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Letenyén a helyi Fáklya 
Mûvelõdési Ház és Könyvtár 
szervezésében augusztus 10-
tõl a Szent István napi ünnep-
ségig zajlottak a 28. Mura Men-
ti Napok (Hármashatár Feszti-
vál) programjai.

Augusztus 10-én Mûvésze-
tek Megyéje: 3. Zala-Pannon 
Nemzetközi Alkotótelepek 
(2010) kiállítása, a „Legjobb ter-
mék” – természetes anyagból 

Mura Menti Napok

készült ajándéktárgyak és a Ci-
ty Cooperation – 24 város ké-
pekben címû tárlatok nyíltak 
meg a Városi Könyvtárban.

Augusztus 12-én a fõtéri 
Roxínpadon fellépett a Loud 
and Black, az Old Mix Kartell 
és sor került a Shabby Blues 
Band 20 éves jubileumi lemez-
bemutató koncertjére is.

Augusztus 13-án a City Co-
operation – Városok Szövetsé-
ge Napján belül Zene Határok 
Nélkül címmel nemzetközi fú-
vósfesztiválon szórakozhatott a 
népes közönség. A menetze-
nék és koncertek során fellé-
pett Letenye Város Fúvószene-
kara, a letenyei Mura Menti Fú-
vósok, a Körmendi Fúvós-
együttes, a Vasvári Brass Band, 
a Nagykanizsai Fúvós Zenekar, 
a horvátországi Donja Dub-
ravából érkezett Puhacki Or-
kestar, a szlovéniai Muraszom-
batról meghívott Pihalni Or-
kestar, valamint a letenyei Ma-
zso Girls, a Mura Mazsik és a 
Mazsorettkék.

Ugyanezen a napon dr. Pá-
li Lajos, a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend kancellárja, Halmi 
Béla polgármester és Dömõk 
József FMHK igazgató nyitotta 

Nemzeti ünnepünkrõl való megemlékezés után történeti játék
várta a gyermeket és a felnõtteket.

Koccintás 2011 címmel a 
borvidéki települések orszá-
gos versenyén vehettek részt 
azon vállalkozó szellemû láto-
gatók, akik szép számmal ér-
keztek a VII. Szüreti- és Bor-
fesztiválra Becsehelyre.

A szeptember 4-én ren-
dezett jeles esemény délután 
13 órakor két és fél órás szü-
reti felvonulással vette kezde-
tét, amely során a falu utcáit 
járta végig a népes, vidám me-
net. Az ünnepélyes megnyitón 
elsõként Németh Géza polgár-
mester köszöntötte a szépszá-
mú érdeklõdõt, majd dr. Pálfi 
Dénes, a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend nagymestere és Pin-

Százak koccintottak
Rekordkísérlet a becsehelyi fesztiválon

tér László országgyûlési képvi-
selõ kívánt jó mulatást Be-
csehelyen.

Amint azt Németh Géza, a 
település elsõ embere idõköz-
ben több alkalommal is ki-
hirdette: e napon rendezték 
meg a borvidéki települések 
országos versenyét, amelynek 
lényege, hogy vasárnap 16 óra-
kor minél több regisztrált fesz-
tivállátogató koccintson egy-
szerre. Aztán eljött a várva-várt 
pillanat, amikoris Becsehelyen 
összekoccant több száz jófajta 
borral teli pohár. (A rekord-
kísérlet végeredményére lap-
zártakor még várni kellett.) A 

(Folytatás az 2. oldalon)

Több száz pohár emelkedett a magasba.

(Folytatás az 2. oldalon)

Mint arról elõzõ számunkban beszámoltunk, szeptember 
10-11-én kerül sor a Muramenti Hídi Vásárra Letenyén. A 
rendezvényre a tavaly szeptemberben beadott sikeres IPA-pá-
lyázat nyújt fedezetet (5 %-os letenyei, 15 %-os horvát ön-
résszel).

A magyar fél a régi határátkelõ elõtt lévõ panzió-étterem-
nél, a horvátok a volt Duty Free Shop (vámmentes bolt) kör-
nyezetében szervezik a rendezvényt.

A Muramenti Hídi Vásár részletes kulturális prog-
ramja lapunk 12. oldalán található.

Hídi Vásár Letenyén
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(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

meg a Mura Menti Bornapo-
kat, amely során letenyei, be-
csehelyi és csörnyeföldi tájbo-
rokat kóstolhattak a fesztivál 
résztvevõi.

Augusztus 14-én régi korok 
gyermekjátékainak bemutatá-
sával népi játszótér várta az ap-
róságokat, akik láthatták a Kis-
hétrét együttes zenés mûsorát, 
majd egy reneszánsz vásári for-
gatagot mutatott be közösen a 
hévízi Musica Antiqua és a Ka-
nizsai Gólyalábasok csapata.

Szintén augusztus 14-én a 
fõtéri nagyszínpadon került 
megrendezésre a III. Zalai 
Sheba Hastáncgála, amely után 
a Galaxy Akrobatikus Rock'n' 
Roll Klub táncshowja és 
„Álomból valóság” címmel R-
Stone koncert volt.

Augusztus 19-én Mura-Art 
címmel fõtéri nyílt alkotónap 
várta a nagyérdemût, amely so-
rán letenyei és varasdi festõ-
mûvészek alkotási folyama-
tával ismerkedhettek meg az 
érdeklõdõk.

Szintén augusztus 19-én 
volt soron a hagyományos 
Folklór Est, ahol felléptek a 
szlovéniai Muravidéki Nó-
tázók, a letenyei Mákvirág Cite-
razenekar, a nagykanizsai Ka-
zsinka Zenekar és a Horvátor-
szágból érkezett két csoport, a 
KUD Donji Kraljavec, valamint 

a KUD Varteks Varazdin 
együttesek.

Augusztus 20-án a nemzeti 
ünnepet követõen a mûvelõ-
dési ház elõtti területen Toma 
és Csapata autentikus törté-
neti játékokkal és erõs ember 
megmérettetésekkel várta a 
felnõtteket és a gyermekeket. 
Természetesen az idén sem 
maradt ki a Mura Menti Napok 
programjából a Mura menti 
népi ételek bemutatása, amely-
ben oroszlánrészt vállaltak a le-
tenyei Derûs Évek Nyugdíjas-
klub asszonyai, a Letenyéért 
Közéleti Egyesület tagjai és kü-
lön standdal mutatkozott be a 
Tótszerdahelyi Rétesfesztivá-
lon különdíjat nyert Barta 
Balázs is.

Az aprónépet ugrálóvár, 
kézmûves játszóház, arcfestés, 
hennafestés, Zsongi bohóc 
gyermekmûsora várta, míg a 
nagyobbak közben megtekint-
hették a letenyei moderntánc 
csoportok bemutatóit, Faragó 
Emanuela énekmûvész hall-
gató mûsorát, a Perlaki Tam-
burások (Prelog) elõadását és 
Csendül a nóta címmel Bagdi 
Erzsi Lyra díjas énekes pro-
dukcióját. A nóták, dalok, slá-
gerek után Bellák Tibor har-
monikamûvész lépett a szín-
padra, majd Daavid koncertre 
került sor és sztárvendégként 
a Zala megyei Rony szórakoz-
tatta a fõtér zsúfolásig telt kö-
zönségét. Az ünnepi tüzijáték 
után a Happy Együttes 
utcabáljával zárult az idei 
monstre letenyei programso-
rozat, melynek új elemeként a 
Letenyei Termálfürdõ színpa-
dán több napon át táncos, ze-
nés produkcióra került sor.

A rockfesztivál egyik fellépõje, a Loud and Black.

Mura Menti Napok
változatos borokról a csörnye-
földi Bussay és Simon pincésze-
tek, valamint a Becsehelyi Bo-
rok Háza és a letenyei borosgaz-
dák gondoskodtak, de a nagy-
lengyeli Farkas Pálinka stand-
ja is csalogatta a résztvevõket.

Természetesen jófajta házi 
prószával és rétessel kínálták a 
becsehelyi asszonyok a faluba 
látogatókat, de a repetroárból 
a gyermekek örömére ezúttal 
sem maradtak ki a kézmûve-
sek. A rekordkísérlet után egy 
erre az alkalomra felkészült, 

becsehelyi hölgyekbõl álló 
tánccsoport lépett a színpadra, 
majd a Patkó Banda, és a lenti 
Öreg Kerka  mûsora után a hé-
bérszívó verseny vette kez-
detét. Ezt követõen a Becse-
helyi Dalárda szórakoztatta a 
nagyérdemût, majd Csepregi 
Éva és Végvári Ádám mûsora 
következett.

A becsehelyi VII. Szüreti- és 
Borfesztivál a hébérszívó ver-
seny döntõjével és a helyi Fan-
tázia-duó hangulatos utcabál-
jával zárult.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Százak koccintottak
Rekordkísérlet a becsehelyi fesztiválon

Németh Géza polgármester köszönti a vendégeket.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Ann o 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

   értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok

a Mal uraZ- hl íé dD a Mal uraZ- hl íé dD
Ha elolvasta, adja tovább!

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936, 
fax:

92/596-937, 
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Képzés a munkaerõpiac
szolgálatában!

Az Észak-zalai TISZK Szakképzés-szervezési Kiemel-
kedõen Közhasznú Nonprofit Kft. a tagintézményeivel 
együttmûködve, felnõttek részére az alábbi térítéses képzé-
seket indítja: 

- géplakatos,      - hegesztõ,
- hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ, karbantartó,

- szerkezetlakatos,    - szikraforgácsoló,
- számítástechnikai szoftverüzemeltetõ,       

- szoftverfejlesztõ,
- digitális írástudás (számítógép-kezelõi alapismeretek),

- cukrász,       - szakács,
- fakitermelõ,         - pék,

- panziós, falusi vendéglátó,  - szállodai 
szobaasszony+német nyelv,

- gerontológiai (idõskorú) gondozó,      - óvodai dajka,
- gyógymasszõr,

- államilag és nemzetközileg elismert komplex TELC 
típusú nyelvvizsga bizonyítványt adó idegen nyelvi 
képzések: angol alap, angol középfok, német alap-, 

német középfok.

Miért válassza az Észak-zalai TISZK-et?

Korszerû ismereteket nyújtó, tapasztalt oktatók,
piacképes, gyakorlatorientált képzés,

csúcstechnikával felszerelt szaktantermek, tanmûhelyek,
rugalmas, a tanulók igényeihez igazodó képzésszervezés 

szolgálja a képzésben résztvevõket.
Részletfizetési lehetõséget biztosítunk.

Részletes tájékoztatásért keresse fel a TISZK belvárosi irodáját:  
Zalaegerszeg, Tompa u. 1-3. (Göcsej Üzletház) III. emelet.

Telefon: 92/692-967, mobil: +36 30/561-1830.
E-mail: tiszk@tiszkzala.hu

A képzéseket a jelentkezõk számától függõen indítjuk.
Jelentkezési lap letölthetõ: www.tiszkzala.hu honlapról.

Nyilvántartási szám: 00148-2008,
FAT akkreditációs lajstromszám: AL-1849

KÖZGAZDASÁGI SZAKMACSOPORTBAN 
ÉRETTSÉGIZETTEK FIGYELEM!

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi-
számviteli ügyintézõi,

1 éves  képzést indít nappali tagozaton.
A képzés 23 éves korig ingyenes mindazok számára, akik az 

elsõ OKJ-s szakképesítésüket szerzik.
Jelentkezni az iskola honlapjáról (www.csany-zeg.hu)  

letölthetõ jelentkezési lapon lehet, vagy személyesen az iskola 
titkárságán.

Lehet, hogy rossz az össze-
vetés: a fõvárosban is megiri-
gyelhetnék azt az iskolát, 
amelyben szeptember elsején 
becsengettek Becsehelyen. Sán-
títhat a példálózás, mert miért 
ne lehetne olyan alma mater 
egy vidéki településen, ami-
lyen megilletne minden tanul-
ni vágyó, jóra törekvõ diákot.

Becsehelyen ilyen iskola 
épült. A falu vezetése megunta 
azt az áldatlan állapotot, hogy 
kilométeres távolságra 3 épü-
letben zajlott az oktatás. S még 
úgy sem fértek el.

Az elégedetlenséget tett is 
követte. S az eredmény? EU-s 

Becsehelyi iskolapélda
pályázati forrásból és önkor-
mányzati önerõbõl olyan isko-
la épült az egykori fõúti intéz-
mény felújított udvari szárnya-
ival kiegészítve, hogy az maga 
a csoda. Közel 300 millióból.

Balassa Istvánné igazgató 
sokat látott és tapasztalt pe-
dagógus. Ez a tanévkezdet 
mégis neki is rendkívüli.

– Az idejáró 170 gyermek 
nagyszerû körülmények között 
tanulhat. A körjegyzõség tele-
pülésein kívül fogadjuk Eszte-
regnye és Rigyác gyermekeit 
is, iskolabusz, felnõtt kísérõvel 
hozza-viszi õket – mondja az 
igazgatónõ. A sikeres pályázat nem ért 

véget az iskola újjáépítésével, 
bõvítésével. Korszerû in-
frastruktúrát építettek ki, min-
den osztályban interaktív tábla 
van a szükséges tartozékokkal. 
Az önkormányzat pályázatának 
köszönhetõen korszerû kony-
ha szolgálja a nebulókat és a 
pedagógusokat.

Apropó pedagógusok. A 
becsehelyi iskola tagintézmé-
nye a bázakerettyei alma ma-
ter. Az egységes tantestület ga-
rancia arra, hogy a csodaszép 
iskolában a forma és a tarta-
lom egysége valóságos legyen.

(e)

A település új ékessége.

Balassa Istvánné

A szüreti és borfesztivál után szeptember 25-én ismét je-

lentõs rendezvényekre várják a vendégeket Becsehelyen.

Ekkor kerül sor a felújított mûvelõdési ház avatására és a 

hagyományteremtõ pálinkafesztiválra.

A részletes és pontos programot honlapunkon – 

www.zalatajkiado.hu – néhány nap múlva már olvashatják.

Házavató és pálinkafesztivál
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Nagykanizsa városrészei, s 
több dél-zalai település csator-
názásával kapcsolatban az év 
elején írták alá a beruházás do-
kumentumait.

Kovács Tamás, a Szabadics 
Közmû- és Mélyépítõ Zrt. ve-
zérigazgatója, illetve a Közgép 
Zrt.-vel közösen alkotott SZK 
Kanizsa Konzorcium vezetõ-

Csatornáznak Semjénházán (is)

je arról tájékoztatott akkor, 
hogy cégük a környezõ tele-
püléseken – Zalaszentbalázs, 
Szepetnek, Bocska, Hosszú-
völgy, Homokkomárom, Fõz-
völgy, Magyarszentmiklós, 
Eszteregnye, Rigyác, Magyar-
szerdahely, Fityeház, Semjén-
háza – valamint Kanizsa 
bajcsai és korpavári városré-

szében építi majd ki a csa-
tornahálózatot.

A kivitelezésre 843 nap áll 
rendelkezésre. Ezalatt több 
mint 62 kilométernyi nyomó-
vezeték, 67 kilométernyi gra-
vitációs csatorna és mintegy 
37 kilométer bekötõvezeték 
épül. Kialakításra kerül to-
vábbá 15 regionális és 23 házi 
beemelõ akna, illetve felújítás-
ra kerül Nagykanizsa központi 
átemelõje is.

A több mint 11 milliárd fo-
rintos beruházást négy részre 
bontották. PR- és reklámtevé-
kenységre 34,5 millió forint, 
tervezésre 394 millió forint, a 
csatornahálózat építésére 7,3 
milliárd forint, míg a szenny-
víztelep rekonstrukciójára 2,5 
milliárd forint jut.

A csatornaépítésbe több 
kanizsai alvállalkozót is bevon-
nak a konzorciumok, alkal-
manként 200-250 ember is 
dolgozik majd a munkaterüle-
teken.

A beruházáshoz kapcsolód-
va a Szabadics Zrt. egy kreatív 

pályázatot is hirdetett a kani-
zsai és az érintett kistelepülé-
seken lévõ óvodások és iskolá-
sok részére: azt kell bemutat-
niuk alkotásaikon keresztül, 
hogy milyen lesz településük 
az építési munkákat követõen.

A munkálatok javában zajla-
nak Semjénházán is.

– 200 ezer forint a bekötés 
ára, s a költségek könnyítése 
céljából részletfizetési lehetõ-
ség is van – mondta lapunk-
nak Preksen László polgár-
mester. – A munkák szeptem-
ber 1-jén kezdõdtek Semjénhá-
zán a Szabadics Zrt. kivitelezé-
sében. A fõúton november vé-
gére végeznek, új aszfaltburkolat-
tal ellátva. Az önkormányzat ke-
zelésében lévõ utaknál az év 
vége a határidõ, tavasszal ezek 
az utak is új burkolatot kapnak. 
Télen és tavasszal elkészülnek 
a településen belüli átemelõk, 
2012-ben a falvak közötti össze-
kötõ rendszer épül ki, majd fél-
éves próbaüzem után 2013 
nyarán adják át a teljes 
rendszert az üzemeltetõnek.

A bekötéseken dolgoznak a szakemberek, Semjénházán.

Muraszemenyén is becsen-
gettek szeptember elsején. 
Mint azt Stefanec Mária pol-
gármester elmondta, zömében 
a körjegyzõség településeirõl 
és Murarátkáról 98 diák kezd-
te meg az új tanévet a 8 osz-
tályos iskolában, az óvodába 
pedig 40 kisgyermek érkezett.

Huszár Hajnalka intéz-
ményvezetõ két nyertes pályá-
zatról tájékoztatta lapunkat az 
új tanév kapcsán.

Muraszemenyei változások
– A TIOP- pályázat révén 

5,2 millió forint értékben 4 in-
teraktív táblával, s a hozzá tar-
tozó kiegészítõkkel, 6 számító-
géppel és tartozékaival gazda-
godott az iskola. Az IPR-pá-
lyázat (halmozottan hátrányos 
helyzetû gyermekeket érint) 
keretében osztálykirándulás, 
színházbérletek, iskolaszerek se-
gítik a nehéz körülmények kö-
zött élõ diákokat. Gyermekba-
rát környezet kialakítására nyílt 

lehetõség, s a program kereté-
ben felújítottuk az öltözõket is.

Az intézményvezetõ megje-
gyezte: saját erõbõl több he-

lyiség új burkolatot kapott, s a 
szokásos festések sem ma-
radtak el.

(e)

Megújult az étterem is.

Huszár Hajnalka az egyik interaktív táblával.

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

 
Tel.:0 6-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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Augusztus 26-án és 27-én a 
Muramenti Folklórfesztivál 
keretén belül immár hatodik 
alkalommal rendezték meg 
Tótszentmártonban a Szent-
mártoni Prósza, Bor és Tam-
bura Fesztivált.

Pénteken „Dalaink, tánca-
ink a Mura mentén” címmel 

Kulturális kavalkád
Fesztivál Tótszentmártonban

magyar és horvát kulturális 
csoportok bemutatója és tánc-
háza várta az érdeklõdõket. 
Szombaton kora délután került 
sor a fesztivál ünnepélyes meg-
nyitójára, ahol a megjelenteket 
köszöntötte dr. Pálfi Dénes, a 
Zalai Da Bibere Borlovagrend 
kancellárja, Vlasics Lajos, a 

Szentmártoni Borbarát Egyesü-
let elnöke (egyben a rendez-
vény fõszervezõje), valamint 
Czapári Márton, Tótszentmár-
ton polgármestere.

Amíg az ügyes kezû tót-
szentmártoni és horvátországi 
asszonyok a prószákat sütötték 
és kínálták, addig a borházak-
nál jobbnál-jobb nedûket kós-
tolhatott a népes vendégsereg.

A rendezvénysátorban is 
zajlott az élet, itt fúvósze-

nekarok, mazsorettcsoportok, 
tamburazenekarok, énekesek, 
táncosok váltották egymást 
tapsra ragadtatva a közön-
séget.

Aki még ennél is több pro-
duktumra volt kíváncsi, az 
megkóstolhatta a pálinkaház 
italait és válogathatott a kéz-
mûves vásár bõ kínálatából. A 
tótszenmártoni fesztivál jó 
hangulatú bállal zárult.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Nagy keletje volt a prószának.

Gazdag volt a kulturális program.

A befejezõ munkálatok zaj-
lanak Becsehelyen a faluház 
felújításánál, bõvítésénél. Az In-
tegrált Közösségi és Szolgálta-
tó Terekre kiírt pályázatnak 
köszönhetõen teljesen megú-
jul a térség egyik legnagyobb 
faluháza, visszakapja eredeti 

Klasszikus kultúrház lesz
Becsehely újabb ékessége

Szeptember 25-én avatják…

Németh Géza

funkcióit, sõt újabb szolgálta-
tásokkal várja a látogatókat.

– A nyolcvanas évek köze-
pén épült a kultúrház, ami so-
káig diszkóként üzemelt – ele-
veníti fel a múltat Németh Gé-
za polgármester. – Aztán újra 
önkormányzati tulajdonba ke-

rült az épület, s miután a pá-
lyázati kiírás egybeesett elkép-
zeléseinkkel, belevágtunk a be-
ruházásba.

– Milyen faluházat szeret-
nének?

– A legjobb megfogalmazás 
az, hogy klasszikusat, annak 
minden értékével. A tervek 
szerint hetente legalább 40 
órában tart majd nyitva. A pro-
jekt 3 évig egy szakember al-
kalmazását is biztosítja, aki 
programszervezõként gazdája 
lesz a háznak.

– Kínálja magát a megszé-
pült ház a civil szervezeteknek…

– Otthonra lelnek az egye-
sületek, a civil szervezetek, 
amelyeknek teljes infrastruk-
túrát biztosít az intézmény, s 
teleház is mûködik majd. Nagy 
figyelmet fordítunk a kisgyer-
mekes anyukákra, helyet kap 
egy baba-mama klub is. Be-
csehely egyébként is szívén vi-
seli a fiatalok sorsát, jelképes 
összegért, 100 forintért kap-
nak telket.

– Mikor nyitja meg kapuit 
a mûvelõdési ház?

- Hivatalosan október 1-jén, 
az ünnepélyes avatásra szeptem-
ber 25-én kerül sor. Reménye-
ink szerint pezsgõ élet lesz a 
házban, amely adottságai révén 
200-300 fõs rendezvények meg-
tartására is alkalmas. Rendelke-
zik konyhával, ami a korábbi-
hoz képest bõvült, nem jelent-
het akadályt lakodalmak megtar-
tása sem. Úgy vélem, hogy a 
templom és az iskola mellett 
újabb színfoltja lett Becsehely-
nek a mûvelõdési ház révén.

- e -
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Mint minden település éle-
tében, Bázakerettyén is a leg-
fontosabb eseménynek számí-
tanak a falunapi programok – 
mondta lapunknak a közel-
múltban tartott rendezvény-
sorozat kapcsán Iványi László 
polgármester.

– Több éves hagyomány 
nálunk az augusztusban tartott 
falunap, melyet régebben ösz-
szekötöttünk a 20-ai ünnep-
séggel. Néhány éve azonban 
úgy döntött testületünk, hogy 
Báza és Kerettye településré-
szek közül a bázai búcsúhoz 
igazítjuk a falunapot – mondta 
a polgármester.

– Milyen programokkal 
várták vendégeiket?

– Jellemzõ módon fõzõver-
sennyel indul a nap, általában 
tíz fölötti az induló csapatok 
száma, ami jól mutatja a prog-
ram népszerûségét. Az étele-
ket aztán egy szakértõkbõl és a 
régebbi nyertesekbõl álló zsû-
ri bírálja el.

– Éppen az önök csapatá-
nál beszélgetünk. Mit készítet-
tek a versenyre?

– Krumplis prószába cso-
magolt marhapörkölt az ét-
künk, melyet „Marhapörkölt 
Böske kosztümben” fantázia-
névvel láttunk el. Visszatérve 
kérdésére, természetesen gon-
dolunk a turistákra is, például 
az elkészült étkeket is meg-
kóstolhatják, sõt a legtöbb kós-
tolójegyet összegyûjtött csapat 
kapja a közönségdíjat az éte-
lért. Kulturális mûsorunkat 
fúvószenekar, tánccsoport fel-
lépése színesíti, sztárvendé-
günk a kaposvári színház tár-
sulata, tagjai rockmusicalekbõl 
adnak elõ válogatást. Bállal zá-
runk a mai napon, majd más-
nap Bázán Gasztro-udvar várja 
az ínyenceket, valamint a ha-

Bázakerettye, az olajipar bölcsõje

gyományos búcsúi programok 
az elmaradhatatlan labdarúgó-
mérkõzéssel.

– A turizmust említette… 
Milyen lehetõsége van egy 
ilyen településnek a „kitö-
réshez”?

– Nem elég említeni, össze-
gyûjteni a lehetõségek tárhá-
zát, azokkal élni is kell! Báza-
kerettyén már évtizedek óta je-
len van a turizmus, mellyel jól 
kell gazdálkodni, olyan feltéte-
leket, infrastruktúrát hoztunk 
létre, melyek vonzóvá teszik a 
falut az idelátogatók számára. 

Gondolhatunk itt a fürdõnkre, 
a szálláshelyekre, és az erre 
épülõ vállalkozásokra. Mindig 
azt szoktam mondani: a tu-
rizmusról nem beszélni kell, 
hanem produktumokat kell 
létrehozni. Regionálisan kell 
gondolkodni! Aki egy telepü-
lésben tervez, magát zárja el a 
szélesebb lehetõségektõl. Bá-
zakerettye az olajipar bölcsõje 
volt évtizedekkel ezelõtt, ami 
meghatározta a településszer-
kezet kialakulását, majd az 

olajipar visszaszorulása után 
ismét ki kellett találni jele-
nünket, jövõnket. Az említett 
negatív gazdasági változás érin-
tette az itt élõk munkahelyeit, 
életfeltételeit is, nem volt 
könnyû kilábalni a nehéz hely-
zetbõl. Ugyanazokkal a gon-
dokkal küzdünk, mint a többi 
hasonló méretû település, ta-
lán egy kicsit határozottabbak 
vagyunk ma már, és élünk 
adottságainkkal.

dj

Vonzó a fürdõ…

A falunapi fõzõverseny néhány résztvevõje.

Amint azt Halmi Béla, Lete-
nye polgármestere elmondta, 
a helyi közfoglalkoztatottak-
nak köszönhetõen az elmúlt 
idõszakban újjáépült a letenyei 
kastélyparkban a platán mel-
lett az 1950-es évek elején ké-
szült „táncparkett”. A térkövek 
nem kerültek pénzbe, hiszen 

Tízmillió forintnál is több…
A letenyei közfoglalkoztatottak értékteremtõ munkája

egy önkormányzati tulajdonú 
telephelyrõl kerültek felbon-
tásra, amely valaha az M7-es 
autópálya építését szolgálta. A 
kastélyparki térkövezésnek 
nincs betonalapja, csak sóder-
ágy van alatta, ami környezet-
barátnak mondható, hiszen így 
biztosítva van a tavaly az orszá-

gos Év Fája díjat elnyert idõs 
platán csapadékellátása.

Megújult a kastély (mûvelõ-
dési ház) fõbejárata is. Ez eset-
ben szintén térkövezésre ke-
rült a nagy terület, egyben az 
akadálymentesítés is megtör-
tént, hiszen korábban lépcsõ-
kön kellett fellépni a fõbejárat 
útszakaszára. Egyben mindkét 
oldalon kicserélõdtek az elöre-
gedett tujasorok, helyettük 
gömbtuják kerültek kiültetés-
re; a kastély látványában is nyi-
tottabbá vált.

A polgármester tájékoztatá-
sa szerint egy cégtõl árajánla-
tot kértek a kastély elõtti fõbe-
járat térkövezésére és azt a vál-
lalkozás 10 millió forintra tak-
sálta. A letenyei közfoglalkozta-
tottak tízmilló forintnál is több 
értéket teremtettek, hiszen a kas-
télyparkban elvégzett két nagy 
munka tulajdonképpen az ösz-
szeg közel 10 százalékából au-
gusztus 20-ra elkészült.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Így néz ki most a kastély bejárati része.
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Szeptember 3-án immár 18. 
alkalommal indult útjára Lete-
nyérõl a Diesel kerékpárszer-
víz tulajdonosa, Kovács Gyula 
által kezdeményezett Diesel 
Kerékpártúra.

A kis csapat (melynek veze-
tését Halmi Béla letenyei pol-
gármester vállalta) reggel 9 
órakor indult el a közel 80 km-
es táv leküzdésére. Letenye 
után Becsehely, Borsfa, Bánok-
szentgyörgy, Pusztamagyaród 
volt az elsõ etap, ahol Kovács 
Károlyné polgármester és a 
magyaródi asszonyok három-
fogásos finom ebéddel és igazi 
zalai szívvel fogadták a letenyei 
túrázókat a helyi gondozási 
központban.

Kiváló hangulat, csodás zalai táj
XVIII. Diesel kerékpártúra

Amirõl eddig nem tudtunk: 
három csõvezeték (olaj, gáz, 
széndioxid) megy át Pusztama-
gyaródon, amelyek fokozottan 
veszélyes besorolásúak, így ki-
emelt riasztórendszerrel van 
felszerelve a falu.

Tóth Zsolt fõszervezõ a 
megmérettetés során elmond-
ta: elõször volt példa arra, 
hogy a túra három különbözõ 
úton jutott el Kistolmácsra, hi-
szen különféle erdei útvona-
lakon, sõt még Pákán át kere-
kezve is érkeztek  kerékpáro-
sok a végállomásra, ahol a For-
tuna Vendéglõben Birkás Zoltán 
polgármester és családja fogad-
ta az érdekes módon egyál-
talán nem fáradt bicajosokat.

A túra végeztével a friss 
lángos és az üdítõ elfogyasz-
tása után teljesítményéért min-
den résztvevõ ajándékpólót ka-
pott. A Diesel kerékpártúra so-
rán Zala egyik legtündérszerûbb 

tájain jártak és meglepõdve 
tapasztalták: nem kell messzire 
menni ahhoz, hogy a szom-
szédságban olyan természeti, 
emberi csodákra találjanak, 
amiket soha nem felejtenek el.

Borsfára érkezve…

Augusztus 20-án a letenyei 
sportpályán Halmi Béla pol-
gármestertõl vette át a Letenye 
SE ificsapata az ezüstérmet, 
amelyet a megyei labdarúgó-
bajnokságban a hazai gárda jó 
játékkal harcolt ki.

A megyei bajnokság II. osz-
tályában (Déli-csoport) szerep-
lõ felnõtt csapatról Váradi 
László, az egyesület elnöke 
adott tájékoztatást a pontva-
dászat kezdetének kapcsán.

– A nyári átigazolási sze-
zonban igyekeztünk megerõsí-
teni a középpályánkat, így ke-
rült vissza hozzánk Tótszent-
mártonból Horváth István, il-
letve Galambokról igazoltuk 
Kovács Tibort. Két, még után-
pótláskorú játékos is a keretbe 
került, akik a felnõtt csapatnál 
is számításba jönnek: a becse-
helyi Nemes Máté és a letenyei 
Szente Dávid, akik utoljára a 
NTE 1866 korosztályos csapa-
taiban szerepeltek. Bízunk 

Rajt a megyei bajnokságban
benne, hogy télen már Balog 
László is nálunk folytatja, aki 
még a Semjénháza színeiben 
szenvedett szárkapocs-csont 
törést tavasszal. Az elsõ fordu-
lóban jó játékkal 6-2-re vertük 
a Rédics gárdáját, majd követ-
kezett augusztus 28-án a Be-
csehely-Letenye rangadó. A ta-
valyi szezonban oda-vissza el-
buktuk a párharcot, sajnos 
most sem sikerült a javítás. 
Amikor már mindenki elköny-
velte a döntetlent, a 89. perc-
ben egy védelmi hiba révén 
megajándékoztuk az ellenfelet 
a saját kapunk elõtt egy lab-
dával, amit gólra váltottak. Saj-
nos többen nem tudták nyúj-
tani korábbi heti teljesítmé-
nyüket, a vezetésünk után ka-
pott gyors gól megtörte a len-
dületet, és elbizonytalanod-
tunk. A nyerhetõ mérkõzésbõl 
így vereség lett – mondta la-
punknak Váradi László.

M.I.

Ezüstérmes lett az ificsapat.

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás

 Tel.: 93/536-716

Keszthely  
Kossuth L. u. 43. 
Tel.: 83/511-231

Hévíz
 Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Lenti
 Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A  ZALA  VOLÁN  UTAZÁSI 
IRODA  ÕSZI  AJÁNLATAI

WÖRTHI-TÓ

BLED

KÁRPÁTALJA (félpanzió)

RÓMA- ORVIETO-TIVOLI

VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano-Burano-Torcello

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG-
KRASZNAHORKA-KASSA

ZAKOPANE-KRAKKÓ -
CZESTOCHOWA-WADOWICE

ISZTAMBUL a mesés Kelet kapuja

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Szept. 3. 8.900,- Ft/fõ

Szept. 17. 7.900,-Ft/fõ

Okt. 1-4. 39.900,-Ft/fõ

Okt. 5-9. 79.500,-Ft/fõ

Okt. 7-9. 39.900,-Ft/fõ 

Okt. 7-9. 32.500,-Ft/fõ

Okt. 20-23. 45.900,-Ft/fõ

Okt. 26-31. 88.500,- Ft/fõ

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Nagy nap következett el 
Bázakerettye életében augusz-
tus 18-án: délelõtt felavatták az 
Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap finanszírozásával fel-
újított orvosi rendelõt. Mostan-
tól a Nyugat-dunántúli Opera-
tív Program keretében megva-
lósult projekt eredményeként 
megújult, akadálymentesített 
háziorvosi rendelõ gazdagítja 

Átadták a felújított bázakerettyei orvosi rendelõt

Dr. Varga István háziorvos köszönetet mond a munka része-
seinek. Mellette jobbról Iványi László, dr. Buzás Judit és 
Pintér László.

a települést. Az önkormányzat 
a közel 18 millió forintos tá-
mogatás pályázati önrészén fe-
lül is jelentõs összeggel járult 
hozzá a feladat megvalósítá-
sához.

Az avatóünnepség a Déry-
né Mûvelõdési Házban kezdõ-
dött, ahol Iványi László pol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük Pintér Lász-
ló országgyûlési képviselõt és 

dr. Buzás Judit kistérségi tisz-
tifõorvost és dr. Varga István 
háziorvost. A község elsõ em-
bere bemutatta a projektet, 
amelynek keretében fogorvosi 
rendelõ, valamint háziorvosi 
szolgálati lakás is készült, s az 
egészségügyi felszerelés is je-
lentõsen korszerûsödött. Így 
például 24 órás vérnyomásmé-
rõ készüléket és EKG készülé-
ket, defibrillátort, sürgõsségi 
táskát, s jelentõs részben új bú-
torzatot is kapott az intéz-
mény. A márciusban megkez-
dõdött munkálatok során meg-
újult a tetõszerkezet, az épület-
gépészet, kicserélték a padoza-
tot és a nyílászárókat, a célsze-
rûbb elrendezés érdekében új 
válaszfalak épültek, elkészült a 
komplex akadálymentesítés a 
rámpával, és természetesen új 
festés és homlokzat csinosítja 
a rendelõt. Az érkezõk számára 
megfelelõen elkészített új par-
kolóhelyek is rendelkezésére 
állnak.

Dr. Buzás Judit arra a jelen-
ségre világított rá, hogy vidé-
ken gyakran cserélõdnek a há-
ziorvosok, így ennek tükrében 
lehet igazán méltányolni Báza-
kerettye orvosmegtartó törek-
vését. A tisztifõorvos megelé-
gedéssel nyugtázta a tényt, 
hogy a beruházás során mind-
azok a követelmények teljesül-
tek, amelyek a projekttel kap-
csolatban elvárhatók.

– Nagy nap ez az életünk-
ben! Ritka alkalom, amikor egy 
falusi háziorvos a nagy nyilvá-
nosság elõtt köszönetet mond-
hat egy ilyen nagy jelentõségû 
munka befejezésével, ami elõt-
tem zajlott, hiszen láttam a meg-
elõzõ állapotot – fogalmazott 
az új rendelõben dr. Varga Ist-
ván háziorvos, majd köszöne-
tet mondott a munka részesei-
nek, akik pénzt, áldozatot és 
munkát nem kímélve megvaló-
sították a beruházást. Szólt az 
új rendelõ megújult mûszer-
parkjának jelentõségérõl, és ar-
ról, hogy immár lehetõség nyí-
lik az idõs betegek laborvizs-
gálatához szükséges minták le-
vételére, így sok-sok felesleges 
utazgatástól mentesülnek. Ez 

legalább száz embernek jelent 
havi egy boldog napot – fogal-
mazott a településen otthonra 
lelt doktor. A kórházi kezelésre 
szoruló betegek szintén jelen-
tõs elõkészítõ vizsgálatokon 
eshetnek át a rendelõben. Az 
informatikai fejlesztés révén 
az intézmény saját weblapot is 
fog üzemeltetni, ahonnan 
hasznos aktuális tájékoztatás-
hoz juthatnak majd a telepü-
lés lakói.

Pintér László a politikus 
szemével nézve méltatta a be-
fejezett munkát és biztosította 
a jelenlevõket arról, hogy a 
kormányzat a nehéz gazdasági 
helyzetben is mindent meg-
tesz. Szót ejtett róla, hogy két-
ségkívül kevesebb kórházra 
van szükség az országban, s az 
átalakítás nem megy végbe sé-
relmek nélkül, ám a kormány-
zat törekszik az egészségügyi 
ellátás minél optimálisabb 
szervezésére. Ebben a nehéz, 
pénztelen világban nagy öröm 
egy ilyen megújult létesít-
ménybe lépni, ahol a beteg 
ember is jobban érzi magát – 
mondta a képviselõ.

Mint kiderült, a Somogy 
megyébõl származó dr. Varga 
István háziorvos letelepült a 
községben és Bázakerettyén 
szándékozik élni. Adódik a kér-
dés, mi motiválta? Válaszában 
azokkal a gondolatokkal tá-
masztotta alá elhatározását, 
hogy ez az ország egyik leg-
szebb falva és környéke, más-
részt pedig véleménye szerint 
a háziorvosnak ott kell laknia, 
ahol dolgozik, azok között kell 
élnie, akiknek az egészségéért 
felelõs, hiszen így sokkal köz-
vetlenebb módon, akár sze-
mélyes példával is lehetõsége 
van az egészségi állapotukat 
pozitív irányba befolyásolni.

A felújított rendelõ ünne-
pélyes átadását követõen 
Iványi László polgármester fo-
gadásra invitálta a vendégeket. 
Halmi Béla, Letenye polgár-
mestere pohárköszöntõjében 
gratulált a gyöngyszem-telepü-
lésen véghezvitt feladat sike-
réhez.

Farsang Lajos

57-62 éves korú, értelmiségi hölgyet keresek társa-

mul. Összeköltözési hajlandóság, jogosítvány, kultú-

rális érdeklõdés, szépérzékkel megáldottság, gyakor-

latiasság fontos tulajdonságok számomra. 

Jelige: Határozott 

Az ajánlatokat a szerkesztõségbe kérjük.
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Új programok indultak a Bányász Mûvelõdési Házban

A bázakerettyei Bázake-
rettye és Térsége Bányász Mû-
velõdési Egyesület sikeresen pá-
lyázott a TÁMOP-3.2.3-09/2 támo-
gatási konstrukcióban, amelyet 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség írt ki. A program az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv része. 
Az „EGYÜTT-MÛKÖDÜNK!” - 
kistérségek összefogása a kö-
zösségek építéséért TÁMOP-
3.2.3-09/2-2010-0016 címmel 
indított projekt a helyi kultu-
rális élet élénkítését szolgálja. A 
terv, amely négy mûvelõdési in-
tézmény – a Letenyei Fáklya Mû-
velõdési Ház és könyvtár, Nagy-
kanizsa Honvéd Kaszinó, Sü-
meg Kisfaludy Sándor Mûvelõ-
dési Ház, Bázakerettye és Térsé-
ge Bányász Mûvelõdési Egye-
sület – konzorciumi összefogá-
sával valósult meg, a közoktatási 
rendszer hatékonyságát növelõ, 
oktatást kiegészítõ programjai-
val az iskolán kívüli oktatási 
rendszer kiépítését szolgálja.

A projekt megvalósításának 
idõtartama: 2010. október 1. - 
2012. március 31. Az Európai 
Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott konzorciumi támogatás 
összege: 66 099 490 Ft, amely-
bõl a bázakerettyei intézmény 
10 928 510 Ft támogatásban 
részesül. A támogatás mértéke 
100 %. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

A pályázat célja a közoktatá-
si rendszer hatékonyságának a 
közmûvelõdés eszközeivel tör-
ténõ javítása, ennek keretében 
a gyermek- és ifjúsági korosztály 
bevonása a formális oktatást tá-
mogató és kiegészítõ új tanulási 
formákba, nem formális és in-
formális tanulási programokba, 
szolgáltatásokba, valamint a hát-
rányos helyzetû, rendszeres 
munkát nem végzõ csoportok 
bekapcsolása az egész életen   
át tartó tanulás folyamatába.     
A fõ cél, hogy minél szélesebb 
informális tanulási lehetõsége-
ket kínáljanak már óvodáskor-
tól kezdõdõen a középiskolás 
korosztályig. A projekt kere-
tében oktatást kiegészítõ, vala-
mint közösségi programok való-
sulnak meg, több mint 120 
gyermek bevonásával.

A projekt eredményeként 
növekszik a nem formális tanu-
lás elismerése a falu közösségei-
ben. Törekszenek a proaktív 
szemlélet kialakítására, mely ál-
tal a fiatalok megtanulják fel-
ismerni és elfogadni korlátai-
kat, meglátni bennük a lehetõ-
séget egy új, kreatív jövõ fel-
építésére.

– Milyen konkrét lehetõsé-
geket nyújt a pályázat, milyen 
kézzelfogható elképzelések va-

Hagyományõrzõ és útkeresõ szakkörök

lósulnak meg a 
projektben? – kér-
deztük Mikó Ildi-
kót, az intézmény 
vezetõjét.

– Részben már 
korábban is ismert 
tevékenységeket va-
lósítunk meg, más-
részt pedig teljesen 
új lehetõségeket sze-
retnénk adni a gye-
rekeknek. A teljes-
ség igénye nélkül: a 
legkisebbeket ovis 
angollal és kompe-
tenciafejlesztõ ját-
szóházzal várjuk. A 
nagyobbak számára 
a hagyományos és modern kéz-
mûves foglalkozások, számítás-
technika szakkör, népi hagyo-
mányõrzés, népitánc és mo-
derntánc jelent izgalmas lehe-
tõséget az önmegvalósításra. A 
pályaorientációs szakkör és az 
asszertív – önérvényesítõ – tré-
ning pedig már a felnõttek vi-
lágába enged betekintést a fia-
talok számára. A színjátszó szak-
körben elsõsorban az általános 
iskolásokra számítunk, velük 
szeretnénk színesíteni a követ-
kezõ idõszakban a települési 
ünnepségek mûsorait. A hely-
történeti klub és a filmklub, 
amelynek keretében 15 filmet 

ismerhetnek meg a magyar 
filmtörténet kezdetétõl napjain-
kig, valamint a különbözõ in-
gyenes tematikus táborok szin-
tén jó alkalmat teremtenek az 
együttes munkára és a közös-
ségépítésre. Ez a pályázat nagy-
szerû lehetõséget nyújt arra, 
hogy visszacsábítsuk a fiatalo-
kat a mûvelõdési házba. Mi min-
dent megteszünk érte, hogy a 
kapott lehetõségeket kihasznál-
juk és a tapasztalataink azt iga-
zolják, hogy örömmel jönnek és 
kapcsolódnak be a munkába a 
különbözõ korosztályokat kép-
viselõ gyerekek.

(x)

Bõvebb információ:
Mikó Ildikó intézményi koordinátor
Bázakerettye és Térsége Bányász Mûvelõdési Egyesület
8887 Bázakerettye, Sport u. 1. Tel/fax: 93/348-020
E-mail: bk.banyasz.egyesulet@gmail.com

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kézmûves foglalkozás.

A letenyei augusztus 20.-iki 
ünnepségen három kitünte-
tést és egy posztumusz arany-
oklevelet adott át Halmi Béla 
polgármester.

A város közéletében való 
több évtizedes meghatározó 
szerepéért és a településért 
végzett tevékenységéért a Le-
tenye Városért „Pro Urbe” ki-
tüntetést vehette át dr. Váradi 
Márta házi gyermekorvos.

Letenyei kitüntetettek
A város érdekében végzett 

önzetlen tevékenysége elisme-
réseként Kátai Tibor részesült 
a „Köz Szolgálatáért” kitüntetõ 
címben, aki egy késõbbi idõ-
pontban vette kézhez az el-
ismerést.

25 éves klubhûségéért és a 
letenyei labdarúgásért tett 
szolgálatáért „Letenye Város 
Díszoklevelét” Sánta Tibor 
kapta. Dömõk Józsefné Iván 

Mária tanárnõ a közelmúltban 
kapta meg pedagógusi posz-
tumusz aranyoklevelét, melyet 
az ünnep keretében unokái, 

Dömõk Dóra és Dömõk Bá-
lint vettek át Letenye polgár-
mesterétõl.

M.I.

Dr. Váradi Márta átveszi a kitüntetést Halmi Béla polgármes-
tertõl.keresünk a megye minden részébõl!

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

Hirdetésszervezõket 



10 2011. augusztus-szeptemberDél-Zala Murahíd

Rétes és folklór…
Fesztivál Tótszerdahelyen

Tisler István polgármester a tótszerdahelyi asszonyokkal. A helyi óvodások stílszerû jelmezben léptek fel.

Szikrázó napsütés, csinos 
lányok, ügyes fiúk és 600 forin-
tos belépõ várta augusztus 13-
án és 14-én a letenyei strandra 
látogatókat, ahol hatodik alka-
lommal rendezték meg a nemzet-
közi strandkézilabda tornát. Az 
eseményen 5 férfi és 3 nõi 
csapat küzdött a pontokért.

A férfiak mezõnyében há-
rom horvát és két hazai csapat, 
a hölgyeknél két horvát és egy 
magyar alakulat versengett 
egymással. Küzdelmes, látvá-

nyos mérkõzések után alakult 
ki a végeredmény. A férfitor-
nát a zágrábi Chemo Profili 
csapata nyerte az ugyancsak 
horvát KRP Nevazni elõtt, a 
Letenye Vig-World a negyedik 
helyen végzett.

A hölgyeknél szoros csaták 
után a BHC Sokol nyert a De-
tono Zagreb és a Gyõri 
Strandkézilabda Club elõtt. A 
torna legjobb játékosa Császár 
Ferenc (Letenye Vig-World), 
legjobb kapusa Jugovic Ivan 

(Chemo Profili) lett. A nõknél 
a legjobb játékosnak Ivana 
Krpina (BHC Sokol), a leg-
jobb kapusnak Ézsely Brigitta 
(Gyõr) bizonyult.

A díjakat Halmi Béla pol-
gármester és Dömõk József el-
nökségi tag adta át.  A szerve-
zõk köszönik a támogatóknak, 
hogy a torna megrendezésre 
kerülhetett. A VI. Letenye EBT 
strandkézilabda torna támoga-

tói: Letenye Város Önkormány-
zata, Fáklya Mûvelõdési Ház és 
Könyvtár Letenye, Molnár Im-
re vállalkozó, Vig-World Kft., 
Vártok Ákos, Letenyéért Közé-
leti Egyesület, Letenye Média,  
N-Joy Média, Tutika ABC, 
Zsiráf Pizzéria, Strand Büfé. 
Külön köszönet  az ügyes le-
tenyei közmunkásoknak a pá-
lya felépítéséért.

M.I.

Horvát gyõzelmek
Strandkézilabda torna Letenyén

Nyolc csapat mérte össze tudását.

Augusztus 5-én és 6-án im-
már tizenegyedik alkalommal 
rendezték meg Tótszerdahe-
lyen, az általános iskola ud-
varán a rétesfesztivált és a mu-
ramenti folklórtalálkozót.

Pénteken a horvátországi 
Donja Dubravából érkezett 
kulturális csoport, a gyékénye-
si énekkórus, valamint a helyi 
Zrínyi Katarina Általános Is-

kola moderntánc bemutatóját 
láthatta a közönség.

Szombaton aztán egész na-
pos kikapcsolódást nyújtott lá-
togatóinak a tótszerdahelyi 
fesztivál. Reggel horgászver-
sennyel indult a nap, majd az 
utcabajnokságot követõen ke-
rült sor a néhai pedagógus, 
Blazsetin István sírjának meg-
koszorúzására.

Érdeklõdni:06/30/478-6485

Hízó disznók

novemberi elvitellel

.elõjegyezhetõk

Disznók elõjegyezhetõk

Tislér István polgármestertõl 
megtudtuk, hogy Pataki Já-
nos (Nemzetközi Cukrászszö-
vetség elnöke), Zila László (Ma-
gyar Cukrászok Országos Ipar-
testülete) és Prikryl József (Ve-
nesz József díjas mestersza-
kács) alkotta zsûri értékelte a fi-
nomabbnál finomabb réteseket.

A rétessütõ verseny ered-
ményhirdetésekor kiderült: a 

legjobb túrósrétest a „Tótszer-
dahelyi Öreglányok”, a legízle-
tesebb tökös-mákost a bánok-
szentgyörgyi „Dödölle csapat” 
készítette. Letenyei siker is 
született Tótszerdahelyen. Egyéb 
kategóriában a Balázs és csa-
pata nevû formáció gyõzött sza-
lonnás-káposztás rétesével, mely-
nek vezetõje Barta Balázs volt.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Négy európai ország spor-
tolói találkoztak a molnári fa-
lunapon július 9-10-én. A házi-
gazda Molnári, a horvátországi 
Cestica, a szlovéniai Cirkulane 
és a németországi Heiningen 
futballcsapat mérte össze tudá-
sát e két napon, a települések 
képviselõi pedig, az együttmû-
ködési lehetõségek felkutatása 
érdekében bemutatták egy-
másnak turisztikai és kulturális 
értékeiket.

Molnári község az AZRA 
Varasdi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség közbenjárásával ke-
rült be partnerként „Az euró-
pai identitás kiépítése a közös 
tradicionális kulturális és sport 
tevékenységeken keresztül” el-
nevezésû Európai projektbe – 
tudtuk meg Vuk Istvántól, 
Molnári polgármesterétõl. A 
projekt vezetõ partnere Cesti-
ca település Horvátországból, 
mellyel a horvátok lakta Mol-

Nemzetközi sporttalálkozó a molnári falunapon
nárinak jó a kapcsolata. A négy 
partner település a projekt le-
bonyolítása alatt felváltva szer-
vezõje egy-egy nemzetközi 
rendezvénynek, melyen részt 
vesznek a négy település ön-
kormányzati képviselõi, spor-
tolói, civil szervezetei. A tûzol-
tó-találkozó Horvátországban, 
a folklórfesztivál Szlovéniában 
került megrendezésre, a lab-
darúgó-találkozó pedig a Mura 
menti Molnáriban.

A házigazda település mé-
reteiben jóval kisebb a többi 
háromnál, de annál nagyobb 
szeretettel várta a vendégeket, 
nem hiányzott az asztalokról a 
finom házi mazanica, a magyar 
gulyás és a Sándor-hegyi finom 
bor. A futballkupa elõtt a pro-
jektpartnerek polgármesterei 
rövid videofilm segítségével  
mutatták be településeiket, ne-
vezetességeiket, civil szerve-
zeteiket, sportegyesületeiket: 

Korotaj Mirko Cesticát, Jurgec 
Janez Cirkulanet, Aufrecht 
Norbert Heiningent, Vuk Ist-
ván pedig Molnárit.   A negy-
ven fokos hõségben is jól áll-
ták a sarat a labdarúgókupa 
résztvevõi, de azért az ered-
mény elárulta, mely csapat ér-
kezett hidegebb éghajlatról, és 
bírta kevésbé a hõséget. A né-
met csapat végzett a negyedik 
helyen, harmadik helyen a 
szlovén, másodikon a horvát, a 
legsikeresebb csapat pedig a 
hazai Molnári SE lett. Termé-
szetesen abban mindenki 
egyetértett, hogy nem az ered-
mény, hanem az együttlét a 
fontos.

Mindehhez jó hangulatot 
nyújtott a környékbeli együtte-
sek kultúrmûsora, valamint a 
LOUD AND BLACK rock ze-
nekar koncertje. A kétnapos 
program keretében a molnári 
csónakkikötõnél Horvát Ist-
ván tótszerdahelyi gyûjtõ be-

mutatta a murai aranymosás 
hagyományát, majd a találkozó 
résztvevõi közös pikniken 
folytatták a tapasztalatcserét.

Blazsetin Bernadett

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A találkozó résztvevõi.

Vuk István és német kollégá-
ja, Aufrecht Norbert.

A gyõztes Molnári SE.

HIRDETÉSÉT feladhatja 
a Dél-Zala Murahíd havilapban.

Telefon:(92) 596-936;
Fax:(92) 596-937;

E-mail:zalataj@zelkanet.hu
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Tudósítókat
keresünk!

Jelentkezés:

tel.: 92/596-936 (8-16 óráig),

fax: 92/596-937,

e-mail:

zalataj@zelkanet.hu 

Várjuk mindazok

jelentkezését térségünkbõl,

akik szívesen

tudósítanának a

településükön történt

eseményekrõl.

Augusztus 31-én került sor 
a letenyei Andrássy Gyula Ál-
talános Iskolában a 2011/ 
2012-es tanév megnyitó ün-
nepségére. Amint azt a ren-
dezvény során Bedõ Ildikó 
igazgató elmondta, az idén 16 
osztályban 328 gyermek kezdi 
meg, illetve folytatja tanulmá-
nyait az intézményben. Két el-
sõ osztály indul, melyekben 40 
nebuló (képünkön) ismerke-
dik az iskolai élettel.

Igazgatói dicsérettel kezdtek
Tanévnyitó Letenyén

Augusztus 29-én lezajlottak 
a javítóvizsgák is, mely során 
nyolc tanulóból heten sikere-
sen oldották meg a feladato-
kat. A letenyei Andrássyból az 
idén öt dolgozó megy nyugdíj-
ba, akiknek áldozatos mun-
káját tisztelettel köszönte meg 
az igazgatónõ. Újabb pályáza-
tot is nyert az iskola, így a he-
tedik osztályosok jövõ április-
ban négy napon át vajdasági 
kiránduláson vehetnek részt. A 

nemzetközi tûzoltó olimpián 
részt vett tanulók mindegyike 
igazgatói dicsérettel kezdte az 
új tanévet, amely során 183 ta-
nítási nap lesz. A jövõ eszten-
dõben június 15-én kerül sor 
az utolsó oktatási napra.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Pályázatokhoz
kapcsolódó

kiadványok,újságok
készítése

 szerkesztése
megbízhatóan,

gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu


