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A
június 30-án (csütörtökön) dél-
után az M7 Letenye vendég-
lõben rendezte meg a Sem-
melweis napi ünnepséget. Az
egészségház orvosait, munka-
társait, a mentõállomás és a
gyógyszertár dolgozóit

letenyei önkormányzat

Farkas

Semmelweis nap Letenyén
Szilárd Mi-
kóné Farkas Ildikó

polgármester és
képviselõ,

bizottsági elnök köszöntötte.
A város elsõ embere hang-

súlyozta, minden év július el-
seje a magyar egészségügy leg-
nagyobb ünnepe. Farkas Szi-
lárd köszönetet mondott az

egészségügyi dolgozóknak ki-
tartó, fáradhatatlan munkáju-
kért, amellyel a közösséget, a
települést és a környezetében
élõ embereket szolgálják. Mint
mondta: „…legyenek hálásak
azért, hogy a sors ilyen szép
hivatást adott Önöknek, min-
den nap nyújthatnak valamit
embertársainknak, akiknek há-
lás mosolya újból és újból fe-
ledteti problémáikat! Legye-

nek büszkék magukra, hiszen
Önök évek, évtizedek óta
szolgálják a letenyei beteg-
ellátást.

A letenyei
apróságainak mûsora után a
hölgyeknek virággal, a férfiak-
nak a város borával köszönték
meg munkájukat, majd állófo-
gadást adtak tiszteletükre a
letenyei Semmelweis napon.

Hóvirág Óvoda

M.I.

Farkas Szilárd köszönti az egészségügyi dolgozókat.

A búcsú mindig nagy ün-
nepnek számított egy-egy tele-
pülés életében. A régmúltban
általában vallási ünnephez kö-
tõdtek, zarándoklattal egybe-
kötve vagy a templom névadó
szentjének névnapjához legkö-

A búcsú, ami összeköt…
zelebb esõ vasárnapon tartották.
A búcsú egyet jelentett az el-
származott családtagok hazalá-
togatásával, a dúsan terített asz-
tallal, a mutatványosok, körhin-
tások által kínált szórakozással.
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A mintegy 100 tagú

im-
már negyedik éve szervezi ön-
állóan a Szent László napi ün-
nepséget, vagyis a Határõrség
napját a volt letenyei határõr
objektumban – jelenleg rend-
õrõrs – mondta lapunknak a
letenyei , a civil
szervezet új elnöke a június
24-i program során.

A megemlékezésen Bíró
László köszöntõjét és a meg-
szûnt határõrség történetének
ismertetését követõen koszo-
rút helyeztek el a villámcsa-
pás következtében 1977 június

Ha-
tárõr és Rendõr Nyugdíjasok
Nagykanizsai Egyesülete

Bíró László

Határõrnap Letenyén
26-án elhunyt, hõsi halált halt
határõr járõrpáros

és alhadna-
gyok emlékmûvénél. A nyugdí-
jas találkozón többek között
jelen volt a nyugdíjas szervezet
egykori elnöke ,

alezredes, a
Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ság vezetõje és
nyugállományú dandártábor-
nok, a Nagykanizsai Határõr
Igazgatóság utolsó vezetõje.

A koszorúzás után étellel-
itallal látták vendégül a nyug-
díjas határõröket és rend-
õröket.

Gruber Jó-
zsef Csere János

Orosz László
dr. Molnár József

Lukács Sándor

M.I.

Bíró László koszorút helyez el a hõsi halált halt járõrpáros em-
lékmûvénél.

A búcsú, ami összeköt…
Becsehelyen

Keresztelõ Szent Já-
nos Péter, Pál

a templom vé-
dõszentje

, a búcsút nap-
jához legközelebb esõ vasár-
nap tartották, így idén június
26.-án, vasárnap került sor a
búcsúra.

A gyerekek az árusok által
kínált játékok, plüssállatok, ék-
szerek közül válogathattak,
fagylaltot, vattacukrot ehettek.
Népi játékokat lehetett kipró-
bálni, amelyekkel a gyerekek
mellett a nagyszülõk, szülõk is
önfeledten játszottak. A felnõt-
teket borház várta, a becse-
helyi hegyen termelt, kellõen
behûtött borokat kóstolhatták
meg. A sokfajta mézeskalács
közül idén a házikóforma volt
a legkeresettebb a tükrös szív,
a baba, a lovacska mellett.

A régi idõk hangulatát idé-
zõ céllövölde is volt az elma-
radhatatlan pálcikás ajándék-

tárgyakkal, a kisebbeknek kör-
hinta, a nagyobbaknak dodzsem
biztosította a szórakozást.

A becsehelyi lakosok által
felajánlott fényképekbõl, hasz-
nálati tárgyakból kiállítás nyílt.
A kiállítás konyhasarkában te-
rített asztalt lehetett látni, a
szobarészben a szõttessel bo-
rított ágyon bongyorkendõk, a
komódban szoknyák, ingek,
szõttesek voltak, a komód te-
tején a petróleumlámpák mel-
lett imakönyvek, a falon szent-
képek és kézzel hímzett fal-
védõket. A másik helyiségben
rokka, tároló edények és fény-
képek, amelyeken a II. világ-
háborúból hazatérõ katonák és
családjaik is láthatóak voltak.

A
adott helyet a búcsúhoz

kapcsolódó becsehelyi süte-
ménymustrának. A mustrára
23 fajta sütemény érkezett,
amelyet íz, küllem és állag

Szent Család Közösségi
Ház

alapján értékelt a zsûri:
mestercukrász,

mestercukrász és
plébános.

Nehéz dolguk volt, mert
tetszetõs és finom sütemények
közül kellett kiválasztaniuk az
elsõ három helyezettet, akik
oklevélben és tárgyjutalomban
részesültek. Az elsõ helyezett a
gluténmentes almás máktorta
készítõje lett, második helye-
zett a barackot, harmadik he-
lyezett a bolero elnevezésû
süteményt nevezõ lett.

A zsûrizés után a süte-
ményeket bárki megkóstol-
hatta, elfogyaszthatta.

A ház elõtere adott otthont
a becsehelyi

Mikó
Imréné Husz
József Hor-
váth Gábor

Gerencsér József

munkáinak, aki az asztalos
mestersége mellett fa hasz-
nálati és ajándéktárgyak készí-
tésével foglalkozik. A kiállítás
legrégebbi darabja egy több
évtizeddel ezelõtt készült favá-
za volt, mellette éjjeli lámpa,
adventi koszorú, bonbonierek,
gyertyatartók, tálak voltak lát-
hatóak. A termékeket eszter-
gálással, ragasztással készíti, fi-
gyelve az anyag természetes
mintázatára.

A búcsú régen bállal zárult,
most a jó hangulatról

és mûvész-
házaspár gondoskodott. Reper-
toárjukon magyar nóta és ope-
rettslágerek hangzottak fel.

Leblanc
Gyõzõ Tóth Éva

Horváthné Szirmai Szilvia

Nagy sikere volt a süteménymustrának.

Kiállítás is színesítette a programot.

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!
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A 2016. júniusban rendezett megyei versenyen résztvevõ férfi
és nõi csapat.

A

pa-
rancsnokával,
beszélgettünk a múltról, jelen-
rõl és jövõrõl.

A múltra emlékezve a pa-
rancsnok kiemelte, hogy a je-
lenlegi Becsehely két nagyobb
településbõl alakult, Becse-
helybõl és Polából, ezért 1956-
ig kettõ tûzoltó egyesület mû-
ködött. Az alakítások dátuma
ismeretlen, csak az látszik bi-
zonyosnak, hogy a Becsehely
II kerületi egyesületet (Pola)
1927-ben újjáalakult. Erejére
jellemzõ, hogy színjátszó köre
és zenekara is volt, és szertárat
épített. 1956-ot követõen (a
forradalomban játszott szere-
pe miatt) az I. kerületi (Be-
csehelyi) Tûzoltó Egyesületet
nyomtalanul felszámolják. Olyan
alapos munkát végeznek, hogy
az 1989-es cégbírósági bejegy-
zésig semmilyen írásos nyoma
egyesületük elõdjének nin-
csen. Évekig nem volt szertár,
a felszerelések eltûnnek, majd
az egyesület önerõbõl, a 80-as
évekre elkészíti új szertárát,
amelyhez a 90-es években egy
szerállást építet.

nevéhez fûzõ-
dik az az idõszak, amikor a

-vel közösen állítot-
ták fel az ifjúsági CTIF-csa-
patot. A verseny két fõ részbõl
áll, az elsõ egy száraz szerelés
akadálypályával, eszközfelis-
meréssel, kötésekkel, irányított
vízsugárral cél leküzdése; a
második rész stafétafutás szin-
tén akadálypályán. Természe-
tesen idõre kell teljesíteni,
lehetõleg hibapont nélkül.

Budai Róbert parancsnok
kiemelte, hogy Becsehely már
régóta önállóan indít csapato-
kat és ér el hazai és nemzet-
közi sikereket. Az egyesület
szakmai felkészültségét, szak-
mai múltját bizonyítja, hogy
ifjúsági leány csapata egymás
után három alkalommal meg-
nyerte az országos bajnoksá-
got, ezért kiérdemelte a „Ma-
gyarország örökös bajnoka”
címet. A Tûzoltó Olimpián
több alkalommal vettek részt:
2007. Varasd, 2009. Svédor-
szág 2.helyezés , Ostrava 2011.

Felnõtt CTIF versenyeken
is indít csapatokat az egyesü-
let, férfi és nõi kategóriában. A
nõk 2011. évben, a férfiak és a
nõk 2013. évben és 2015. év-
ben a megyei versenyt meg-

Becsehelyi Tûzoltó- Men-
tõ, Hagyományõrzõ- Kulturá-
lis és Ifjúsági Egyesület

Budai Róberttel

Tóth Ferenc
le-

tenyei ÖTE

Becsehelyi lánglovagok
nyerve jutottak be az országos
döntõbe.

A másik nagy versenyszám
a felnõtt 800-as kismotorfecs-
kendõ szerelési bajnokság. A
versenyeket áprilistól szeptem-
berig nyolc helyszínen rende-
zik meg, az itt elért helyezések
alapján kapott pontszámok ha-
tározzák meg a végsõ sor-
rendet a csapatok között.

Becsehely itt is élenjár,
2014-ben a felnõtt férfi retro
kategóriában, valamint a nõi
retro kategóriában induló csa-
patok országos I. helyet sze-
reztek. 2015-ben a férfi csapat
megismételte ezt a gyõzelmet.

Az egyesület fõ tevékeny-
sége a tûzoltási és mentési
munkákban való részvétel, be-
avatkozásaik nagy része víz-
betörés utáni szivattyúzási fel-
adatok elvégzésébõl, ár elleni
védekezésbõl, viharkárok utá-
ni helyreállítási munkák, állag-
megóvásból áll. A szakmai fel-
adatok ellátását a katasztrófa-
védelmi szervekkel együttmû-
ködve végzi, amelyekkel na-
gyon jó kapcsolat alakult ki
megyei és országos szinten is.

Az egyesületet a hatékony-
ság érdekében 2008-ban átala-
kították, és Tûzoltó - Mentõ
tagozatot hoztak létre.

Részt vettek a
alakításában, melyben

13 fõvel önálló alegységet ad-
nak. Az elõírt rendszerbeállító
gyakorlatot elvégezték, majd a
minõsítést is megszerezték.

Az egyesület vezetõsége
nagy hangsúlyt fektet az okta-
tásra is. A tagság számára ok-
tatást szerveznek, elméleti és
gyakorlati képzéssel biztosít-
ják feladataik magas színvona-
lon történõ ellátását. Az egye-
sület tagjainak többsége ma-
gasan képzett: felsõfokú tûz-
védelmi végzettséggel 1 fõ,
önkéntes parancsnoki végzett-
séggel 3 fõ, 40 órás alapfokú
végzettséggel 11 fõ rendelke-
zik. Ezen kívül 57 fõs tag-
ságunk rendelkezik egyéb, pl.
munkavédelmi, kortárs okta-
tói, különbözõ gépkezelõi, szá-
mítástechnikai, felsõfokú pol-
gárvédelmi, valamint tanfolya-
mi végzettségekkel.

A parancsnok büszkén so-
rolta a külföldi és magyar kap-
csolatokat. Nemzetközi kap-
csolatokat alakítottak ki horvát
és osztrák tûzoltókkal, a szlo-
véniai Lendvai Tûzoltó Egye-
sülettel együttmûködési meg-

Zala Mentõ
Csapat

állapodást írtak alá, a két
egyesület kölcsönösen segíti
egymást a szakmai munkában.
A Nemzetközi Tûzoltó Szaktá-
bor megszervezésében, lebo-
nyolításában is szerepet vállal
az egyesület, valamint a körzeti
és megyei versenyeknek is
helyszínt biztosítanak.

Becsehelyen és a szomszé-
dos településeken elismerik
munkájukat, az utánpótlás-
nevelésben elért szakmai sike-
reiket. Tevékenységüket sokan
segítik, egyéni vállalkozók, cé-
gek, magánszemélyek, önkor-
mányzatok.

A becsehelyi önkormány-
zat éves támogatást nyújt az
egyesület részére, versenyeik-
hez gépjármûvet biztosít, a
szertár rezsiköltségét átvállalja,
pályázataikhoz a szükséges
önerõt átadja. Az együttmûkö-
dés gyümölcsözõ, sikerült ját-
szótereket, sétányt kialakíta-
ni a településen élõk számá-
ra. Pályázati forrásból kis-
traktort szereztek be, amelyet
az árvízvédelemben tudnak
használni.

Fontos az eszközök karban-
tartása, pótlása, fejlesztése.
Ezeket a tagság végzi, termé-
szetesen térítésmentesen. Az
eszközparkot folyamatosan fej-
lesztik, legújabb beszerzésük

egy vízköddel oltó berendezés.
A beavatkozások hatékonysá-
gát egy Iveco típusú vonuló és
egy víztartályos tûzoltó gépjár-
mû biztosítja.

A bevételek egyik forrása
az évente megrendezésre ke-
rülõ tûzoltóbál, a szponzori
felajánlások, eszközök, felsze-
relések bérbeadása és a fel-
ajánlott SZJA 1%-okból befolyt
összeg. Ezekbõl tudja az egye-
sület az elavult eszközök pót-
lását, javítását finanszírozni.

Budai Róbert parancsnok
kiemelte, hogy az egyesület
tagsága térítés nélkül, szabad-
ideje terhére végzi az önkén-
tes tûzoltók feladatait, vesz
részt bevetéseken, csiszolja
szakmai tudását.

Az egyesület mára kinõtte a
jelenlegi helyét, ezért a követ-
kezõ idõszak legnagyobb fel-
adata a szertár bõvítésének
megoldása. Szükség van egy új
garázs építésére, a közösségi
helyiség alapterületének növe-
lésére, az adminisztratív tevé-
kenység ellátására alkalmas
iroda kialakítására.

A fejlesztés kivitelezését
pályázati forrásból szeretnék
megoldani, mely beruházást
a helyi önkormányzat is tá-
mogat.

Horváthné Szirmai Szilvia

A Becsehely ÖTE ifjúsági csapata.
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Végre itt a vakáció! Az is-
kola befejezését minden gye-
rek másképp ünnepli, valaki
sokáig alszik, olvas, televíziót
néz, mások viszont az aktív
pihenést választják. Az utóbbit
részesítették elõnyben azok,
akik részt vettek a június 18-i
Nyárnyitó játékokon. A prog-
ram célja a rendszeres test-
mozgás, a kiegyensúlyozott,
aktív életmód népszerûsítése
mellett a sport megszeret-
tetése a fiatalokkal, s arra
ösztönözzük õket, hogy a te-
levízió és a számítógép helyett
menjenek ki a szabadba, s ak-
tívan töltsék a szünidõt.

A gyönyörû nyári napsü-
tésben szép számban össze-
gyûltek a helyi sportpályán,

Nyárköszöntõ programok Semjénházán
hogy a különbözõ sportolási
és egyéb programlehetõségek
közül válasszanak. A

és az kö-
zös szervezésében megren-
dezett eseményen a fiúk kö-
rében a focié volt a fõszerep. A
legények a mûfüves pályán
tették próbára egymás focitu-
dását, s lestek el egymástól
trükköket. A lányok eközben
tollas ütõt és labdát ragadtak,
hogy a széllel is megbirkózva
adogassanak egymásnak. A leg-
kisebbeket elsõsorban a tava-
lyi év során átadott új játszótér
adta lehetõségek, így a csúsz-
da, a hinta, illetve a mászókák
foglalták le. Aki elfáradt, a
sportöltözõ mellett felállított

Semjén-

háza Horvát Nemzetiségi Ön-

kormányzat IKSZT

kézmûves sarokban frissíthet-
te fel magát, s itt volt lehetõség
rajzolásra, festésre, színezésre,
vagy éppen gyöngyfûzésre is.
Ez utóbbi lehetõség nemtõl
függetlenül minden korosztály
érdeklõdését felkeltette, s gyö-
nyörû karkötõk, nyakláncok,
gyûrûk készültek a délután
során.

Estére már mindenki foci-
lázban égett, hiszen alig vár-
ták, hogy elkezdõdjön az Iz-
land-Magyarország EB csoport-
mérkõzés. A sporteseményt az

IKSZT-ben nagykivetítõn izgul-
hatták végig kicsik és nagyob-
bak. Az összegyûlt kis csoport
olyan lelkesen szurkolt a válo-
gatottnak, hogy még a stadion-
ban lévõ több tízezer ember is
megirigyelhette volna. Az izga-
lom a mérkõzés végén a tetõ-
fokára hágott, hazánk nemzeti
csapatának egyenlítõ találatát
pedig euforikus örömmel fo-
gadta a szurkoló csapat, s a
mérkõzés után még percekig
zúgott a Ria, Ria, Hungária!

Preksen-Ifka Ágnes

Kézmûves foglalkozás is szerepelt a programban.

A
június 12-én (vasárnap)

rendezte meg az
önkéntes és létesítményi tûz-
oltók megyei versenyét. A kis-
város sportpályáján szervezett
megmérettetés fõvédnöke

államtitkár,
, a zalai katasztrófavéde-

lem igazgatója, védnökei
, a megyei közgyûlés

Zala Megyei Tûzoltó Szö-

vetség

Letenyén

Cse-

resnyés Péter Egri

Gyula

dr.

Pál Attila

Megyei tûzoltóverseny Letenyén

elnöke, lete-
nyei polgármester és

, a rendezõ tûzoltó szö-
vetség elnöke volt.

A versenyre 15 csapat jött
el jellemzõen Zalából, de a
szomszéd megyékbõl,
és is érkeztek
résztvevõk. A tûzoltóverseny
nemzetközi vált, hiszen jelen
volt a szomszédos horvátor-

Farkas Szilárd

Strázsai

Zoltán

Vasból

Somogyból

szági csapata is –
mondta lapunknak Strázsai
Zoltán. A vetélkedés során
CTIF (nemzetközi versenysza-
bályzat) ifjúsági és felnõtt, va-
lamint retro és modern kate-
góriákban kismotorfecskendõ
szerelés volt a megoldandó
feladatok között.

A 800-as retro kismotor-
fecskendõ kategóriában fel-
nõtt nõi korcsoportban elsõ
lett az

, másodikként végzett a

, a dobogó harmadik fo-
kára a állhattak. A
800-as férfi retro kategóriában

gyõzött, második
lett , harmadik pe-
dig . Ugyaneb-
ben a kategóriában ifjúsági
verseny is volt, ezt a
nyerték meg, második lett
Balatonszentgyörgy, harmadik
Becsehely.

800-as retro gyermek kate-
góriában (14 év alattiak) Bala-
tonszentgyörgy gyõzött, máso-
dik lett Lakhegy. Szintén 800-as
kismotorfecskendõ, de mo-

Hodosan

alsópáhoki tûzoltóegye-

sület

balatonszentgyörgyiek nõi csa-

pata

lakhegyiek

Becsehely

Alsópáhok

Balatongyörök

hévíziek

dern kategóriában elsõ lett a
Becsehely ÖTE csapata, máso-
dik lett a balatongyöröki fel-
nõtt férfi csapat, ifjúságiban is
a becsehelyiek lettek az elsõk,
majd Hévíz következett. A
becsehelyi hölgyek a modern
kategóriában elsõ helyezést
értek el.

A CTIF ifjúsági kategóriá-
ban elsõ lett a becsehelyi, má-
sodik a hévízi csapat. Szintén
CTIF-ben az ifjúsági fiúk kö-
zött elsõ Letenye, második Be-
csehely, harmadik lett Hévíz
csapata lett. Felnõtt kategóriá-
ban a felnõtt férfiak közül elsõ
lett a Becsehely, másodikként
végzett a
gárdája. A hölgyek között a
becsehelyiek lettek a legjob-
bak. A díjak többségét Farkas
Szilárd letenyei polgármester
adta át. A program során Cse-
resnyés Péter államtitkár négy
tûzoltóegyesületnek adott át
pályázat útján elnyert lapto-
pot. A megyei versenyt jövõre

rendezik meg –
hallottuk Strázsai Zoltántól.

Kép és szöveg:

Mura Mentõcsoport

Szepetneken

Mirkó Imre

A letenyei Mura Mentõcsoport.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Június 19-én (vasárnap) ti-
zenkettedik alkalommal került
megrendezésre a

a
segítõ-képzõ tábor.

a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Alosztályának ve-
zetõjétõl megtudtuk, az egy -
hetes táborozásra a Nagykani-
zsai Rendõrkapitányság illeté-
kességi területén lévõ telepü-
lésekrõl érkezett huszonnégy 14-
16 éves fiatal. A rendõr alez-
redes elmondta: a cél, hogy a
gyerekek a tábor végén olyan
képességekkel, ismeretanyaggal
rendelkezzenek, melynek segít-
ségével sokkal jobban tudnak
vigyázni magukra, társaikra és
tudják, hogy baj esetén kihez
kell fordulni, az elidegenedett

kistolmácsi
Horváth Kert és Kempingben
Kortárs Bü-
kiné Papp Zsuzsannától,

Kortárs segítõ tábor Kistolmácson
világban kitõl lehet segítséget
kérni.

A tábort
ezredes, a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság vezetõje nyitotta
meg, aki hangsúlyozta: kollégái
mindenben azon lesznek, hogy
megfelelõ ismeretanyaggal vér-
tezzék fel a fiatalokat. A tábor-
ban többek között drogpreven-
ciós, büntetõjoggal kapcsolatos,
kommunikációs, önismereti já-
tékos foglalkozások voltak, de a
diszkó és a karakoe, táncház és a
strandolás sem maradt el. A hét
végén vizsgával zárult a vasár-
naptól-vasárnapig tartó kistol-
mácsi képzés. A diákok a nyár
folyamán a rendõr-
séggel karöltve végeznek bûn-
megelõzési munkát.

Kép és szöveg:

dr. Molnár József

Zalakaroson

Mirkó Imre

A tábor megnyitója után Bükiné Papp Zsuzsanna (balról a máso-
dik) ismertette a házirendet és a feladatokat.

Június 21-én rendezték meg
a

a ballagást és
a tanévzáró ünnepséget. Az in-
tézménybõl két nyolcadik osz-
tály ballagott el. A rendezvény
során az Andrássy igazgatója,

többek között
elmondta: 50 tanuló kitûnõ, 50
tanuló pedig jeles eredményt ért
el. Az ünnepélyen

és 8. osz-
tályos tanulók könyvjutalmat és
oklevelet kaptak Letenye Város
Önkormányzata Humán és Ügy-
rendi Bizottságától, melyet

elnök és
polgármester adott át.

letenyei Andrássy Gyula Ál-
talános Iskolában

Pusztai Ferencné

Bencsik Han-
na Gerencsér Máté

Mi-
kóné Farkas Ildikó Far-
kas Szilárd

Ballagás és tanévzáró

A város elsõ embere beszé-
dében többek között köszönetet
mondott a pedagógusok oktató,
nevelõ munkájáért, a nyugdíjba
vonuló tanároknak, az iskola
valamennyi dolgozójának és a
szülõi munkaközösségnek, vala-
mint az iskolai alapítvány támo-
gatásáért kép-
viselõnek. A tanévzárón

tanárnõ, osz-
tályfõnök vehetett át Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet

megbízott tanke-
rületi igazgatótól. Az ünnepség
során közremûködött a

vezette iskolai
kórus.

Kuprivecz József
Kup-

rivecz Józsefné

Si-
mon Márta

Cselé-
nyiné Erõs Enikõ

A ballagó két nyolcadik osztály.

Június 7-én járási szintû pe-
dagógusnapi ünnepség megtar-
tására került sor , ahol
köszöntõjében
polgármester kihangsúlyozta,
hogy aki a pedagógushivatást
választja, az egy életre elkötelezi
magát. A pedagógus pálya töb-
bet követel annál, mint meg-
tartani a napi kötelezõ órákat. A
pedagógus egész lényében, és
egész életében pedagógus.

A pedagógusok mintát je-
lentenek a gyermekeknek, fel-
nõtteknek egyaránt. Sokan em-
lékszünk egy-egy szeretett óvó
nénire, tanítóra, kedves tanárra
– mondta a város elsõ embere.

Letenye Város Önkormány-
zata Képviselõ-testületének 100/
2016. (V.26.) határozata alapján
a Tanító öröksége díjat

nyugállományú óvoda-
pedagógus vehette át.

A Letenyei járásban mûkö-dõ
általános iskolák javaslatai alap-
ján oklevelet és tárgyjutalmat
vehettek át:

, a
Pusztamagyaródi Kenyeres Ele-
mér Általános Iskola Arany Já-
nos Tagiskolájának pedagógusa,

, a Becsehelyi Álta-
lános Iskola Bázakerettyei tagin-
tézményének pedagógusa,

, a Becsehelyi Általános

Letenyén
Farkas Szilárd

Somogyi
Istvánné

Vargáné Táncos Szilvia

Mikó Ildikó

Pencz
Violetta

Pedagógusnap Letenyén
Iskola pedagógusa,

, a Borsfai Fekete
István Általános Iskola tanítója,

, a Muraszeme-
nyei Általános Iskola tanítója,

, a Pusz-
tamagyaródi Kenyeres Elemér
Általános Iskola tanítója,

, a Tótszerdahelyi Zrínyi
Katarina Horvát Általános Iskola
tanára, , a Tót-
szerdahelyi Zrínyi Katarina Hor-
vát Általános Iskola tanítója,

, a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola
tanítója,

, a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola intézményveze-
tõ-helyettese, ,
a Letenyei Andrássy Gyula Ál-
talános Iskola intézményvezetõje,

intéz-
ményvezetõ, a Letenyei Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola tantestüle-
tének képviseletében.

és
, a Letenyei Általános

Iskola nyugdíjas tanárai 50 év-
vel ezelõtt kapták matematika-
kémia szakos tanári diplomáju-
kat. Ebbõl az alkalomból arany-
diplomájukat vehették át.

, a Mura-
szemenyei Általános Iskola nyug-
díjas tanítója szintén 50 évvel
ezelõtt szerzett pedagógus dip-

Tóthné No-
vák Andrea

Prelogh Károlyné

Bedõné Hóbor Györgyi

Póczak
Eszter

Pinterics Attiláné

Tóthné Hóbor Edit

Martonné Várhidi Eri-
ka

Pusztai Ferencné

Proszenyák Zsolt István

Kovács Józsefné Kovács
György

Horváth Tiborné

lomát. Ebbõl az alkalomból ad-
ták át neki aranydiplomáját.

, a Letenyei
Általános Iskola tanítója, igaz-
gató-helyettese 60 évvel ezelõtt
kapta diplomáját. Az ünnepsé-
gen gyémánt diplomája átadásá-
ra került sor.

A Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában tartott prog-

Zsohár Józsefné

ramot a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Letenyei Tan-
kerülete és Letenye Város Önkor-
mányzata közösen szervezte
meg. Az elismeréseket

megbízott tankerületi
igazgató, Farkas Szilárd polgár-
mester és a környezõ települé-
sek polgármesterei adták át.

Kép és szöveg:

Simon
Márta

Mirkó Imre

A Tanító öröksége díjjal Somogyi Istvánné és Farkas Szilárd
polgármester.



A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A
2016. június 16-i ülésén

, a
elnöke adott

tájékoztatást az intézmény mû-
ködésérõl, kiemelve, hogy bár
komoly változásokkal és a mig-
ráció miatt felmerült többletfel-

Zala Megyei Közgyûlés
dr.

Sorok Norbert Zalaegersze-
gi Törvényszék

Igazságszolgáltatás és népesedés
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

adatokból adódó kihívásokkal
kellett szembenézniük az el-
múlt esztendõben, sikerrel
megbirkóztak ezekkel. Mind-
eközben jelentõsen javult az
ítélkezés megalapozottsága, me-
lyet a magasabb fórumokon
helybenhagyott ítéletek maga-
sabb aránya támaszt alá. A
„Szolgáltató bíróságért!” prog-
ram keretében számos intéz-
kedést tettek a törvényszék
szolgáltató funkciójának erõsí-
tése érdekében, így belsõ fej-
lesztések, vizsgálatok és képzé-
sek zajlottak, valamint lépése-
ket tettek a külsõ kapcsolatok
erõsítése érdekében, iratmin-
tákat jelentettek meg honlap-
jukon, a társadalmi felelõsség-
vállalás jótékonysági kezdemé-
nyezések formájában jelent
meg tevékenységükben.

Folytatódott és egyre széle-
sebb kört szólít meg a „Nyitott
bíróság” program, melyben a
diákok mellett már megje-
lentek a felnõtt csoportok is,

akik érdeklõdnek a bíróság
munkája iránt. Elmondta, hogy
a 2016-os évben folytatni kí-
vánják sikeres programjaikat, s
jelentõsebb épület felújítási
munkákat is meg kívánnak
valósítani.

megyei tisz-
tifõorvos a fejlesztési terveket
nagyban meghatározó megyei
népesedési helyzetrõl adott
tájékoztatást a közgyûlésnek.
Elmondta, hogy Zala megye
lakosságának kormegoszlása
már 1990-ben is az elöregedõ
társadalomképet mutatta, mely
2015-re még kifejezettebbé
vált, a népesség öregedése pe-
dig hatalmas feladatokat jelent
az ellátórendszerek, a társa-
dalom számára.

Jóváhagyta a közgyûlés az

kere-
tében a

által benyújtott pro-
jekteket, melyek egyikének
alapvetõ célja a kerékpáros
turizmus népszerûsítése, a
Vasfüggöny kerékpárút horvát-
magyar szakaszának fejleszté-
se, a másik esetben pedig egy
vonzó határon átnyúló turisz-

Dr. Paizs Teréz

Interreg V-A Magyarország-
Horvátország Együttmûködé-
si Program 2014-2020

Zala Megyei Önkor-
mányzat

tikai desztináció létrehozása a
térség turisztikai versenyké-
pességének javítása érdeké-
ben. Mindkét projekt a megyei
önkormányzat vezetõ partner-
sége mellett valósulna meg.
Szintén jóváhagyta a testület az

program ke-
retében spanyol, lengyel és
portugál partnerszervezetek-
kel közösen megvalósítandó

projekt be-
nyújtását, melyben a Zala Me-
gyei Önkormányzat partner-
ként venne részt. A projekt
alapvetõ célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program hatékonyságának ja-
vítása.

Döntött a testület arról,
hogy támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat a belügy-
miniszter és a nemzetgazdasá-
gi miniszter által kiírt pályázati
felhívásra, elfogadta 2016 má-
sodik félévi munkatervét és
zárt ülés keretében döntés
született a közgyûlés által ala-
pított kitüntetõ cím és díjak
2016. évi díjazottjairól. A ki-
tüntetések átadására a szep-
temberben tartandó megyena-
pi ünnepségen kerül sor.
Forrás:

Interreg Europe

„People&Nature”

Zala Megyei Közgyûlés

Dr. Sorok Norbert szerint sike-
rült megbirkózni a többletfela-
datokból adódó kihívásokkal.

6 2016. júniusDél-Zala Murahíd
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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõkKedvezményes családi belépõk

július 1-tõl!július 1-tõl!

2 felnõtt + 2 gyermek* :

2 felnõtt + 3 gyermek* :
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,

játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft

7 200 Ft

Június 17-én megnyitott a
város elsõ négycsillagos szállo-
dája, a
Ezzel a létesítménnyel
régi álma és vágya valósult
meg. Lenti feljebb lépett a für-
dõvárosok rangsorában, nõtt a
város turisztikai kínálata és
színvonala.

A több, mint 3 milliárd fo-
rint értékû beruházás kereté-
ben elkészült szálloda 4 eme-
letes, 94 szobás és négycsil-
lagos minõséget kínál a szol-
gáltatásokban, a kialakítások-
ban és a minõségben egyaránt.
A szálloda közvetlen össze-
köttetésben van a szomszédos
fedett fürdõvel, így a vendégek
számára biztosított a kényel-
mes átjárás és a napi többszöri
belépés a termálfürdõbe.

A szálloda földszintjén re-
cepció, étterem és lobbybár,
gyermekjátszó, valamint kon-
ferenciaterem is kialakításra
került. A 1-3. szinteken talál-
ható 92 (standard, superior és
superior plus) szoba biztosítja
a vendégek kényelmes elhe-
lyezését. A negyedik emeleten
lévõ wellness részen élmény-
medence, 4 szauna egység
(finn, aroma, infraszauna és
gõzkabin), 2 külön masszázs

Thermal Hotel Balance.
Lenti

Megnyílt Lenti elsõ négycsillagos szállodája
helyiség is a vendégek rendel-
kezésére áll. A wellness rész
mellett egy különleges Skybar
is található, ahonnan csodás
kilátás nyílik a festõi Lenti-
hegyre.

A földszinti étterem több
mint 200 fõt is tud fogadni
egyszerre, mellette télikert és
terasz szolgálja a vendégek
igényeit. Az étlap széles körû
gasztronómiai kínálatot nyújt.
Érdemes tudni, hogy az étte-
rem nemcsak a szállóvendé-
gek, hanem külsõs vendégek
részére is rendelkezésre áll,
így bárki betérhet a párjával,
családjával, ismerõseivel egy
kellemes vacsorára vagy ebéd-
re a hét bármely napján.

Már a nyitást követõ héten
szép számmal érkeztek vendé-
gek az új szállodába, többsé-
gében magyarok, de külföldi
vendégek, elsõsorban osztrá-
kok is voltak. Az elsõ napok
tapasztalatairól a
szállodát üzemeltetõ Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója így vélekedett:

– Örömmel mondhatom,
hogy a vendégek visszajelzései
egyértelmûen pozitívak. Álta-
lános vélemény volt, hogy jól
érezték magukat, tetszett maga

Kutfej Attila,

a szálloda, a szobák kialakítása,
a vendéglátás és a személyzet
hozzáállása. Összességében ál-
talános vélemény volt, hogy ez
egy igazán jó szálloda. Szá-
munkra fontos vendégeink vé-
leménye, hiszen ennek tükré-
ben tudjuk alakítani, formálni,
még jobbá tenni szolgáltatá-
sainkat – folytatta az ügyveze-
tõ. Hozzátette még, hogy a
nyitás elõtt megtartott nyílt

napon több száz lenti lakos is
megtekintette a szállodát és
körükben is egyértelmû tet-
szést aratott az új szálloda.

– Úgy gondolom, a város
büszke lehet erre a beruházás-
ra, hiszen a szálloda a fürdõvel
együtt – amelynek új élmény-
fürdõ részlegét is hamarosan
megnyitjuk – valódi ékköve
lesz Lentinek – tette hozzá
Kutfej Attila.

Lenti új büszkesége.

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

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

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

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus
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Június 4-én a
megtartotta szezon

végi összejövetelét és ezzel
hivatalosan is lezárták a 2015-
16-os szezont. A Júlián-hegyen
tartott eseményen a csapatot
köszöntötte és ajándékokat adott
át polgármes-
ter és
képviselõ, bizottsági elnök.

A csapat a Vas-Zala-Somogy
megyei kézilabda bajnokság-
ban a 2. helyen zárt, ami szép
eredménynek számít, igaz egy
elkerülhetõ vereség miatt
csúsztak le az elsõ helyrõl, de
az ezüst is szépen csillog és
remélik, jövõre átváltozik majd
a színe aranyra.

Letenye Ké-
zilabda SE

Farkas Szilárd
Mikóné Farkas Ildikó

Ezüstérmes a Letenye KSE
A vezetõség megköszöni a

csapattagoknak, segítõknek az
egész éves kitartó és lelkiis-
meretes munkájukat, és termé-
szetesen mindenkinek, akik
szurkoltak, szorítottak, vala-
hogy figyelemmel követték a
gárda sorsának alakulását.

A támogatóknak is köszö-
nik a segítséget, mert nélkülük
nem ott lenne a csapat ahol
van, reméljük jövõben még
több támogatót tudunk az
együttes mellé állítani és sike-
resebb évet zárunk – mondta

, a Letenye KSE
vezetõje.

Az ezüstérmes csapat tag-
jai:

Teperics Tamás

Nagy Tamás, Tibor Skoda,

Ferenc Hóbor, Bence Horváth,
Senger Dániel, Teperics Ta-
más, Attila Tóth, Berta Zsolt,
Baksa István, István Ámon,
Szakály Attila, Szilveszter
Répási, Felde István, Füle
Csaba, Szabolcs Babati, Dávid
Németh.

Nem szabad elfeledkezni az
utánpótlásról sem, akiknek a
felkészülését „ve-
zényli”, és eddigi közös mun-
kájukról csak pozitívan lehet
beszélni – mondta Teperics
Tamás a hegyi ünnepségen.

Kép és szöveg:

István Ámon

Mirkó Imre

Az ezüstérmet ünnepelték…

Zenés idõutazás hallgatói
lehettek azok, akik június 18-án
(szombaton) este ellátogattak
a letenyei Séta térre. A

, a
és a

közös szervezésében
rendezett nívós program során
történelmi magyar indulókat
tolmácsolt a kisváros fúvós-
zenekara. A zenés mûsort

polgármester
nyitotta meg. Az 1848-49-es
szabadságharc korától 1945-ig
eltelt közel 100 év jelentõsebb
eseményei, alakjai és az akkori
katonazenekari karmesterek
munkásságának gyümölcsei
segítségével utaztunk vissza az
idõben – mondta lapunknak

a zenekart, a
Nagykanizsai Horvát Kórus, a
Stobos Tamburazenekar, a le-
tenyei és a tótszerdahelyi hor-

Letenye
Város Fúvószenekara Derû
Zeneegyesület Letenyei
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat

Farkas Szilárd

Friman Martin

Zenés idõutazás Letenyén

vát kórusok férfitagjaiból álló
közös kórust vezénylõ rézfú-
vós zenetanár.

A Letenyei Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola fúvós szaktanára
egy-egy elhangzó mû elõtt
szólt az egykori katonaze-
nekarokról is. Mint mondta,
az 1900-as évek elejéig kö-
zel 32 hivatásos katonaze-
nekar mûködött Nagy-Magyar-
országon.

A magyar katonazene törté-
nete szorosan összefügg Ma-
gyarország és honvédelmének
történelmi korszakainak, vala-
mint a magyar zenetörténet
változásaival. A magyar katona-
zenekarok helyét és szerepét a
magyar honvédelemben min-
dig a haderõfejlesztés illetve az
átszervezések változásai hatá-
rozták meg – hangzott el a
letenyei zenés esten.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A zenekart és a kórust Friman Martin vezényelte.

Újra összejött
a „kis csapat” egy kis kéz-

mûveskedésre a nyári szünet-
ben. Összesen 6 alkalommal,
csütörtökönként várja a falu-
ház a gyerekeket 9.00-14.00
órára közös programra.

Ezen a néhány foglalkozá-
son megismerkednek a szö-

Csörnyeföl-
dén

Kézmûves foglalkozás Csörnyeföldén
véssel, korongozással, bábké-
szítéssel, kosárfonással és még
sok egyéb érdekes elfoglalt-
sággal. Az elmúlt évek alatt
már jól összeszokott a kis csa-
pat és remek hangulatban tölt-
jük így együtt a csütörtök
délelõttöket.

B.A.

Remek hangulat és hasznos idõtöltés a szünidõben.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!
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Kicsit megkésve, de sike-
rült kidönteni a májusfából
immár júniusfává lett fenyõt

. Nem volt egy-
szerû a mindenki számára
megfelelõ idõpontot találni a
közös sütögetésre és egy kis
beszélgetõs délutánra.

Volt már egy korábbi idõ-
pont is, amit a rossz idõ miatt
kellett áttenni késõbbre, akkor

Csörnyeföldön

Kicsit megkésve…

mindenki számára ideálisnak
tûnt az újabb dátum, de sajnos
közben többeknek elfoglaltsá-
ga lett.

Mivel az idõ kegyes volt
hozzánk, ha nem is teljes lét-
számmal, de megoldottuk a fa-
vágást és amíg a gyerekek ját-
szottak, addig a szülõk egy
kicsit beszélgettek.

B.A.

2016. június 7-én
a járási szintû pedagógusnapi
ünnepség keretében több pe-
dagógus részesült elismerés-
ben, valamint néhányan arany-
illetve gyémántdiplomájukat is
átvehették. Ebbõl az alkalom-
ból

nyugalmazott ta-
nárnõt kértem meg, hogy me-
séljen magáról, életérõl és a
pedagógusi pályán eltöltött öt-
ven évrõl.

Horváth Tiborné 1944-ben
szlovákiai magyarként Dernõ
községben született, és Kole-
szár Anna névre keresztelték.
A családját 1948-ban a „Beneš
Decretum” alapján kitelepítet-
ték. Ez a rendelet volt a szlo-
vákiai magyarság számára a
legsúlyosabb, melyben meg-
fosztották õket állampolgársá-
guktól, betiltották a magyar
nyelv használatát, földjeiket el-
kobozták, tanulásban és egyéb
állami járadékokból is kitiltás-

Letenyén

Horváth Tiborné, kerka-
szentkirályi

Panni néni és ötven év munkája
ra kerültek. Édesapja bûne az
volt, hogy magyar zászlót tett
ki a házukra. Ebben a zavaros
idõszakban, információk nél-
kül, decemberi hidegben mar-
havagonokra rakták õket és
egy hét utazás után értek Bu-
dapestre. Panni néni ekkor
négy éves volt, de még mindig
emlékszik az éjjeli érkezésre, a
kivilágított városra, amit addig
még sohasem látott. Budapest-
rõl Szepetnekre kerültek szin-
tén kitelepített, sváb család há-
zába költözhettek be. Itt vé-
gezte el az általános iskolát,
majd a Nagykanizsán a Landler
Jenõ Gimnáziumban érettsé-
gizett, és a Szombathelyi Ta-
nítóképzõ Intézetben szerzett
tanítói képesítést. Elsõ mun-
kahelye – ahová kiközvetítet-
ték – Kerkaszentkirály volt, itt
kezdte meg tanítói munkáját
1966. szeptemberében. Ekkor
egy kezdõnek nagyon nehéz
volt – emelte ki Panni néni –,

mert 98 gyerekkel foglalkoztak
8 osztályban, délelõtt jöttek a
felsõsök, délután az alsósokat
tanították. Nagy szervezést
igényelt a hangos és csendes
órák kombinálása a meglévõ
két tanteremben. Egy év múl-
va a felsõ tagozatot közpon-
tosították, így 68 gyerek Tor-
nyiszentmiklóson folytatta a
tanulást. Az alsó tagozat ma-
radt meg Panni néninek,
amelyben õ volt a tanító, is-
kolavezetõ, könyvtáros, és kul-
turális szervezõ is. Ez a felállás
tíz évig tartott és 1976-ban
végleg megszûnt a kerka-
szentkirályi iskola és a diákok
és tanítójuk a szemenyei isko-
lában folytatták munkájukat.

A hetvenes években Panni
néni indította el és koordinálta
a Pávakör mozgalmat a község-
ben, amely sok-sok sikeres fel-
lépést eredményezett. Színda-
rabok, ünnepi mûsorok ren-
dezésével is munkálkodott, így
a helyi kulturális élet moz-
gatója volt.

A Muraszemenyén eltöl-
tött húsz év után igazgatóhe-
lyettesi munkakörbõl vonult
nyugdíjba.

2000-ben, a millennium
évében a helyi rendezvényen
elismerõ oklevelet vehetett át
közösségi munkájáét, valamint
zászlóanyává is választották,
miszerint felkötötte ünnepé-

lyes keretek között a magyar
zászlóra a szalagot. Panni né-
ninek ez még most is könnye-
ket csal a szemébe, mert ami
miatt a családjának el kellett
hagyni otthonát, most éppen
ezt a ünnepelték... A magyar-
ságot.

Panni néni elmondta, na-
gyon tetszett neki a község
amikor idekerült, mûködött
még a malom, és szép volt a
környezet. Az itt élõk gyorsan
befogadták, egy helyi férfi fele-
sége lett, akivel családot ala-
pítottak és három gyermeket
neveltek fel. Most már öt uno-
kának örülhetnek, akik gyak-
ran látogatják õket és közben
segítenek a hétköznapi dol-
gokban.

Panni néni aktív nyugdíjas,
megtanulta a számítógépet
használni és unokái folyama-
tosan tanítják, fejlesztik isme-
reteit az internet világáról. Ké-
szül ötvenéves osztálytalálko-
zójukra, amely Szombathelyen
kerül megrendezésre az õsszel.

A mai iskolás korosztálynak
üzeni azt, hogy mindig legye-
nek õszinték, alázatosak, ki-
tartóak, tisztességesek, de a
legfontosabb a szeretet.

Ezúton is gratulálunk Pan-
ni néninek és kívánjuk, hogy
még sok tartalmas év álljon
elõtte népes családja körében!

Káliné Kománovics Éva

Panni néni a kollégáktól kapott virággal és az aranydiplomával.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az idei május izgatott ké-
szülõdést hozott kis falunkba,

. A szokásos esemé-
nyek, történések mellett nagy
lelkesedéssel készültünk a

meg-
ünneplésére. Az ünnep célja,
hogy megemlékezzenek a vi-
lág gyermekeinek testvériségé-
rõl és egymás közti megér-
tésrõl, valamint a gyermekek
jóléte érdekében kifejtett küz-
delemrõl.

Magyarországon 1950 óta
ünnepeljük meg, május utolsó
vasárnapján. Mi is így tettünk
május 28-án, szombaton.

A
és az eb-

bõl az alkalomból egy komp-
lex programra hívta a telepü-
lés kis és nagy lakóit.

Volt itt minden! Játékos és
ügyességi sportprogramok az
udvaron kicsiknek és nagyok-
nak, bent a közösségi házban
pedig kézmûves foglalkozás,
amit településünk lakója,

tartott.
Az ide betérõ gyerekek

asztalról asztalra „járva” sok-
sok mindent készíthettek,
amit aztán hazavihettek. Ké-
szültek jópofa csipesz állatkák:

Molnáriba

nemzetközi gyermeknap

Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat IKSZT

Ben-
kõné Mészáros Dóra, Dóri
néni

Gyermeknap, májusfa kitáncoló Molnáriban
színes gyöngyökkel, flitterek-
kel díszített „csillogó-villogó”
pillangók, aranyos masnis kis-
kacsák. Síkbábok formájában
megjeleníthették a mesebeli,
bõ bugyogós, kapzsi török csá-
szárt és az õt ravaszul átejtõ
kiskakast. Fakanál bábokat is
készítettek: vidám bocit, nya-
kában csengõvel, vagy/és félel-
metes fokhagymavámpírt. Le-
hetett még ezeken kívül man-
dalát festeni, vagy csak úgy
saját kedvre rajzolni, színezni.
A gyerekek nagy lelkesedéssel
és kitartóan dolgoztak, amit a
foglalkozás alatt hallgatott ze-
nék is pozitívan befolyásoltak.
Közben az udvaron zajlottak a
meccsek egymás között. Foci,
tollaslabda, kézilabda, kosár-
labda, ment a csocsózás, ug-
róiskolázás és sok-sok más
egyéb kinti játék. Persze mind-
ez nem zavarta Lengyel Gabit,
„Bobit”, és ügyes segédeit, akik
gõzerõvel fõzték a paprikás
krumplit az óriási bográcsban,
amit aztán a programok végez-
tével jóízûen közösen fogyasz-
tottunk el. És még csak ezután
jött a meglepetés! Minden
megjelentnek csokit, süteményt,
valamint
IKSZT dolgozó által kidíszített

Farkasné Agócs Judit

névre szóló lufikat osztogat-
tunk. A 10 órakor kezdõdõ
program délután 16.00 órakor
ért véget a májusfa kitánco-
lásával. Mindenki nagyon jól
érezte magát az egész nap fo-
lyamán, jó érzésekkel tértünk
haza. Köszönjük Dóri néninek,
hogy elõkészítette megszer-
vezte és levezette a kézmûves
foglalkozást, valamint azt, hogy
a foglalkozáshoz szükséges
hiányzó anyagokat, eszközöket
saját eszköztárából ingyen aján-
lotta fel. Köszönjük a Horvát

Nemzetiségi Önkormányzat-
nak, hogy anyagilag támogatta,
az IKSZT dolgozóinak Judit-
nak, Dalmának, hogy megszer-
vezték ezt a tartalmas jól sike-
rült „molnári gyerekek Gyerek-
napját” valamint, hogy szom-
bat délelõttjüket feláldozták a
rendezvény érdekében. Csak
remélni szeretnénk, hogy a
jövõben még több érdeklõdõt,
résztvevõt vonzanak majd az
ilyen és hasonló jellegû prog-
ramok Molnáriban!

Takács Dalma

Az egyik tréfás feladat.

Június 20-án (hétfõn) a ko-
ra délelõtti órákban
is intenzív zivatar volt. A 7-es
fõút és a benzinkút utáni
üzletek, étterem parkolóját is-
mét elöntötte a víz és a sár, de
ez nem okozott akkora káro-
kat, mint a május 23-i felhõ-
szakadás.

Az autósboltba most sze-
rencsére nem zúdult be a víz-
zel kevert sár, mert a tulajdo-
nos kavicsággyal rendezte a
terepet. A nagy mennyiségû
csapadékot órák alatt tudták
elvezetni az épített mûtárgyak,
komolyabb kár szerencsére
nem keletkezett.

Letenyén

Zivatar Letenyén
Az üzletek tulajdonosai a

megoldást abban látják, hogy
az épület mellett lévõ és a 7-es
fõút alatt áthaladó áteresz nagy-
ságát meg kell növelni, így az
már nagyobb valószínûséggel
tudja elvezetni a jelentõsebb
mennyiségû víztömeget. Az ön-
kormányzat részérõl – amely már
több alkalommal koordináló
szerepet töltött be az ügyben –
annyit tudtunk meg: Letenye
elküldte a jelzést a közúti igaz-
gatóság felé az áteresz átmérõ-
jének megnagyobbítása ügyé-
ben, de az állami hatóságtól ed-
dig a város választ nem kapott.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Hétfõ reggeli helyzetkép Letenyén a Bajcsy utcában a benzin-
kút utáni üzleteknél.
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Kistérségi havilap

Június 25-én rendezték meg
a hagyományos

Kerettye Termál Kupa kispá-
lyás labdarúgó-tornát. A 10.,
vagyis jubileumi viadalon négy
csoportban zajlottak a küz-
delmek.

A negyeddöntõbe jutott csa-
patok igen izgalmas meccseket
játszottak egymás ellen.

csapata (4-0), míg
a a búcsúztatta
(3-1). A harmadik ágon, a

mecs-
csen 1-1-es végeredmény után
büntetõkkel a Belucci jutott
tovább. A legizgalmasabb talán
a 3 össze-
csapás volt, mert az utóbbi csa-
pat a végére ledolgozta több
gólos hátrányát, így 4-4-es vég-
eredmény született. Hetesek után
10-9-cel mégis kikapott, de ter-
málkupás pályafutása legjobb
eredményét érte el.

Az elõdöntõben parázs han-
gulat uralkodott a pályán (az
egész napi hõségrõl nem is be-
szélve), a csapatok teljesen ki-
hajtották magukat. A Sibaris -
Kanizsatrend mérkõzés 3-0-ás
eredménnyel zárult, a Belucci -
Lovászi Bányász összecsapás

Bázakerettyén

Lová-
szi Rédicset

Sibaris Glóriát
Te-

am Belucci - Csömödér

Kanizsatrend - Club

Lenti siker a X. Kerettye Termál Kupán
pedig 4-2-es végeredményt
hozott.

A 3. helyért hagyományo-
san nem játszanak a csapatok,
így azon a Kanizsatrend és a
Lovászi osztozott.

A döntõben a Team Be-
lucci bizonyult jobbnak 5-1-es
eredménnyel a teljesen elfá-
radt Sibaris felett (1 cserével
érkeztek, a döntõre hatan ma-
radtak), így a X. Kerettye Ter-
mál Kupa végeredménye: 1.
Team Belucci - Lenti, 2. Sibaris
– Sárvár, 3. Lovászi Bányász SE
és a Kanizsatrend.

Díjazták a legjobb mezõny-
játékost, aki a
(Team Belucci) lett, a legtöbb
gólt lövõ játékost, itt Kanizsa-
trendes holtverseny alakult ki

és kö-
zött 8-8 góllal, a legjobb kapus
pedig a
Sibaris játékosa lett.

A támogatónak köszönhe-
tõen (Intersport) az egyéni
díjazottak egy-egy ajándékcso-
magot is kaptak. A résztvevõ
csapatok oklevelet, a helyezet-
tek kupát és oklevelet, a gyõz-
tes vándorserleget, kupát és
oklevelet vehetett át.

Horváth Péter

Béli Milán Suller Ferenc

Velladics Krisztofer,

Tizedik alkalommal küzdöttek a díjakért.

A Lentibõl érkezett Team Belucci végzett az élen.

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!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

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

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A nagy hõség is próbára tette a játékosokat.
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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

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


