló bü-
fében hamburgert, kolbászt és
krumplis prószát kínáltak.

A kulturális mûsorok után a
népszerû formáció
mulattatta az egyre csak gyüle-
kezõ nézõközönséget mulatós
és operett slágerekkel. A két
hölgy felforrósította a hangula-
tot a kissé hûvös idõben, s dalra
fakasztott kicsiket és nagyokat
egyaránt.

Este 8 óra körül már min-
denki izgatottan várta a nap
sztárvendégeit. A szervezõk eb-
ben az évben a népszerû

együttest hívták
meg a semjénházi falunapra. Az
együttes négy tagjának egy órás
koncertjére zsúfolásig megtelt a
faluház elõtti rendezvénytér. A
helyszínen lévõ több száz em-
ber együtt énekelte a sztárokkal
a legismertebb dalaikat. A ha-
talmas tömegben az óvodások-
tól a nyugdíjasokig minden kor-
osztály megtalálható volt. A Mi-
rigy tagjai többször is átöltöz-
tek, dalaik szövegének, vagy
elõadójának tipikus jellemzõit
elõtérbe helyezve. A lelkes né-
zõközönség hatalmas tapssal és
üdvrivalgással fogadta a sztáro-
kat amint Kis Grofóként, vagy
éppen a Veresegyházi Asszony-
kórus tagjaiként jelentek meg a
színpadon.

A koncert után még foly-
tatódott a mulatozás, hiszen az
esti bálhoz a talpalávalót a

és a
szolgáltatta egészen

hajnalig.
A falunapi rendezvény szer-

vezésében részt vettek:

, a helyi

, a , a Sem-
jénháza Gyöngyszemei Asszony-
kórus, a és
az .

Becsehelyi
Borok

Pacsirták

Irigy
Hónaljmirigy

Freya Band DeLuxe
Együttes

Semjén-
háza Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zat Semjénházai Ifjak

Dvori Baromfi Kft.
Erdõsfa Polgárõr Egyesület

Preksen-Ifka Ágnes

Falunap és Mirigy-koncert Semjénházán

Nagy sikere volt az Irigy Hónaljmirigynek.

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó



Nemrégiben
, a tartotta

ötödik ülését a

. Az össze-
fogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó tér-
ségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatá-
ba, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.

–

– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöt-
tek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, megha-
tározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési ter-
vet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és felada-
taira, valamint az általa kidol-
gozott projekt javaslatra.

–

– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezet-
barát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának el-
mélyítése érdekében. A „Kör-
nyezetbarát áruszállítás az egy-
ségesebb és versenyképesebb

Zalaegersze-
gen Megyeházán

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése

Elnök úr, melyek vol-
tak a közgyûlés legfontosabb
témái?

Mit lehet tudni a közgyû-
lés elé terjesztett projektja-
vaslatról?

Zalában ülésezett az észak-déli irányú közlekedés fejlesztésére alakult Európai Területi Társulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt meg-
alapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a Közép-
Európai Transznacionális Prog-
ram (Central Europe Program-
me) keretében kívánjuk meg-
valósítani a társulás tagrégiói-
nak és a térség áruszállításá-
ban érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósí-
tandó projekt eredményeként
intenzívebb együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõse-
gítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környe-
zetbarát közlekedési kapcsoló-
dások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálóza-
tok között, valamint új irányí-
tási platformok és innovatív
intermodális megoldások ré-
vén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a kö-
zép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevo-
nása, s az elõkészítést követõ-
en várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.

– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Ké-
rem, szíveskedjen röviden be-
mutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!

sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készí-
tése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szak-
mai hálózatok szervezése, kap-
csolatépítés, valamint pályáza-
ti lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdeké-
ben, pályázatok és szakanya-
gok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõsé-
get, ám egyúttal komoly fele-
lõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködte-
tésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kere-
teinek tavaly áprilisi meghatá-
rozását követõen hosszadal-
mas elõkészítõ munka követ-
kezett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos ava-
tására most került sor.

– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium „Európai Területi Tár-
sulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azono-
sító számú pályázatunkkal to-
vábbi támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályá-
zatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projektte-
vékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzs-
ment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

– Milyen forrásokból mû-
ködik a Stratégiai Központ?

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.

Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.

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
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A , a
és a ál-

talános iskolák hetedikes diák-
jai együtt nyertek pályázati
támogatást a Határtalanul!
program keretében a külhoni
magyarsággal kapcsolatos is-
meretek bõvülésének elõse-
gítésére.

Közel 40 kisdiák és 4 kísé-
rõ pedagógus indult útnak má-
jus elején, hogy felfedezze az
erdélyi mondák világát, a

királyhoz,
fûzõdõ mondák hely-

színeit, megismerkedjenek a
és az , az

folyók keletkezésének legen-
dáival.

A csapat egyhetes körútja
során meglátogatta leg-
ismertebb nevezetességeit, ter-
mészeti, kulturális és törté-
nelmi értékeit.

becsehelyi bázakerety-
tyei muraszemenyei

Má-
tyás Szent László-
hoz

Maros Olt Aranyos

Erdély

Nagyszalonta,

Mesés kirándulás Erdélybe

Kolozsvár, Torda, Gyulafehér-
vár, Vajdahunyad, Arad

Gyergyószentmikló-
son Vaskertes Általá-
nos Iskolában

bélfenyéri

Békás-szoros
Gyilkos-tó

csíksomlyói kegytemplom

Sz.Sz.

volt
egy-egy állomása felfedezõ
útjuknak.

a helyi
töltöttek egy

délelõttöt, közös diákprogra-
mokkal újabb lépést téve a
testvériskolai kapcsolat felé. A

gyermekotthonba
pedig élelmiszeradományokat
vittek. A zalai kisdiákokat le-
nyûgözte a és a

természeti szépsége,
a .

A csoport lelki és kulturális
élményekkel gazdagodva, egy
további erdélyi utazás remé-
nyében tért haza. A gyerekek
tapasztalataikat a pályázat ke-
retében képes úti beszámoló-
val osztják meg az érdeklõ-
dõkkel.

Adományokkal megrakodva Bélfenyéren.

Csoportkép a Gyilkos-tónál.

A hazánk-
ban az egyik legrégebbi bor-
vidék, melyet elsõsorban ki-
váló minõségû fehérborai tet-
tek országosan is ismerté. Kö-
szönhetõ ez a különleges ég-
hajlatnak, így zamatos, élénk,
savakban gazdag fehér fajták
kiváló termõhelye. Zalában a
vezetõ fehérszõlõ fajta az
Olasz- és a Rajnai Rizling, ezek
mellett jelentõsek még a Char-
donnay, a Cserszegi fûszeres, a
Szürkebarát és a Sauvignon-
blanc fajták is.

A Dél-Zalai Hegyközség a
Kerka-menti borok minõsítõ
versenyét hirdette meg még
áprilisban. A bormintákat

kellett lead-
niuk a termelõknek, itt volt a
bírálat és az eredményhirdetés
is, melyre két hetet várniuk
kellett a gazdáknak. A verseny
szervezõje a

elnöke volt, aki elmondta,
hogy a hegyközséghez tartozó
kilenc községbõl várták a min-
tákat, melyet hatfõs zsûri ér-
tékelt.

A zsûri elnöke
miháldi borász volt, aki ki-

Zalai Borvidék

Ker-
kaszentkirályon

Simon Zoltán,
Dél-Zalai Hegyközségi Tanács

Vígh Zsolt

A Kerka-menti térség borainak versenye

emelte, hogy sok nagyon jó
minõségi bort kóstolhatott,
sokat fejlõdött a borkészítés
technológiája, és a gazdák
próbálnak a kiváló minõségre
törekedni.

Az értékelés utáni ered-
ményhirdetésre május elején
került sor.

A zsûri értékelése szerint a
hatvan leadott mintából 18
kapott arany minõsítést, har-
minc ezüst, és tíz bor bronz
minõsítést szerzett. A

hegyhátról két gazda is
szerzett három-három arany
minõsítést: és

, valamint a legjobb
vörösbor kategóriát szintén a
tormaföldi hegyrõl

zweigeltje nyerte meg.
A legmagasabb pontszámot a

szürkebarátja
kapta, a legjobb rozé pedig a

syrah-ja lett.
Az eredményhirdetés elõtt

a gazdák egy tájékoztatást hall-
gathattak meg Simon Zoltán
elõadásában, amely a fagy
okozta károkról és a teendõk-
rõl szólt. Kiemelte, hogy az
idei év nem indult kedvezõen,
de megfelelõ növényvédelem-

torma-
földi

Tuboly Zoltán
Végh Csaba

Gazdag
Csaba

Bussay Pincészet

Simon Pincészet

mel még menteni lehet a
termést. Az eredményhirde-
tést követõen jó hangulatú
közös vacsorán vehettek részt

a termelõk, és megkóstol-
ták a versenyre nevezett bo-
rokat is.

Káliné Kománovics Éva

Sokat fejlõdött a borkészítés technológiája a térségben – álla-
pították meg a szakemberek.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Május 28-án szombaton,
immár a 10. Horvát piknik ta-
lálkozót tartotta meg a letenyei
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat (HNÖ).

Horvát piknik Letenyén
A nemzetközi rendezvényt

, a HNÖ elnöke,
, Letenye város

polgármestere és
munkaerõpiacért és kép-

Gyuricz Mária
Farkas Szilárd

Cseresnyés
Péter

zésért felelõs államtitkár nyi-
totta meg.

A térség horvát települései,
civil szervezetei is szép szám-
mal vettek részt a program-
sorozaton. Lehetõségük volt a
népi ételek elkészítésére, illet-
ve a kulturális program része-
ként szereplésre is.

A meghívott horvátországi
vendégekkel együtt egy szép,
tartalmas napot töltöttek el

gyönyörû környezetben, a lete-
nyei strand területén.

Résztvevõ települések: Tót-
szerdahely, Tótszentmárton, Mol-
nári, Murakeresztúr, Letenye,
Kistolmács, Muraszemenye,
Gorièan, Novigrad Podravski,
nagykanizsai és szepetneki
horvátok.

A programot támogatta az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma.

(Mirkó)

A jó hangulat garantált volt.

A
immár harmadik alkalom-

mal rendezték meg az Apák
napját és családi napot. Az óvo-
da és annak szülõi munkakö-
zössége által május 28-án (szom-
baton) megtartott vidám prog-
ram megnyitóján jelen volt

államtitkár és
polgármester is.

intézmény-
vezetõ köszöntõjét követõen az
apróságok köszöntötték az apu-
kákat, majd közös tánccal vette
kezdetét a délután. Az apukák
kaptak egy „menetlevelet” és
azzal különféle állomásokon
kellett feladatokat megoldani-

letenyei Hóvirág Óvodá-
ban

Cse-
resnyés Péter Far-
kas Szilárd

Friman Jánosné

Apák napján
uk. Például volt gyerekcipelõ,
rönkhajító, KRESZ, 11-es rúgó,
kerékpár ügyességi, rajzolási,
csokievõ verseny, de azt is
pontozták, egy-egy apuka hogy
tud kislányának hajat fonni.

A vetélkedés végén a Leg-
királyabb apuka címet az idén

érdemelte ki, õ
az oklevél mellé egy vándorko-
ronát is kapott. Az Apák nap-
ján lehetett vásárolni ovi új-
ságot, fagyit és kínáltak ízletes
ételeket is. A jótékonysági nap
bevételét az óvodások kéz-
ügyességét fejlesztõ foglalko-
zások alapanyagaira fordítják.

Somogyi Tibor

M.I.

A letenyei Somogyi Tibor lett a Legkirályabb apuka.

Vargáné Szamosvári Nikoletta vezényletével táncoltak, mo-
zogtak az apróságok.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A temetõkrõl és a temet-
kezésrõl szóló 1999.évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Kormányren-
delet 19. (3) bekezdése alap-
ján

(8863 Molnári, He-
vesi u. 4.) közhírré teszi,
hogy a fenntartásában lévõ
Molnári 100. helyrajzi számú
köztemetõ területére vonat-
kozóan a 25 éves sírhelyhasz-
nálattal meg nem váltott sír-
helyek 2016. július 15. nap-
jától megszûntetésre kerülnek.

§
Molnári Községi Önkor-

mányzat

A meg nem váltott sírhe-
lyek megszûntetésével kap-
csolatban 2016. június 30.
napjáig adategyeztetés kezde-
ményezhetõ Molnári Községi
Önkormányzat Hivatalában,
ügyfélfogadási idõben:
8863 Molnári, Hevesi u. 4.,
Telefon: 93-383-203,
e-mail:
onkormanyzat@molnari.hu,
web: www.molnari.hu

Molnári község
polgármestere

Vuk István

Hirdetmény

Az Anyák napja valószínû-
leg mindnyájunkban hasonló
gondolatokat ébreszt. Eszünk-
be juttatja, hogy mennyi törõ-
dést, szeretetet kaptunk édes-
anyánktól, nagyanyáinktól és
milyen áron. Mi is követtük a
hagyományok példáját, nem

Anyák-napi készülõdés Molnáriban

feledkeztünk meg édesanyánk-
ról, nagymamáinkról. A hagyo-
mányok szerint május elsõ va-
sárnapján ünneplik az Anyák
napját, amelyet lelkes készülõ-
dés elõz meg.

Ezekben a napokban gyere-
kek és felnõttek virágcsokrok-

kal sietnek haza, a szülõi ház-
ba, hogy köszöntsék édesanyju-
kat és a nagymamájukat. Meg-
köszönjék az édesanyának azt
a tengernyi jóságot, szeretetet,
amit szavakkal alig lehet kife-
jezni. Megköszönjék a féltõ
gondoskodást, az óvoda és is-
kolakapuig, valamint a felnõtt
kort is kísérõ bíztató te-
kintetet.

Anyák napja csak egyszer
van egy évben, de ne feledjük,
oly sokat köszönhetünk édes-
anyánknak, hogy az év minden
napja is kevés hálánk lerová-
sára. Az édesanya a család lel-
ke. Mindenre jutnia kell az ide-
jébõl, s ha fáradt, akkor sem
panaszkodik.

Az életünkért legnagyobb
hálával az édesanyánknak tar-
tozunk, hiszen õ az, aki szüle-
téstõl fogva velünk van és ki-
tart mellettünk jóban-rossz-
ban, tanácsokkal lát el, gon-
doskodik rólunk.

A -ben 2016.
április 28-án tartottuk meg

la-
kónk segítségével, irányításá-
val a

támogatásával kö-
zösen az Anyák-napi készülõ-
dést, kézmûves foglalkozást.

A készülõdés közben Anyák-
napi daloktól, versektõl zen-
gett a terem, a gyerekek szor-
galmasan próbáltak újabb és
újabb, szebbnél szebb verse-
ket, énekeket megtanulni, gya-
korolni a régieket. Mindenki
nagy izgalommal készült az
édesanyja, nagymamája kö-
szöntésére. Nagyon szép kis
ajándékok, meglepetések szü-
lettek. Az elkészült darabokat,
melyekre büszkék lehetünk,
mindenki hazavihette és átad-
hatta édesanyjának és nagy-
mamájának.

Dóri néni önzetlen segítsé-
gét ezúton is köszönjük.

Molnári IKSZT

Benkõné Mészáros Dóra

Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat

Takács Dalma

Készülnek az ajándékok.

– 1994-ben tettem egy ja-
vaslatot az akkori képviselõ-
testületnek, ha van nõnap, le-
gyen férfinap is – mondta az
azóta már több ciklusban pol-
gármesterré választott

Azóta a férfinap az Ivó,
Milán névnapokhoz is kapcso-
lódóan hagyománnyá vált

. Május 21-én (szom-
baton) a faluban élõ férfiak
elõször a parkolónál felállított
májusfát vágták ki fejszével,
majd a kempingnél, önkor-
mányzati vendéglátással folyta-
tódott a program. Elõször
megemlékeztek az azóta el-

Birkás
Zoltán.

Kis-
tolmácson

Férfinap Kistolmácson

hunyt férfiakról, majd ízletes, a
helyszínen elkészített pince-
pörkölttel, az asszonyok által
készített kiflikkel és itallal
múlatták az idõt a kis faluban a
férfiak napján.

Kistolmácson a következõ
nagy program a július 23-i
falunap lesz, amelyre gõzerõ-
vel készülnek. Ekkor kerül meg-
rendezésre itt az elsõ sárkány-
hajó verseny is. Lesz horgász-
verseny, kispályás foci, fõzõ-
verseny, tábori mise a motoros
emlékmûnél, kultúrális mûsor,
Daavid koncert és bál – mond-
ta lapunknak Birkás Zoltán.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Birkás Zoltán (jobbról) pincepörköltet kínál a férfinapon.

Az idén is felállítottuk a
falubeli kis csapattal a május-
fát a rossz idõ ellenére. Bár
az esõ is csöpörgött, s hideg
volt, de azért a gyerekek lelke-

Csörnyeföldi májusfa
sen felszalagozták a kiválasz-
tott fát, amit aztán az apukák
és a fiatalok felállítottak a fa-
luház mellé.

- k -
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Május 28-án (szombaton) a
tartotta vá-

lasztmányi ülését a

. A megye horgászegye-
sületeinek képviselõit elsõ-
ként polgár-
mester köszöntötte, majd

elnök számolt
be a szövetség 2015-ös mun-
kájáról.

Többek között elfogadásra
került a felügyelõ és a verseny-
bizottság beszámolója és a hal-
õrzési tevékenység is. A ko-
rábbi alelnök,
lemondott, a posztra

választották meg.
Az idén a hivatásos halõrök

heti szinten, váratlanul érkez-
tek a Muravidéki vizekre, ahol
túlságosan elszaporodott az
ún. rapsickodás – mondta la-
punknak a megyei horgász-
elnök. A fokozott ellenõrzés
mellett azt a célt tûzték ki,

letenyei városházán
Horgász-

egyesületek Zala Megyei Szö-
vetsége

Farkas Szilárd
Ma-

kovecz Tamás

Gerócs György
Komá-

romy Zsoltot

hogy az engedéllyel nem ren-
delkezõ horgászokat, kisszer-
számos halászokat a legális
egyesületekbe „tereljék be”. A

ese-
tében sikerrel jártak, a múlt
hónapban kihelyezett horgász-
vizsgát is tartottak Lovásziban,
melynek köszönhetõen nyolc fõ-
vel bõvült a taglétszám. A fiata-
lok most már érvényes területi
jeggyel horgásznak a vizeken.

Tavaly három
egyesület távozott a szer-

vezetbõl, viszont öt új csatlako-
zott a szövetséghez, a távozók
ellenére így is mintegy 4-500
fõvel bõvült a zalai pecások
taglétszáma. A zalai szövetség-
nek jelenleg mintegy 50 egye-
sület tagja, így összességében
közel 9000 horgászt számlál a
megye horgásztársadalma –
mondta lapunknak Makovecz
Tamás elnök.

Lovászi Horgászegyesület

nagykani-
zsai

M.I.

Bõvült a megye horgásztársadalma

Makovecz Tamás elnök és Farkas Szilárd polgármester kö-
szöntötte a választmányi ülés résztvevõit.

A Könyvtári Szolgáltató Rend-
szer keretében május 26-án

szakmai napon vettek
részt a letenyei járás könyvtá-
rosai és polgármesterei.

Le-
tenyén

Szakmai nap

A KSZR aktuális feladatai-
ról

, a DFMVK könyvtárellátási
csoportvezetõje és

tartott elõadást.

Sebestyénné Horváth Mar-
git

Nitsch
Erzsébet

Az aktuális feladatokról esett szó.

Május 21-én a nemrég újra
megnyitott és 40 mázsa három-
nyaras ponttyal betelepített

tar-
totta horgászversenyét az idén
60 éves

. A viadalon
35 horgász várta a kapásokat,
melyek nem maradtak el.

A gyermekhorgászok kö-
zött második lett ,
elsõ helyezést ért el

A felnõtt horgászok között
a harmadik legtöbb halat

fogta, második
lett az élen

végzett. A kü-
löndíjat az elsõ helyezett érde-
melte ki a legnagyobb hal kate-
góriában, a féder bottal kifo-
gott potyka 4700 grammot

Fé-
nyesi Kavicsbánya-tónál

Letenyei Sporthor-
gászok Egyesülete

Tóth Patrik
Bedõ Bel-

la.
Si-

monyai Tibor
Simonyai Tamás,

Balassa Zoltán

60 éves a letenyei horgászegyesület
nyomott. A vendéghorgászok
között a legtöbb halat – négy
pontyot, összsúlyuk 8200 gramm
– a kerkaszent-
királyi egyesület tagja fogta. Az
1956-ban életre hívott horgász-
egyesület alapító tagja a lete-
nyei emléklapot
vehetett át, szintén emléklapot
kaptak a megjelent vidéki hor-
gászegyesületek is. A díjakat és
az emléklapokat
egyesületi elnök,

titkár és
polgármester adta át. A program
végén egy közös fotóra gyûltek
össze a helyi és vidéki egyesü-
letek horgászai, akiket a vízpar-
ton készített ízletes gulyással
vendégeltek meg a letenyeiek.

Csótár János,

Áttal János

Helber István
Bagladi Jó-

zsef Farkas Szilárd

M.I.

A gyõztes Balassa Zoltán a 4,7 kilós ponttyal.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A alkalmából
május 29-én (vasárnap) a

és a város önkor-
mányzata szervezett megemlé-
kezést az óvoda elõtt lévõ I.
világháborús emlékmûnél. El-
sõként a letenyei elnök,

köszöntötte a
résztvevõket, majd a koszorú-
zásra került sor.

Az ünnepi beszédet
, a Zala Megyei Köz-

gyûlés alelnöke mondta.
– A hõsi halottak elõtti tisz-

telgés igénye az elsõ világhá-
ború idején fogalmazódott

Hõsök Napja

Hadirokkantak, Hadiözve-
gyek és Hadiárvák Letenyei
Szervezete

Ko-
vács Emilné

Pácso-
nyi Imre

Hõsök Napja Letenyén
meg elõször, hiszen a magyar-
ság addig soha nem látott em-
beráldozatot hozott, így sokan
vélték úgy, hogy az elesett
százezrekre megkülönbözte-
tett módon kell megemlékezni
– hangzott el többek között. A
megyegyûlés alelnöke azt is
elmondta, hogy nagyapja –
akit sokáig vártak haza – is a
világháborúban vesztette éle-
tét. Ezt követõen a hozzátarto-
zók helyezték el a megemléke-
zés virágait a letenyei ünnep-
ségen, mely során verseket tol-
mácsoltak a

tanulói.
letenyei Andrássy

Gyula Általános Iskola
-Mirkó-

Az ünnepség résztvevõi a koszorúzás elõtt.

Pácsonyi Imre beszédét mondja.

A
ebben a tan-

évben immár 22. alkalommal
rendezte meg a 3. és a 4. osz-
tályos tanulók számára a kör-
zeti matematika feladatmegol-
dó versenyét. A tankerület
négy iskolájából 45 tanuló je-
lentkezett a megmérettetésre.

Az alsó tagozatos munkakö-
zösség ötfordulós versenyre
hívta a gyermekeket. A lebo-
nyolításra ,
az iskola nyugdíjas pedagógu-
sát kérte fel az iskolavezetés.
Négy fordulót levelezõs for-
mában oldottak meg a tanu-
lók. Az ötödikre a letenyei
Andrássy Gyula Általános Is-

letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola

Somogyi Andrásnét

Matekverseny a letenyei suliban
kolában került sor május
18-án. Ide az elsõ tíz legtöbb
pontot elért tanulót hívták
meg. Minden döntõbe jutott
diák könyvjutalomban része-
sült, melyet a

biztosí-
tott. A verseny célja a matema-
tika megszerettetése, a logikus
gondolkodás és a probléma-
megoldó képesség fejlesztése.

A döntõben a legjobb ered-
ményt elért tanulók:

-Letenye, -Le-
tenye, -Muraszeme-
nye, -Letenye,

-Letenye,
-Letenye.

Letenyei Gyer-
mekekért Alapítvány

Kiss
Dorina Végi Luca

Bedõ Máté
Németh Márk Si-

monics Iringó Andor
Nina Olívia

M.I.

A verseny legjobb szereplõi.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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!

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30% kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Május utolsó vasárnapján a
tartot-

ták a városi gyermeknapot.
letenyei kastélyparkban

Kastélyparki Gyermekparti

A sokszínû programokon
gyermekzsivaj töltötte be az
õsi platán környékét.

Dió és Döcög a gyerekek között.

Színpadon az Új Bojtorján Együttes.

A MOL Nyrt. Üzemi Tanács,
a MOL Bányász Szakszervezet
és Bázakerettye Önkormányza-
ta által támogatott rendezvény
a helyi sportegyesület teke
szakosztályának hagyomány-
tisztelõ tagjainak közremûkö-
désével 2016.05.27-29-e között
került lebonyolításra. A ver-
senyt , a MOL
Bányász Szakszervezet Rotary
alapszervezetének elnöke, il-
letve Bázake-
rettye polgármestere nyitot-
ták meg.

A kedvelt olajos kupasoro-
zatban résztvevõ 4 fõs csapa-
tok túlnyomó többségben a
hazai NB-s bajnokságokban
(NB I, NB II, NB III) szerepel-

Ferenczy Zoltán

Iványi László,

Zalaszentgrótra került az új vándorserleg
51. Olajos Teke Kupa és 10. Lukvár Ferenc Emlékverseny Bázakerettyén

nek, s ez garancia a színvo-
nalas küzdelemre. Az idei via-
dalra 20 csapat nevezett, 100
dobásos (50 teli, 50 tarolás)
versenyben küzdöttek meg a
kupáért és a tiszteletdíjakért,
valamint a minél jobb he-
lyezésekért.

2015-ben a hazai
tagjai immáron 3.

alkalommal hódították el a
legjobb csapatnak járó vándor-
serleget, s ezzel véglegesen
itthon tarthatták a nemes tró-
feát. Idén plusz motivációt ad-
hatott a csapatoknak az új
vándorserleg elhódítása. Az
olajos csapatoknak ebben az
évben elõször a MOL Bányász
Szakszervezet Rotary alapszer-

Bázake-
rettye SE

vezete felajánlotta „A Legjobb
Olajos Csapat” kupát. A 3 na-
pos küzdelem alatt a hagyo-
mányoknak megfelelõen ma-
gas színvonalú játékot és ki-
emelkedõ eredményeket is lát-
hattak a résztvevõ játékosok és
a nézõk.

A versengés zárásaként va-
sárnap az esti órákban került
sor az eredményhirdetésre,
melyen a díjakat

özvegye, és Iványi
László adták át.

Díjazottak. Férfi egyéni: 1.
Hegyi Norbert (Vonyarcvas-
hegy) 479 fa, 2. Bende Zsolt
(Nk. Teke SE) 456, 3. Nagy

Lukvár Fe-
renc Zsuzsa

Attila (Zalaszentgrót TK) 452.
Nõi egyéni: 1. Bicsák Erika
(Nk. Teke SE) 446, 2. Eszenyi
Ambrusné (Nk. Teke SE) 415,
3. Torma Roxana (Bocfölde
SE) 415. Csapat, férfiak: 1. Za-
laszentgróti TK 1734, 2. Vo-
nyarcvashegy SE 1728, 3. Nk.
Teke SE 1725. Legjobb Olajos
Csapat: Bázakerettyei SE 1714.
Legjobb taroló férfi: Fülöp
Csaba (Bázakerettyei SE) 185.
Legjobb telizõ férfi: Szabó Pé-
ter (TK Resznek) 314. Legjobb
taroló nõ: Bicsák Erika (Nk.
Teke SE) 151. Legjobb telizõ
nõ: Bicsák Erika (Nk. Teke
SE) 295.

A verseny megnyitóját örökítette meg a felvétel.

A hagyományoknak megfelelõen idén is színvonalas viadalt
láttak a sportág barátai.
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4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A csúszdás élménymedenceA csúszdás élménymedence

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Felnõtt belépõ:

Gyermek belépõ:

Gyermek belépõ:

Extra belépõ

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

2 200 Ft

INGYENES

1 500 Ft

2 500 Ft

június 4-tõl

üzemel!

június 4-tõl

üzemel!

(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min 0612228397, 06204963980)•

Otthon végezhetõ, figurák összeállítása,

csomagolása, stb: 06-90-603-906

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


