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Csörnyeföld,
hegyipincék

Csörnyeföld,
hegyipincék

Szeptember 22-én (szomba-
ton) szüreti felvonulást szer-
vezett a helyiLetenyén ön-
kormányzat Letenyei Hor-, a
vát Nemzetiségi Önkormányzat
(HNÖ) és a kisvárosban mű-
ködő Dunántúli „St” Flórián
Olimpiai Sport és Hagyomány-
őrző Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület (DOHÖTE).

A rendezvény támogatója
a Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár (FMHK), valamint
a Zala Megyei Önkormány-
zat volt.

A IV. Hármashatár szüreti
felvonulás kora délután indult
és a település nagyobb utcáit

Szüreti felvonulás Letenyén
járták be a feldíszített jármű-
vekkel.

A felvonulás nemzetközivé
vált, hiszen a szomszédos hor-
vátországi Muraközből is érke-
zett hintó és lovas is. A helyi
civil szervezetek hagyomány-
őrző felvonulása során egy-egy
helyszínen a kisbíró (Muik Dá-
vid) szólt a felvonulókhoz és az
őket váró sokadalomhoz. A fel-
vonulást vendégül látták a Fló-
rián tér környékén lakók, akik
finom étkekkel és italokkal kí-
nálták a sokadalmat. A prog-
ramról menet közben az M1
Televízió élőben jelentkezett be.

Balról Farkas Szilárd, Gyuricz Mária és Dömők József.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A díja-Virágos Letenyéért
kat az augusztus 20-i városi ün-
nepség keretén belül, annak vé-
gén adták át.

Az akciót meghirdető két
civil szervezet (Letenyéért Köz-
életi Egyesület, Derűs Évek
Nyugdíjasklub) saját bevételei-
ből finanszírozott tárgyjutal-
makkal és oklevelekkel ismeri
el a mások számára is köve-
tésre ajánlható megvalósításo-
kat, melyeket Letenye Város
Önkormányzata is nagyra ér-
tékel.

Az okleveleket ,Rigó Csaba
a Közbeszerzési Hivatal veze-
tője, polgár-Farkas Szilárd
mester és Ráczné Lánczok Zsu-
zsanna, az LKE elnöke, va-
lamint a le-Molnár Ferencné
tenyei nyugdíjasklub vezetője
adták át.

Különdíjban részesült az
udvar parkosításával harmoni-
záló, szokatlan, geometriai for-
májú sövénykerítés kialakítá-
sáért a Farkas József utcában:
Illés György nejeés .

Különdíjban részesült a csa-
ládi ház kerítését virágba bo-

A Virágos Letenyéért díjazottai
rító, a településen egyedülálló
megvalósítás a Szív utcában:
Sebők Jánosné.

Lakótelep kategória. Ebben
az évben a lakótelep kategóriá-
ban két darab II. helyezés oda-
ítéléséről döntött a zsűri, mert
kerülni szerették volna a díj-
ismétlést. A Bajcsy utcai lakás-
hoz tartozó balkon friss, színes,
hangulatos virágosításáért. II.
helyezés: . AMikó Gáborné
Béke utcában található muskát-
lis balkon már évek óta oda-
vonzza a tekintetet, jár már a
jutalom. Az idén a forróság
ellenére is üdék a virágok. II.
helyezés: .Sánta Lászlóné

Családi ház kategória. Nagy
öröm, ha olyan utcában leltek
jutalmazásra érdemes virágosí-
tásra, ahol eddig nem volt ez
jellemző. A Csányi utcában
most többet is látott a zsűri. III.
helyezés: ésFehérvári Imre
neje.

Évek óta sok virágot nevel
és ápol, de ebben az évben már
nem lehet gyönyörködés nélkül
elkerülni a sok leleményesség-
gel, barkácsolással létrehozott

virágos portát szintén a Csányi
utcában. III. helyezés: Barba-
lics Rózsa párjaés .

A korábban már jutalmazott
virágosítás évről évre bővül,
szépül az Építők útján. A virá-
gok színe harmonizál a környe-
zettel. Az idén igazán szép. I.
helyezés: Ruczek Gézáné.

Minden évben rácsodálkoz-
nak a gondosan ápolt, rengeteg
virágra a családi ház bejáratá-
ban az Építők útján. Az idén

pedig a virágládákban látható
érdekes növénypárosítás. II. he-
lyezés: Kálvin Péterné.

Fiatal fészekrakók kiemel-
kedő szépségű, igényes virágo-
sítása nyerte el a zsűri legna-
gyobb tetszését az idén. A házat
mindenütt piros futómuskátlik
ékesítik, az előkertet és az ud-
vart is egy-egy nagyon szép
sziklakert díszíti a többi sok-
sok virág mellett. I. helyezés:
Gregorovics Zsolt párja.és

Mikó Gáborné díjat vesz át.

Ezt követően a főtéren
felállított sátornál folytatódott a
letenyei szüreti program, ame-
lyet polgármes-Farkas Szilárd
ter, , a HNÖGyuricz Mária
elnöke és , azDömők József
FMHK igazgatója nyitott meg.

A kulturális műsorban fel-
lépett az idén 35 éves Letenye

Város Fúvószenekara, akiket
Friman Martin Cse-dirigált, a
lényi József Attila Mák-vezette
virág Citerazenekar és műsort
adtak a Letenyei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola csoportjai.

A szüreti bálhoz a talpalá-
valót a zenekarSuhancok
szolgáltatta.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szüreti felvonulás Letenyén

A felvonulás nemzetközivé vált.

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,Zalatáj
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu
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Szeptember 22-én díszköz-
gyűlést tartottak a Megyehá-
zán, ahol a 2018. évi kitüntet-
tek díjazására került sor.

A Himnuszt követően dr.
Pál Attila Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnöke beszédében ki-
emelte az összefogás jelentő-
ségét, ami nélkülözhetetlen me-
gyénk erőssé és sikeressé vá-
lásához. Említést tett a gyors-
forgalmi utak építéséről, ame-
lyek a hosszú távú fejlődés
alapjául szolgálnak, a Zalaeger-
szeg-Rédics-Lendva vasútvonal
helyreállításáról szóló tanul-
mányról, a Zalaegerszegi Jár-
műipari Tesztpálya építéséről,
valamint a kísérleti 5G Kom-
munikációs hálózat kiépítésé-
ről. Elmondása szerint olyan
beruházásokat is meg kell
valósítani, amelyek a falvakban
adnak lehetőséget a tanulásra
és a munkára. A díjazottaknak a
nagyok felelősségterhét is vi-
selniük kell, mert meg kell fe-
lelniük az elismerésnek, amit
ezen a napon kiérdemeltek. S
ehhez erőt, szorgalmat, lelkese-
dést és ihletet kívánt.

Dr. Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostro-
mával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban fel-
robbantott. Napjainkban Euró-
pa szellemi, erkölcsi építmé-
nyeire hasonló veszély leselke-
dik, mint egykor a zalavári mo-
nostorra. „Amit a keleti barbá-
rok korábban nem bírtak ural-
muk alá hajtani, azt felrob-
bantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”. Nem sza-
bad hagynunk, hogy a magyar
társadalom erkölcsi többségét
felmorzsolják és politikai ki-
sebbségbe szorítsák. Gondola-
tait Zala megye új díszpol-
gárának, ér-dr. Márfi Gyula
seknek magyarságunk erkölcsi
többségének megerősítésében
tett szolgálatának megköszöné-
sével zárta.

Zala Megye Díszpolgára ki-
tüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a

„Példát és elszántságot adhatunk”
Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen

keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékeny-
sége elismeréseként. A kitünte-
tett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény vi-
lág érdekében folyamatosan
fellépett.

Dr. Tószegi Sándor, a Lenti
járás főállatorvos kapta a Zala
Megye Közigazgatásért Díjat
az állategészségügyi igazgatás
területén végzett magas szín-
vonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.

A Zala Megye Egészség-
ügyért Díjat dr. Takács István
főorvos vette át több évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért,
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai osztályán
végzett magas színvonalú szak-
mai tevékenységéért.

Zala Megye Szociális Gon-
doskodásért Díjat adományoz-
tak , a Keszt-Dallos Ritának
helyi Idősek Otthona igazgató-
jának kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül.

A közgyűlés Zalai Pedagó-
gus Díjat ítélt oda Tóth Sán-
dorné intézményvezető-helyet-
tesnek (Lenti Lámfalussy Sán-
dor SZI), a nevelés-oktatás és a
tehetséggondozás területén ki-

fejtett áldozatos munkájáért,
példaértékű társadalmi-kultu-
rális szerepvállalásáért.

Major Veronikának (Keszt-
helyi Erdész LK) a Zala Megye
Sportjáért Díjat adták át futó-
céllövészetben elért kiemelke-
dő eredményeiért, junior világ-
bajnoki aranyérmeiért.

Zala Megye Sportjáért Díjat
adományozták a ZTK-FMVas
Tekeklub részére a hazai és
nemzetközi versenyeken elért
kiváló eredményekért, az után-
pótlás neveléséért. A díjat
Takács László, a klub elnöke
vette át.

A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat adta át Tar
Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjének Zala megye turiz-
musának fejlesztésében végzett
kimagasló tevékenysége elis-
meréséül.

Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat adományoztak Musits
Róbertnek, az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Zala me-
gye gazdaságának, idegenfor-
galmának fejlesztéséért, a fenn-
maradó fejlődés és a klíma-
védelem elősegítéséért.

Zala György Díjat kapott
Major Lajos községgazda (Vo-
nyarcvashegy) a magyar népi
és katolikus hagyományokat

megjelenítő alkotó munkás-
ságáért.

Joóné Baranyai Tímea pe-
dagógus (Életfa óvoda, Keszt-
hely) a Zala Megye Címere
emlékplakettet vehette át hiva-
tástudattal, szakmai alaposság-
gal, empátiával végzett mun-
kájáért.

A közgyűlés végül Zalai
Civil Társadalomért és Nemze-
tiségekért Díjat adományozta
Szűcs Imre (Nagykanizsa) plé-
bánosnak közösségépítő mun-
kája elismeréseként.

A közgyűlés díjainak átadá-
sát követően dr. Márfi Gyula
érsek felidézte, hogy mindig
kötődött Zala megyéhez. Ami-
kor átlépi Zala megye határát,
mindig úgy érzi, hogy hazaért.
Beszédében megemlítette, hogy
a keresztény erkölcsökért az
embernek sokat kell tennie és
hozzátartozik az is, hogy védel-
mezzük a hazánkat. Végül a
kitüntetettek nevében köszöne-
tet mondott az elismerésért.

Az ünnepi közgyűlést kö-
vetően állófogadást tartottak,
amelyen kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízott mondott po-
hárköszöntőt, amelyben szív-
ből gratulált a nap kitünte-
tettjeinek.

Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

Dél-Zala Murahíd
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Immár hagyománnyá vált,
hogy körzeti védő-Iván Zoltánné
nő az anyatejes táplálás világnap-
ja alkalmából közös programot
szervez a és asemjénházi mol-
nári anyatejjel tápláló édesanyák
és gyermekeik részére. A rendez-
vényt ebben az évben a felújí-
tott semjénházi kultúrházban tar-
tották meg. Az eseményt Iván
Zoltánné körzeti védőnő nyitot-
ta meg, Semjénháza Községi
Önkormányzatát pedig Kárpáti
István alpolgármester képvisel-
te a programon.

Iván Zoltánné elmondta, nagy
örömmel tölti el, hogy számos
anyuka jelent meg idén is a ren-
dezvényen. Hozzátette: a szop-
tatás világnapjának küldetése,

Anyatejes világnapot ünnepeltek Semjénházán
hogy felhívja a figyelmet az
anyatejes táplálás fontosságára,
hiszen az a felnőttkori egész-
ségben is nagy szerepet játszik.
Délelőtt az anyukák és gyerme-
keik a molnári és semjénházi
óvodások vidám, színes műso-
rát tekinthették meg. A tánccal,
énekkel, versekkel kedveskedő
ovisok fellépését követően ki-
csik és nagyok önfeledt játék
közben ismerkedtek egymással.
Semjénháza Községi Önkormány-
zata és Semjénháza Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzata jóvol-
tából pedig a résztvevőket sü-
teménnyel, pogácsával, üdítővel
vendégelték meg a szervezők.
Az óvodások saját kezűleg ké-
szített aprósággal, a helyi önkor-

mányzat pedig egy szál virág-
gal kedveskedett az anyukáknak.

A rendezvény amellett, hogy
az anyatejes táplálás fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet, arra is
lehetőséget adott, hogy az édes-

Immár hagyományos lett a rendezvény.

A Mura Nemzeti Program
keretében, a térség 34 települé-
sén élő általános iskolás korú
gyerekek számára adtak át
ösztöndíjakat szeptember 7-én
Bázakerettyén.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium parlamenti államtitkára,
a Mura-program miniszteri biz-
tosaként elmondta: olyan pro-
jekteket valósítanak meg, ame-
lyekkel fel lehet hívni a figyel-
met erre a térségre. Turisztikai
és mezőgazdasági területen már
vannak eredményei a nemzeti

Kistelepüléseken élő diákoknak adtak át ösztöndíjakat Bázakerettyén

programnak, egyebek mellett a
korábban Magyarországon szin-
te ismeretlen füge, datolya-
szilva és kivi – Zalában már
évek óta művelt – termesztése
is a támogatható kategóriába
került az Agrárminisztérium
döntése alapján.

A program része a humán
terület fejlesztése is, ennek egy
szelete a tehetséges általános
iskolás diákok ösztöndíjjal tör-
ténő támogatása. Ezzel arra is
bátorítják őket, hogy tanulmá-
nyaik végeztével itt marad-
janak, a későbbiekben is ott-

honuknak tekintsék ezt a
vidéket.

Az először meghirdetett pá-
lyázatok révén 38 tanuló része-
sül tíz hónapon át havi nyolc-
ezer forintos ösztöndíjban – tet-
te még hozzá Cseresnyés Péter.

Iványi László, Bázakerettye
polgármestere azt is elmondta,
hogy a térség 34 településén
több mint 20 ezer ember él,
őket érinti az a humán kapaci-
tások fejlesztésére indított pro-
jekt, amely mintegy 500 millió
forint felhasználását teszi lehe-
tővé. Az ebből megvalósuló
ösztöndíjprogram négy éven át
tart és évente legfeljebb 40 diák
veheti igénybe egy-egy tanéven
át az anyagi juttatást, ami a
tanulási és életkörülmények ja-
vítását szolgálja.

Farkas Szilárd, Letenye
polgármestere beszédében ki-
emelte, hogy a Tehetség Ösz-
töndíjprogram finanszírozását a
projektpartnerek megbízása
alapján Letenye Város Önkor-
mányzata, mint konzorciumi
partner végzi. A programban a
2018/19-es tanévben 38 tanuló
vehet át oklevelet, mely egyben
a támogatás megítélését is
jelenti.

A projekttel érintett iskolák:
Pusztamagyaródi Kenyeres Ele-
mér Általános Iskola Arany
János Tagiskolája Bánokszent-
györgy, Becsehelyi Általános
Iskola, Becsehelyi Általános
Iskola Bázakerettyei Tagintéz-
ménye, Muraszemenyei Általá-
nos Iskola, Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola, Puszta-
magyaródi Kenyeres Elemér
Általános Iskola, Borsfai Feke-
te István Általános Iskola, Zrí-
nyi Miklós Általános Iskola
Murakeresztúr, Tótszerdahelyi
Zrínyi Katarina Horvát Általá-
nos Iskola, Tófeji Kincskereső
Általános Iskola.

A projektterület települései:
Tófej, Pusztaszentlászló, Pusz-
tamagyaród, Szentliszló, Bu-
csuta, Oltárc, Várfölde, Bánok-
szentgyörgy, Borsfa, Valkonya,
Petrivente, Fityeház, Murake-
resztúr, Molnári, Semjénháza,
Tótszerdahely, Tótszentmárton,
Becsehely, Letenye, Zajk, Kis-
tolmács, Murarátka, Csörnye-
föld, Muraszemenye, Kerka-
szentkirály, Tornyiszentmiklós,
Szécsisziget, Tormafölde, Szent-
margitfalva, Kiscsehi, Maróc,
Lispeszentadorján, Lasztonya,
Bázakerettye.

Az ösztöndíjakat Cseresnyés Péter adta át.

anyák egymással is szorosabb
kapcsolatot teremtsenek, tapasz-
talatot cseréljenek, vagy egysze-
rűen csak egy jót beszélgessenek
egymással.

Preksen-Ifka Ágnes

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Ismét megrendezésre került
a hagyományos falunapi ünnep-
ség . Az egészKerkaszentkirályon
napos rendezvényen több prog-
ram is várta az érdeklődőket.

Korán reggel vette kezdetét
a horgászverseny, melyen a
felnőttek és a gyerekek külön
kategóriában mérhették össze
tudásukat. A horgászegyesület
keretein belül rendezett verse-
nyen a felnőttek között első lett
Csótár János (Kerka HE),
második helyen végzett Kis
Gábor (Kerka HE), míg a har-
madik helyet Csiszár Lászlóné
(Tenkevölgye Természetvédő
HE) szerezte meg. A gyerek
kategóriában a legtöbb halat
Káli Boldizsárnak (Kerka HE)
sikerült kifogni.

Délelőtt ünnepi szentmisét
celebrált esperes,Tüske József
Szent István államalapító király
tiszteletére, aki a község név-
adója is egyben. Az ünnepi
mise kihagyhatatlan része a ke-
nyéráldás.

A szentmisét követően ke-
rült sor a község felújított hősi

Falunap és szalmaszobrok fesztiválja Kerkaszentkirályon

A felújított hősi emlékpark avatása.

A nagy ho-ho-horgász Kerkaszentkirályon kifogta az első díjat.

emlékparkjának felavatására.
Az emlékpark még 1991-ben
készült el, a szabadságharc és a
két világháborúban elesett helyi
áldozatok emlékére, de az évek
során állapota sokat romlott,
nem volt méltó a hősi halottak
emlékéhez. Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be az Első
Világháborús Centenáriumi Em-
lékbizottsághoz, amelyben az
elhanyagolt, forráshiány miatt

nem megfelelően gondozott
világháborús emlékművek ál-
lagmegőrző karbantartására és
felújítására volt lehetőség. A
pályázati program során meg-
újult az emlékmű, ünnepélyes
átadásán a Tüttő János Nóta-
klub közreműködött és kora-
beli háborús dalok is felcsen-
dültek. Az avatáson jelen volt
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő is, aki az avatóbe-
szédben elmondta, hogy a tár-
sadalom nagyon fontos fel-
adata a világháborúkkal kap-
csolatos társadalmi emlékezet
ébren tartása, hogy hozzájá-
ruljon a közös értékeken, tör-
ténelmen és kultúrán alapuló
magyar és európai identitás
erősítéséhez.

Délután a kulturális prog-
ram keretében fellépett a Lete-
nyei Alapfokú Művészeti Iskola
tánccsoportja, az eszteregnyei
Őszirózsa Népdalkör Kósi,
Kornélia Kósi Kornél, Kar-és

dos Eszter Horváth Szilárdés ,
akik operett musical slágereket
énekeltek.

Bemutatkozott a rendezvé-
nyen az országos hírű Szent-
király Tánccsoport spanyol,
orosz, tiroli, country stb. tán-
caikkal és színpadi koreográ-
fiájukkal nagy sikert arattak. A
kulturális program részeként az
X faktorból ismert Király L.
Norbi is szórakoztatta a ven-
dégeket.

Szalmaszobrok és különbö-
ző szalmából készült alkotások
száma az idén kevesebb volt,
mint a korábbi években. Első
helyezett A nagy ho-ho-horgász
szalmából megformált szobra
lett, második a Szörny Rt. sze-
replői, megosztott harmadik
helyet a cicák és az ördögök
szerezték meg.

A nap végén nyárbúcsúz-
tató tűzijáték várta az érdek-
lődőket.

Káli É.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !



6 201 .8 szeptember

HIRDETÉS

Dél-Zala Murahíd



72018. szeptember Dél-Zala Murahíd

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Szeptember 22-én (szomba-
ton) civil napot rendezett a
határmenti kisvárosban a Le-
tenyéért Közéleti Egyesület
(LKE).

Az általános iskolában meg-
tartott program helytörténeti
vetélkedővel vette kezdetét,
amelyen helyi iskolás fiatalok
vettek részt, majd a civil
szervezeti vezetők kerekasztal
beszélgetése volt soron, amely-
re a letenyeieken kívül érkez-
tek Nagykanizsáról, Murake-
resztúrról, Tótszentmártonból
is, itt az önkormányzaton túl 22
civil szervezet képviseltette
magát.

Az ünnepélyes megnyitón
Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester és Ráczné Lánczok Zsu-
zsanna, Por-az LKE elnöke,

Civil nap Letenyén
koláb Lászlóné Főnix Nagy-, a
asszonyok Egyesületének el-
nöke köszöntötte a jelenlévő-
ket, majd a somogyi székhelyű
Főnix Nagyasszonyok Egyesü-
letének díjátadó ünnepsége kö-
vetkezett, amely során a szer-
vező letenyei egyesület vezető-
je is nagyasszony díjat kapott.

Az ezt követő kulturális
műsorban többek között fellép-
tek a letenyei művészeti iskola
táncosai, a murakeresztúri Mu-
ra Dance tánccsoport és a tót-
szentmártoni tamburások. A
programot helyi kézművesek
bemutatkozása is színesítette.
Az Együtt Közösségben - Civil
Nap rendezvény a Széchenyi
terv Európai Unió Szociális
Alap támogatásával jött létre.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Főnix Nagyasszonyok közé fogadták Ráczné Lánczok Zsu-
zsannát, az LKE elnökét.

Sokak kívánsága teljesült
2018 szeptember 21-én Pa-
csán, amikor a kisváros teme-
tőjében sor került a lélekharang
felszentelésére.

Kelemen Tamás polgármes-
ter elmondta, hogy 2014 de-
cemberében keresték meg azzal
a kéréssel, hogy állítsanak fel a
pacsai temetőben egy lélekha-
rangot, amely elkíséri az el-
hunytakat utolsó útjukra.

Gombos László képviselő
megemlítette, hogy a lélekha-
rangot arany-Gombos Miklós
koszorús harangöntő mester ké-
szítette, a további munkálatot
helyi vállalkozók végezték.

Dr. Márfi Gyula, a veszp-
rémi főegyházmegye érseke
jelenlétében Gombos László,
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei

Lélekharang a temetőben

Közgyűlés alelnöke és Kele-
men Tamás ünnepélyes keretek
között átvágta a szalagot, majd
dr. Márfi Gyula ünnepi beszéde
után megszentelte a harangot.

Pácsonyi Imre beszédében
kiemelte, hogy a harang fizikai
és szimbolikus jelentése mellett
a közösségi összefogást is meg-
testesíti. A harang elkészíté-
sének költségvetése körülbelül
2 millió forint volt, melyből 1
millió forint önkormányzati tá-
mogatás, a fennmaradó további
egy millió forint pedig a tár-
sadalmi hozzájárulás által gyűlt
össze.

Az ünnepséget Pacsa Város
Önkormányzata és a helyi ró-
mai katolikus plébánia szer-
vezte.

Árva Viktória

A szalag átvágása… Balról Gombos László, Pácsonyi Imre és
Kelemen Tamás.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Ekler Elemérkiadó-főszerkesztő:

szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu            ISSN 2063-000X
Készült: , Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.

Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Augusztus 29-én (szomba-
ton) este a Fáklya Művelődési
Ház nagytermében került meg-
rendezésre a Zene ésLetenyén
az Idősek Napi megemlé-
kezésre.

Köszöntőjében Farkas Szi-
lárd polgármester többek kö-
zött úgy fogalmazott:

„A mi nemzedékünk bizony
sokszor nehezen veszi tudomá-
sul, hogy márpedig a világ nem
vele kezdődött. Hogy e nem-
zedék előtt is volt élet! Hogy a
mi világunk éppen az önök és
az önök elődeinek munkás-
ságával kezdődött. Önök épí-
tették számunkra ezt a várost,
ezt a jelent; megteremtették

A Zene és az Idősek Világnapja Letenyén
azokat a kiváló feltételeket,
melyekre alapozva a jelenben
élhetünk, s jövőnket építhetjük
tovább.

S lássuk be, ezt bizony so-
kan, sokszor elfelejtik a min-
dennapokban. Ez a nap, az Idő-
sek Világnapja minden évben
figyelmeztet minket arra is,
hogy az előttünk járók meg-
tették már, amit a család, szű-
kebb hazájuk és az ország várt
tőlük. Lelkiismerettel, becsüle-
tes, szorgalmas munkával, ren-
geteg lemondással, átdolgozott
napokkal, sokszor éjszakákkal.

Megtették, s most a pihe-
nés, a gondoskodás évei kell,
hogy következzenek.

Nem maradhatott el az ünnepi műsor.

Szeptember 29-én (szomba-
ton) a Letenyei Hóvirág Óvoda
szervezésében került sor a
Mozdulj Letenye címmel a IV.
jótékonysági futóversenyre a
Bajcsy utcai óvodánál. Itt több
távon (minimanó, rövid táv,
középtáv, gyalogos táv, hosszú
táv) indult a szépszámú érdek-
lődő, de a korábbi évekhez
hasonlóan kerékpárosok is rajt-
hoz álltak. A kerékpártúra út-
vonala Letenye - Tótszerdahely
- Tótszentmárton - Becsehely -
Letenye volt. A résztvevőket
Farkas Szilárd polgármester in-
dította.

A kerékpárosok között az
első helyen végzett Kozári
György, a hölgyek legjobbja
Gyergyákné Tukszár Zsuzsanna
lett, a gyerekek közül az élen

Mozdulj Letenye negyedszer

végzett . A gya-Gyergyák Sára
loglásban (5 km) a legügyesebb
felnőtt lett, aFarkas Sándorné
gyerekek közül legelőször
Steinbach Eszter ért célba. A
minimanó távon a fiúk közül
Sipos Anda , míg aDominik
kislányok közül Schirling Bor-
bála volt a legügyesebb. A
rövid távon Kunics Krisztián
lett a leggyorsabb. A közép tá-
von (5 km) lettMarton Klaudia
a legjobb, míg a hosszún (7
km) a férfiak közül Magyar
Roland, a hölgyek közül pedig
Tóthné Varga Tímea futott a
leggyorsabban.

A jótékonysági sportver-
seny bevételét az óvodai cso-
portok szakmai anyagainak vá-
sárlásra fordítják – tudtuk meg
Friman Jánosné óvodavezetőtől.

Apróságok és szüleik indultak a futóversenyen. 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

Gyermekeik, rokonaik, a
város, ahol élnek, sokat te-
het azért, hogy önök a lehe-
tő legnagyobb kényelemben,
szeretetben éljék nyugdíjas
éveiket.”

A program során ünnepi
műsort adott a letenyei Vox Va-
rietas Kamarakórus Mák-és a
virág Citerazenekar, a koncer-
ten közreműködött Dobos Sán-
dor zongoraművész.
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Kisasszony napi búcsút ren-
dezett szeptember 23-án (vasár-
nap) délután a letenyei Béci-
hegyen a helyi Most vagy Soha
Egyesület. A 2015-ben közada-
kozásból és önkormányzati se-
gítséggel teljesen megújult, fel-
újított kápolnánál és harangláb-

Kisasszony napi búcsú Letenyén

nál letenyei plé-Aigner Géza
bános celebrált szentmisét. Ezt
követően , az egye-Boa Endre
sület tagja köszöntötte a jelen-
lévőket, aki elmondta a hegy
legmagasabb pontjára a legma-
gasabb szintű művészeti értéke-
ket hozták eddig is, hiszen pél-

dául tavaly lé-Sebestyén Márta
pett itt fel, most pedig a Pál Ist-
ván Szalonna és Bandája, vala-
mint a Magyar Állami Népi
Együttes táncosai képviselik a
magyar kultúra legjavát.

Pál István – aki egyben a
Magyar Állami Népi Együttes
művészeti vezetője – elmondta,
műsorukban szerte a Kárpát-me-
dencében és a nagyvilágban hir-

detik a magyar népzenének és a
Kárpát-medence összes nemzeté-
nek gyönyörű muzsikáját. Reper-
toárjukban a Moldvától Burgen-
landig egészen Kárpát-aljáig bezá-
rólag a népzene legjava szerepelt.
A program során a letenyei Sző-
lő és Gyümölcstermesztők Egyesü-
lete borkóstolóval és frissen sze-
dett hegyi fügével látta vendé-
gül a népes vendégsereget.

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND

„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,

Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

A Béci-hegyi kápolnánál Aigner Géza plébános tartott szent-
misét.

A színpadon Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Ma-
gyar Állami Népi Együttes ifjú táncosai.

2018. szeptember


