éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. május

A tavalyinál több látogató
II. letenyei Mura Menti Hídi Vásár
megõrizni, azt a nagyközönség
elé tárni.
A megnyitó során Halmi
Béla külön üdvözölte a projektben Letenye mellett részt
vevõ Prelog polgármesterét,
Dragutin Glavinát és a szintén horvátországi Ludbreg város delegációját, mely településsel Letenye a jövõben testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni.
A programon jelen voltak
Pintér László és Cseresnyés

Elõdeik útján jártak

A megnyitó pillanatai.
Május 19-20-án került megrendezésre a II. Mura Menti
Hídi Vásár Letenyén.
A szombati megnyitó ünnepség során a régi letenyei
határ elõtt lévõ Muracenter
parkolójában felállított rendezvénysátorban Letenye Város Fú-

Június 9-én…
Június 9-én nyitja meg
kapuit Letenyén a termálfürdõ. Részletek a 2. oldalon.

Péter fideszes országgyûlési
képviselõk is, utóbbi a megnyitó során elmondta: a letenyei hídi vásároknak a legfõbb,
legjellemzõbb jelszava talán a
természetes szövetség lehet,
hiszen a szóban bent van a természet maga és amikor egy
ilyen rendezvényrõl beszélünk,
akkor van egy olyan kapocs,
egy olyan természeti jelenség
mint a Mura folyó, amely
összeköti a két nemzetet.
(Folytatás a 2. oldalon)

vószenekarának térzenéje és
a himnuszok elhangzása után
elsõként Halmi Béla polgármester köszöntötte a megjelent
hazai és külföldi vendégeket.
Mint elhangzott: a kétnapos program Letenye egyik
legnagyobb rendezvénye, amely
a kisváros térségét, a Muramentét, Zala megyét kívánja
népszerûsíteni.
A hídi vásár – melynek fõ
vendége a horvátországi Muraköz megye volt – a Muraköz és
Muravidék értékeit kívánja

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330

Nagysikerû rendezvény Semjénházán

Színpadon a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus.
A semjénházi Faluházért
Alapítvány egy sikeres uniós
pályázatnak
köszönhetõen
Elõdeink útján járva, avagy
Horvát Tradíciók Nyomában
címmel kétnapos nagyrendezvényt szervezett Semjénháza,
Molnári és Petrivente hely-

színekkel, melyen belül május
26-27-én került lebonyolításra
a semjénházi falunap. A részletekrõl Preksen Lászlót, Semjénháza polgármesterét kérdeztük.
– Az elnyert pályázati öszszeget a horvát ajkú közösség
(Folytatás a 3. oldalon)

Diákmunka!
Termékcímkézési munkára
LETENYEI RAKTÁRBA keresünk
17 év feletti, nappali tagozatos hallgatókat június 1-jei kezdéssel!
Bér: 535 Ft/óra.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
muiszletenye@gmail.com, vagy a www.muisz.hu oldalon.

2

Dél-Zala Murahíd

2012. május

A tavalyinál több látogató
II. letenyei Mura Menti Hídi Vásár
(Folytatás az 1. oldalról)
A II. Mura Menti Hídi Vásáron közel 60 vásározó kínálta portékáját, sõt a rendezvényre elérhetõségükrõl külön
kiadvány is készült.
Többek között jelen volt
finom boraival a letenyei Szõlõ
és Gyümölcstermesztõk Egyesülete, ízletes párlataival a Farkas Pálinka, kiadványaival a
Mura Grafika, süteményeivel
a Zami Cukrászat, mangalica
termékeivel Ságvári Endre õstermelõ, fagylaltjaival az Ági
Fagylaltozó, kecsketejbõl készült szappanjaival Pataki Ágnes õstermelõ, ízletes mustárjaival a Ghaurved Kft., savanyúságaival, befõtteivel a SavaBorsfa tartósító üzem, alkotásaival a Letenyei Festõk Köre
és a Letenyei Fafaragó Mûhely, finom ételeivel a Zsiráf
Pizzéria és Étterem, ízletes
lángosaival a helyi Derûs Évek
Nyugdíjas Klub és kézmûves
standjával a letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár is.
A Muraköz megyébõl érkezett horvátok népi mesterségeket mutattak be. A vásár egyik
„meglepetése” a magyarul is
beszélõ – hiszen egykoron Muraköz is Magyarországhoz tartozott – kilencvenedik évéhez
közelítõ Aleksandar Kudec
nyugdíjas kovácsmester volt.
A mesternél régi kovácstechnikával egy kalapácsütés-

sel lehetett a helyszínen emlékérmet készíteni, melynek
egyik oldalán Letenye, a másikon Perlak címere került.
A két nap kulturális programjairól a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár gondoskodott.
Szombaton a letenyei Mazso Girls, a Füredi Verklis, Letenye Város Fúvószenekara, a
Kanizsai Gólyalábasok, a Tótszentmártoni Tamburások, a
szlovéniai Csentei Népdalkör,
a horvátországi KUD Opcine
Donji Kraljevec, a kanizsai
Premier Táncklub, a Lentibõl
érkezett ír Sztepptánc Csoport,
Kvárta Mátyás freestyle futballbajnok, a kanizsai SzkesDance, Merics Nikolett operett, musical énekes és a zalaegerszegi Leslie Night Country
koncertje szórakoztatta a szépszámú érdeklõdõt.
A szombat este „nagy attrakciója” a BL döntõ kivetítõn
történt élõ közvetítése volt,
mely alatt több százan szurkolták végig a Bayern München
és a Chelsea közel három órán
át tartó sportszerû küzdelmét,
amit végül tizenegyesekkel az
angol csapat nyert meg.
Vasárnap délelõtt 10 óra
tájban már tömeg volt a hídi
vásáron. Nem véletlenül, hiszen többségében a népszerû
letenyei csoportok léptek a
színpadra.

Nagy sikere volt Vastag Csaba koncertjének.
A MURA DANCE produkción belül láthattuk Letenye
Város Mazsorett Csoportjait, a
Letenyei Moderntánc Csoportokat, a bázakerettyei Kerettye
Néptáncegyüttest, a Sheba
Hastánc, a Dávid Zumba és a
letenyei Kangoosok fergeteges
produkcióit. Kora délután a
Mura Menti Fúvósok adtak
koncertet, majd következett a
Zalagyöngye Néptáncegyüttes,
akik után a horvátországi KUD
Prelog fellépõi és a Mákvirág
Citerazenekar lépett a „világot
jelentõ deszkákra”.
Délután öt óra körül több
ezresre duzzadt a tömeg; már
szinte mozdulni sem lehetett
a Galaxy Akrobatikus Rock
and Roll fergeteges show
mûsorán.

A kétnapos mûsorfolyamra
a 2010-es X-Faktor gyõztesének, Vastag Csabának fellépése „tette fel a koronát”, hiszen a II. Mura Menti Hídi
Vásáron több ezer ember volt
kíváncsi az országszerte közismert, barátságos énekessel, akivel a mûsor után bárki közös
fotót készíthetett.
A II. Mura Menti Hídi Vásár
a City Cooperation projekt az
Ausztria-Magyarország és a Szlovénia-Ausztria Határon Átnyúló
Együttmûködési programokban
(2007-2013) az Európai Unió,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Magyarország, Stájerország és a Szlovén Köztársaság társfinanszírozásával –
www.24cities.eu – valósult meg.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Június 9-én nyit a letenyei termálfürdõ

Augusztus végéig várja a vendégeket a fürdõ.
Június 9-én nyitja meg
kapuit a nagyközönség elõtt
a Letenyei Termálfürdõ és
Kemping.
A Szapáry-Andrássy kastély ösparkjában elhelyezkedõ
fürdõt idén ismét az önkor-

mányzat cége, az ÉKKÖV Kft.
üzemelteti. Egy korábbi testületi döntésnek köszönhetõen
júniustól hat hónapig a jelenlegi 60 közfoglalkoztatott létszámon túl újabb három, de 6
órában foglalkoztatott „köz-

munkás” látja el a fürdõben és
a kempingben adódó feladatokat – tudtuk meg Halmi Béla
polgármestertõl.
Az igényeknek megfelelõen elkészült a gyermekmedence UV árnyékolása, a
tervek szerint az ülõmedence mellé pedig napernyõk kerülnek.
A nagymedence mellé telepített un. „kiülõk” mindegyike
felújításra került és a kemping
egységeibe is új matracokat
sikerült beszerezni. Halmi Béla
elmondta, hogy szándéka szerint a belépõk és a bérletek
árai a tavalyihoz képest lényegesen nem változnak.
Jámbor Györgytõl, a Letenye Strandkézilabda SE elnökétõl arról értesültünk, hogy
idén július 27-29 között a hetedik alkalommal kerül meg-

rendezésre a termálfürdõben
a nemzetközi strandkézilabda
torna. Pénteken ifjúsági mérkõzések szerepelnek a programban, szombaton és vasárnap felnõtt nõi és férfi rangadókra kerül sor az erre a célra
kialakított pályán. Természetesen pályára lép a 2011-es év
magyar bajnoka, a Letenye
Strandkézilabda SE csapata is.
Érdeklõdésünkre Dömõk
József, a letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatója elmondta: a termálfürdõ területén felállított strandszínpadon a tervek szerint ismét nívós kulturális programokat láthatnak az érdeklõdõk.
A Letenyei Termálfürdõ és
Kemping augusztus végéig várja a felüdülni, pihenni, strandolni vágyó vendégeit.
M.I.
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Elõdeik útján jártak
(Folytatás az 1. oldalról)
hagyományainak megõrzésére,
annak ápolására fordítottuk –
mondta Semjénháza elsõ embere. – Szombaton korán reggel a hagyományos falusi disznóvágásra került sor, majd a
Semjénháza - Petrivente - Valkonya - Tótszentmárton - Molnári útvonalon kerékpárkalandtúrát szerveztünk, melyen
közel 60 bringás vett részt.
Délután a semjénházi sportpályán és annak környezetében Kincskeresés a berekben
címmel szerveztünk vetélkedõt, melyen 14 év alatti gyermekek vettek részt. Ezen programunkon az apróságoknak
állomásonként ügyességi és
logikai feladatokat kellett megoldaniuk, de lovaglással, arcfestéssel, gyöngyfûzéssel, lufihajtogatással is kedveskedtünk
nekik.
Az asztalitenisz versenyt
követõen rendeztük meg a játékos ügyességi csapatvetélkedõt a II. Kakasdomb Kupát. A
nyolc semjénházi csapat a közönség derültségére traktorhúzásban, sodrófa hajításban, kidobós játékokban mérte össze
felkészültségét.
A berkesben egy kincsesládát is elrejtettek, melynek keresésére nagyon sokan rohanva indultak a kis patak környékére. (A ládikóban két csomag
rágógumi jelentette a „kincset”.) Az este 8 órakor tartott
eredményhirdetéskor a pályázatnak köszönhetõen minden
együttes csapatnévre és személyre szóló felirattal ellátott
pólót kapott, majd zenés vacsorával zárult a szombat.
– Vasárnap reggel szentmisén vettünk részt és a Hõsök

2.

3.

4.

A kulturális mûsor közönsége (1. kép). Egészségsátor is várta a résztvevõket (2.). Sül a lángos
(3.) Mirko Svenda Ziga és Preksen László polgármester (4.)
Napja alkalmából az emlékmûvet koszorúztuk meg – folytatta Preksen László. – 10 órakor
vette kezdetét a motoros felvonulás; a kétkerekûek gazdái
a Semjénháza-Petrivente-Molnári-Semjénháza útvonalon dübörögtek át, a motorostalálkozóra külön pólókat készíttettünk. A sportpálya környékén
Oriflame sátorral, motoros bazárral, egészségsátorral, légvárral, repülõ modellezõ bemutatóval és óriás hõlégballonnal
vártuk a szépszámú érdeklõdõt. Ugyanitt kiváló étkeket fõzött a Kisberkes Vadásztársaság, a helyi polgárõrök, a semjénházi fiatalok csapata, de a

Kiállítás Petriventén
A
nagyrendezvény egyik programelemeként került megrendezésre Petriventén 2012. május 26.
napján egy skanzen
jellegû kiállítás megnyitása, ünnepélyes
keretek között, a volt
óvoda épületében. A
horvát skanzen kiállításon a községben
élõ horvát hagyományokat ápoló lakók, a
Petrivente Virágai Hagyományõrzõ Egyesület tagjai által átadott hagyományos, rég-

1.

múlt idõket idézõ tárgyak,
népviseleti ruhák, népmûvészeti alkotások, tradicionális és

Becsehelyi Borok Házának
nedûi sem hiányoztak a repertoárból. A focipályán felállított rendezvénysátor mellett meg lehetett kóstolni a
disznóvágás után készített finom pecsenyehúsokat, a kolbászokat, hurkákat, hagyományos népi étkeket – sorolta a
polgármester.
Délután 16 órától vette kezdetét a kulturális mûsor. Az
óvodás gyermekek, a Molnári
Asszonykórus és a Petrivente
Virágai hagyományõrzõ csoport mellett természetesen
színpadra lépett a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
is. Minden mûvészeti csoport

virágcsokrot és ajándéktárgyat
kapott Preksen Lászlótól és a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus külön ajándékot
adott át népszerû vezetõjüknek, Kiss Gyulánénak, Gyöngyinek.
A program ezután premier
showtánccal, divatbemutatóval, élõ rappel folytatódott. Este hat órakor lépett a színpadra Mirko Svenda Ziga (ex
Srebrna Krila) a Horvátországban népszerû énekes,
majd DAAVID, Kozmix koncerttel és a Mura Band szabadtéri báljával ért véget a
nagyrendezvény.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

helyi szokások szerint elkészített ételek kerültek bemutatásra. A tárgyi emlékek között a meghívott vendégek
nosztalgikus jelleggel „csemegézhettek”, majd a helyi horvát népi eledeleket élvezhették. A kulináris élvezetek
megkoronázásaként a helyi
hagyományõrzõ egyesület tagjai horvát népi dalokat adtak elõ.
A kiállítás megszervezésével célunk volt a helyben élõ,
mind a mai napig a horvát
hagyományok szerint élõ korosztály értékeinek bemutatása,
a fiatalabb korosztály és az ide
látogató vendégek számára történõ átadása. A helyi értékek

megõrzésével, továbbadásával
nagymértékben hozzá tudunk
járulni egy élhetõbb holnap,
jövõkép kialakításához, hiszen
egy ilyen hagyományokkal rendelkezõ nemzetiséghez való
tartozás nemcsak a családon
belüli egységet, hanem a térségi egységet is erõsíti, széles
körben elégíti ki az együvé
tartozását érzését.
A kiállítás megnyitóját egy
napszabású gyermeknap koronázta, így nemcsak a község
idõsebb lakói, hanem a fiatalabb korosztály is kedvére válogathatott a színes programkavalkádból.
Trojkó Tamás
polgármester
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Elõdeink útjain járva
– avagy horvát tradíciók nyomában kiállítás és fesztivál
A Faluházért Alapítvány,
Semjénháza Leader-program
keretében 5.000.000 Ft összegben nyert el támogatást a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület közremûködésével a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által.
Az alapítvány a projektet
Semjénháza - Molnári - Petrivente önkormányzataival szoros szakmai és pénzügyi együttmûködésben valósítja meg,
minden érintett település egyenlõ arányban történõ felhasználásával.
A programsorozat megvalósítása során kiemelkedõ figyelmet szentelünk a horvát
hagyományok, tradicionális motívumok megvalósítására, képi,
hangbeli, gasztronómiai megjelenítésben egyaránt. A nagyrendezvény programelemeinek sokszínûségét, összetettségét bizonyítja, ezáltal a rendezvény szakmai nívóját emeli,
hogy a megvalósítás során
prioritásként kezeljük az alábbi programelemeket: a gyermekek, ifjúság, felnõtt és szépkorúak részére természetjáró,
közösségépítõ, környezettudatos magatartást népszerûsítõ:
„Falvakat összekötõ kerékpárkalandtúra”, sport- és csapatépítõ elemként: „Települések
közti barátságos erõfitogtatás”,
hagyományõrzõ kiállítás programelemként: „Elõdeink útjain
járva - Horvát skanzen kiállítás

Petriventén”, nemzetiségi gasztronómiai - látvány és kulináris
hagyományõrzõ elemként: „Tradicionális horvát disznólkodás”, folklór programelemként: „Hagyományõrzõ Asszonykórusok folklór fesztiválja”,
könnyûzenei
programelemként: „Meglepetés sztárvendég: Kozmix”, és végül ismeretterjesztõ, szabadidõs, élmény elemként: „Murai Éj - éjszakai vízitúra a Mura sebes
folyású szakaszán” programokat, melyre minden kedves
idelátogató vendéget szeretettel várunk!
A nagyszabású és egységes
arculatot mutató rendezvénysorozat megtartásával lehetõségünk nyílik arra, hogy bemutassuk a helyi és az ide látogató kedves vendégek részére a horvát hagyományokon
alapuló népszokásainkat, tevékenységeinket, tárgyainkat, ételeinket, népviseleteinket, melyeket édesszüleink, nagyszüleink hagytak ránk azzal a céllal, hogy ezeket az értékeket
kövessük, bemutassuk és továbbadjuk a fiatalabb generáció részére. A rendezvényre
látogatók egy tartalmas, színvonalas, teljes testi, lelki feltöltõdést, kikapcsolódást kapnak
a sokszínû és tartalmú programelemeken keresztül, melyek hol a régmúlt idõkbe repítenek, hol kalandos természetjárást biztosítanak, hol szí-

nes ismereteket adnak át kis
horvát közösségünk életébõl,
értékeibõl. A programokba
mind a helyiek, mind az ide
látogatók aktív részvételére
számítunk, evvel egy kis idõre
beleélhetik magukat az itt élõ
horvátok mindennapjaiba, közösségünk hagyományait kipróbálhatják.
A rendezvény programelemeink összekapcsolódása a

helyi hagyományok tükrében
lehetõvé teszi a térség turisztikai imázs, egységes arculat
kialakítását, átadását, továbbvitelét a térségen túlra, szélesebb körben is, ezáltal a megismert és megszeretett látványelemek újabb attrakciók megvalósítását teszi lehetõvé a következõ években.
Preksen László
Semjénháza polgármestere

Férfinap Kistolmácson

Birkás Zoltán köszönti a férfinap résztvevõit.
Május 25-én, szombaton az
1995 óta hagyományos férfinapot rendezték meg Kistolmácson. Amint azt Birkás Zoltán polgármestertõl megtudtuk, a településen hagyományosan nõnapot, falunapot,
Mikulás ünnepséget korábban
is rendeztek, de 17 évvel ezelõtt olyan döntés született,
hogy Ivó nap alkalmából a
férfinap sem hiányozhat a repertoárból.
Az önkormányzat által a
kemping területén rendezett
program során üdítõvel, ásványvízzel, röviditallal, sörrel
és borral (a bort a polgármester prezentálta) vendégelték
meg a kistolmácsi férfiakat;
egyébként a felsorolt italok közül az utolsó három vitte a prímet a kora délután kezdõdött
és estig tartó férfi ünnepen.
A helyszínen frissen készült el a vargányás pincepörkölt, a krumpliprósza, de
otthoni köménymagos kifli is
került az asztalra. Rögtönzött
lángosevõ versenyre is sor ke-

rült, amit a legügyesebb versenyzõ, Orsós Zsolt nyert meg.
Körülbelül a férfinap felénél motorfûrésszel kivágták az
út mellett lévõ parkolóban felállított falusi májusfát is, melynek tetején díszelgõ bor azon
rögvest szemfüles gazdájára
talált.
Birkás Zoltántól azt is megtudtuk, hogy június 21-én kerül megrendezésre az újabb
nagyszabású falunap, melyen
több, a korábbitól eltérõ program is látható lesz.
A falunapon túl a nyári
szezonra is készülnek Kistolmácson, hiszen felújításra került a falubeliek által csak
Vilmának becézett tóparti nõi
akt faszobor, az ott lévõ fajátékok, a zuhanyzók és a mellékhelyiségek is, de kempingben lévõ kopjafa újrafestése
sem maradt el.
A kistolmácsiak vendégszeretõ, zalai szívvel várják a kikapcsolódni, fürdeni, kirándulni vágyókat.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Kulturált kultúrház – Játékos játszótér
Fejlesztések Petriventén
Petrivente fejlõdésének meghatározó állomásához érkezett
az idei év kezdetén. Két beruházása hosszú elõkészítõ
szakasz után a megvalósulás
kapujába ért.
2010-ben a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület által
támogatott „Kulturált kultúrház - Játékos játszótér” címû
pályázatnak köszönhetõen közel 8 millió forintos támogatást nyert Petrivente Község
Önkormányzata, melyhez 25 %os önrészt biztosított költségvetésében.
A község központjának értékmegõrzõ felújítási projektek fizikai megvalósítását idén
tavasszal fejezték be. A projektnek köszönhetõen a kultúrház külsõ homlokzat rendbetétele mellett megvalósult a
nyílászárók cseréje, az épület
külsõ színezése, valamint akadálymentesítése is.

Rozsdás hinta, foghíjas fa
mászóka, így nézett ki a falu
egyetlen közterén található játszótere. Az uniós szabványoknak a játékok nagy része nem
felelt meg, illetve balesetveszélyes volt. Az elmúlt hetekben
az itt élõk szeme elõtt lassan
bontakozott ki egy jövendõ
játszótér arculata. Mászókák,
kötélhágcsó, pad, mérleghinta,
hinták, csúszdák, homokozó
készültek a lurkóknak. A játszótér kivételezésében az EU-s
szabványokat betartva alakították át a község szabadidõs
parkját, hiszen mindenki számára elsõ a biztonság, az, hogy
gyermekét minél kisebb valószínûséggel érje baleset játszás
közben. Mostanra az önkormányzat lehetõvé tette, hogy a
gyermekek megfelelõ környezetben, kulturált körülmények
között tölthessék el szabadidejüket, önfeledten és biztonságban játszhassanak. Már gyerekzsivajtól hangos az új ját-

A megújult, megszépült játszótér.
szótér, az óvodások, iskolások kítottak. Ahogy mondják: véghamar birtokukba vették a re van olyan hely, ahol a találszabadtéri játékokat. Élvezik, kozhatnak, a felnõttek beszélgethetnek, amíg a gyerekek jól
hogy övék lett a tér.
A szülõk szerint a játszó- érzik magukat.
térrel közösségi teret is kialaMagyar Zsuzsanna

Horvát nyelvû kvíz Petriventén
sukat, összesen 11 feladatot
kellett csapatszellemben megoldaniuk. A lexikális tudás
mellett szükségük volt a csapatoknak kreativitásukra és a
mindennapi életben való jártasságukra egyaránt, valamint
a horvát tradíciók, hagyományok, népszokások ismeretére.
A vetélkedõ horvát anyanyelven folyt a bemutatkozástól kezdõdõen a csapat-fantázia-név kitalálásán át, az eredményhirdetéssel bezárólag. A
legeredményesebb csapat a
„Blizanci” volt, amely a pontszámokat nézve kiemelkedõen
teljesített, így elvihette a jól
kiérdemelt csokitortát. Min-

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um

rik

csapatokat. Az iskolások felkészítését a Murakeresztúri Általános Iskola, valamint a Tótszerdahelyi Általános Iskola
igazgatói és tanárai vállalták
fel, és külön köszönetet érdemel a murakeresztúri iskola a feladatsor és kérdéskörök
megfogalmazásáért.
A háromfõs csapatok a horvát gyökerek, hagyományok,
anyanyelv, valamint hely- és
történelem ismeret tárgykörökben mérhették össze tudá-

ga

Petrivente Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával a közelmúltban Petriventén, a Teleházban
rendezte meg – hagyományteremtõ szándékkal – horvát
nyelvû vetélkedõjét. A kvízen a
környezõ horvát ajkú települések, Murakeresztúr, Fityeház,
Semjénháza, Molnári, Tótszerdahely, Tótszentmárton delegáltak három-három fõs iskolai

n
Hu

A képen a nyertes csapat és Proszenyák Csaba nemzetiségi
önkormányzati elnök.

den csapat egy-egy kisebb csokitortát kapott a sikeres felkészülésért és a vetélkedõn
való eredményes részvételért.
Nemzetiségi önkormányzatunk a csapatok vendéglátásáról is gondoskodott, a gyermekek és felkészítõ pedagógusaik
részére szendvicsekkel, süteménynyel, pogácsával és üdítõvel készültünk, ezzel is megköszönve a felkészülést. A vetélkedõ
eredményességét mutatja, hogy
a gyermekek és a pedagógusok
már a jövõ évi megmérettetésrõl érdeklõdtek, kérték, hogy a
horvát kvízt minden évben
rendezze meg önkormányzatunk.
Kónyáné Csilla
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Erdélyi kiránduláson bõvítették ismereteiket

Máréfalván a zalai diákok.
A Becsehelyi Általános Iskola és a Bázakerettyei Tagintézmény együtt vett részt a
„Határtalanul!” címet viselõ pályázatban, melynek jóvoltából
hetedik osztályos diákok mehettek határon túli kirándulásra. S mivel Becsehely és az
egyházközség jó kapcsolatot
ápol Koronddal, így kézenfekvõ volt, hogy a projekt keretében Erdélyt veszik célba, s a
testvértelepülésük iskoláját is
meglátogatják.
A pedagógusokkal és kísérõkkel együtt összesen 35 fõs

küldöttség április 23-án kelt
útra, s Nagyszalonta, Bélfenyér, Nagyvárad, Királyhágó
és Körösfõ érintésével érkezett
meg Kolozsvárra.
– Korábban középiskolások
számára hirdették meg ezt a
pályázatot, általános iskolák
hetedikes tanulóinak az idei
tanévben nyílt elõször lehetõség a részvételre – árulta el
Balassa Istvánné igazgató, akitõl megtudtuk: erdélyi mondák, írók, költõk, történelmi
személyiségek és emlékhelyek
köré építették fel a projekt-

jüket, s a pedagógusok által kidolgozott tematika szerint már
elõzetes feladatokat is kaptak a
gyerekek. A precízen összeállított, hasznos tudnivalókat tartalmazó, személyre szóló munkafüzetben már a körút elõtt is
dolgoztak, s abba az utazás
alatt látottakat-hallottakat is
feljegyezték. – A pályázat célja
volt az is, hogy diákjaink megismerkedjenek határon túli
gyerekekkel, ezért két iskolát
is meglátogattunk. S mivel a
bélfenyéri diákotthonban árva
gyerekek is laknak, oda élelmiszert, ruhanemût, könyveket
és játékokat is vittünk ajándékba. A korondi iskolával közös
esten néptánccal és népzenével kísérve mi is bemutattuk
a településeinket (Becsehely,
Eszteregnye, Rigyác, Bázakerettye, Lispeszentadorján, Maróc, Petrivente), melyekrõl
mentek a diákjaink.
A több mint 2300 kilométeres körút során történelmi
és földrajzi nevezetességeket –
többek közt Kolozsvár, Marosvásárhely, Farkaslaka, Segesvár, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Déva, Arad, Csíksomlyó,
Szováta, Királyhágó, Tordai
sóbánya, Békás-szoros, Gyilkos-tó – látogattak végig a

nyolc helyen is koszorúzó kirándulók, akik a hazaérkezésüket követõen meglepõ pontossággal idézték fel és rögzítették az újonnan hallottakat. A
szülõknek és a támogató települések polgármestereinek
is tartottak egy képes úti élménybeszámolót, s az iskola
folyosóján egy erdélyi relikviákat tartalmazó vitrin, továbbá
egy maguk készítette székelyföldi terepasztal emlékezteti
õket a nagy utazásra. Az ötnapos út során a gyerekek a
reggelit és a vacsorát mindig a
szálláson kapták, s az ebédet
kiváltó hidegcsomagot kísérõik készítették. S noha a tanulók zöme elõször volt távol
a szülõktõl, nyafogásnak nyoma sem volt, felnõttes komolysággal viselkedtek, átérezve a
program jelentõségét.
A becsehelyi suli már a jövõ évi pályázatot is beadta, így
jó esély mutatkozik arra, hogy
a 2012/2013-as tanévben újabb
35 hetedikes tanulójuk jusson
el szervezetten külföldre, részesüljön felejthetetlen élményekben, vértezõdjön fel tudásanyaggal, s nem utolsó sorban közvetlenül szerzett tapasztalatokkal.
Kelemen Valéria

125. születésnap
Ünnepelt a letenyei ÖTE
A Szent Flórián szobornál
május 6-án (vasárnap) megtartott ünnepség során elsõként
Mándli Géza, a letenyei székhelyû Körzeti Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévõ horvát és szlovén vendégeket, valamint Halmi Béla letenyei és Birkás
Zoltán kistolmácsi polgármestereket és a szép számmal
megjelent önkéntes tûzoltókat.
Mint elhangzott, az ÖTE
(egykori nevén Letenyei Önkéntes Tûzoltó Egyesület) ebben az évben ünnepli alapításának 125. évfordulóját. Tagjai
a régi idõkben tûztõl, víztõl
védték a lakosságot, aratás,
betakarítás idején figyelõszolgálatot láttak el.
Bedõcs Attila, az egyesület
parancsnoka elmondta: Szent
Flórián mai követõi nem akarnak sem szentek, sem mártírok lenni, csak az õ szellemé-

ben teszik mindazt, amit az
emberiesség, a tisztesség, a
becsület ma is megkövetel.
Egy-egy felfedezés évekig
emlékezetes, de egy tûzoltás,
emberélet mentése csak napi
hír a médiákban, holott nagy
erõfeszítést, koncentrációt igényel a veszélyes feladatokat a
tûzoltók részérõl úgy megoldani, hogy ne sérüljön testi
épségük.
A koszorúzást követõen elismerések átadására került sor.
Az egyesület az Év Ifjúsági
Tûzoltója címet Oláh Norbertnek adományozta, az Év Önkéntes Tûzoltója kitüntetést
pedig Bedõ Tamás vehette át.
Az ünnepség végén Mándli
Géza elmondta: Letenye ausztriai testvértelepülésérõl, Prinzersdorfból kapott tûzoltó
autót meghozatala óta a mai
napig gondozza a több évtizednyi önkéntes tûzoltó múlt-

A patinás egyesület mai tagjai.
tal rendelkezõ kitüntetett letenyei Májer József, akinek tiszteletére a gépjármû nevét május 6-án Józsi bácsira keresztelték át.

A Flórián-napi letenyei ünnepség a szentmise után ifjúsági bemutatóval és a tûzoltóságnál vendéglátással folytatódott.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

www.zalatajkiado.hu
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Hõsök napi ünnepség
A Hõsök Napja alkalmából
május 27-én a Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák
Letenyei Szervezete (HHHLSZ)
megemlékezést tartott a városi
óvoda elõtt lévõ II. világháborús emlékmûnél. A Himnusz
elhangzása után Dömõk Dóra
konferálta fel Jasarevic Szabinát, aki Veszi Istvánné: Hõsök emlékére címû versét szavalta el.
Ezt követõen koszorúzásra
került sor. Letenye város polgárai nevében Halmi Béla polgármester és Rózsás Imre
alpolgármester, a letenyei
HHHLSZ nevében Kovács Jánosné és Imre Lászlóné, az
Andrássy Gyula Általános Iskola nevében Pusztai Ferencné igazgatóhelyettes, Rózsásné
Timár Zsuzsanna, Cselényi
Luca és Jasarevic Szabina helyezett el koszorút, majd a hõsi
halált halt letenyeiek hozzátartozói tették le virágcsokraikat, mécseseiket az emlékmû
talapzatára.

Ezután Kovács Emilné, a
Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Letenyei Szervezetének elnöke mondta el bevezetõ, üdvözlõ szavait, majd
Halmi Béla ünnepi beszédére
került sor. A polgármester többek között elmondta: a Hõsök
Napjáról szóló törvény 1924ben született meg, mely elõírta, hogy minden városban és
községben állítsanak emlékmûveket, s attól fogva minden
év május utolsó vasárnapján
emlékezett meg az ország a
háborúban elesett fiairól. Letenyén is állnak ezek az emlékhelyek; a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák közössége esztendõként megemlékezik a helyi hõsökrõl, akiknek
elvesztése az akkori gyerekeknek bizony a legnagyobb tragédia volt. Minden évben, egészen 1945 májusáig még megtartotta az ország a megemlékezéseket, s aztán hosszú ideig
néma csend... Az újabb és
újabb hódítók a maguk di-

Halmi Béla mondott ünnepi beszédet.
csõségét akarták belénk plántálni. Az iskolákban és a felvonulásokon, a különbözõ hazug
tömegrendezvényeken és a felszabadítóknak nevezett hódítók dicsõségérõl kellett szólnia
az éneknek. A magyar baka
már nem hõs volt, hanem szégyellni való utolsó csatlós.
Amikor a magyar történelem
kereke csikorogva új irányba
fordult, 2001-ben a polgári
kormány alkotott új törvényt a

Hõsök Napjának újbóli megünneplésérõl, s azóta május
utolsó vasárnapján újra összegyûlnek az emlékmûveknél a
megemlékezõk.
A polgármester beszéde
után Cselényi Luca szavalta el
az ismeretlen költõ Tábori levél címû versét, majd az ünnepség végén a megemlékezõk közösen énekelték el a
Szózatot.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Letenyei majális

A kerékpáros verseny résztvevõi.
Május 1-én tizenkilencedik
alkalommal került megrendezésre Letenyén a Diesel Kerékpár Ügyességi Verseny. A Kovács Gyula által kezdeményezett 2012-es megmérettetés során a kicsik között az elsõ helyen végzett Molnár Botond,
második Iványi Dávid, a harmadik Tóth Fanni lett. A nagyobbak között az elsõ helyet
Iványi Dániel, a másodikat Illés Bálint, a harmadikat pedig
Rezsek Gellért érdemelte ki.
2000-ben Letenye Város
Önkormányzata és Kovács
József vállalkozó (Letenye-Lila

Presszó) által alapított Majális
kispályás labdarúgó torna végeredménye a következõképpen alakult:
A férfiak között elsõ helyezést ért el a Veszélyes Elemek
gárdája, második lett a Dream
Team csapata, harmadikként
pedig a Becsehely gárdája ért
célba, míg a negyedik helyen a
Sajt FC csapata végzett.
A letenyei kispályás labdarúgó-torna során 2012-ben az
ötödik alkalommal megrendezett nõi-foci viadalon elsõ helyezést érdemeltek ki a Policicák, második lett a Letenye

nevû csapat és harmadikként
az Inter-Net lányfocistái érdemeltek elismerést. A kispályás
focikupát a letenyei Niti-Fina
Pékség pékáruk felajánlásával
támogatta.
Több évtized után a letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (FMHK) ismét az
évszázados platán alatt, a kastélyparkban rendezte meg a
2012-es Letenyei Majálist.
A program során a következõ elõadásokat láthatta szépszámú közönség: Kincses Színház - Bohócvár, Városi Óvoda
Pillangó csoportja - Matróztánc (felkészítõ: Hóborné Sárkány Rita), Letenye Város Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-

ménye moderntánc csoportjai
(felkészítõ: Végh Lászlóné), Letenye Város Mazsorett csoportjai - Törpillák, Mura Mazsik, Kismazsik (felkészítõ:
Pintér Jánosné), Sheba hastánc csoport (felkészítõ: Michalovics Mónika), Zumba csoport (tréner: Németh Dávid),
Zalagyöngye Néptáncegyüttes
- Nagykanizsa, Eraklin Táncklub - Nagykanizsa. A Letenyei
Majális során a Városi Könyvtár munkatársainak közremûködésével kézmûves foglalkozáson vehettek részt az érdeklõdõ apróságok és szüleik. A
majálisi utcabál zenéjét a No
Limit zenekar szolgáltatta.
M.I.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Anyák napja az óvodában
A hagyományoknak megfelelõen idén is május elsõ péntekén köszöntötték az édesanyákat a Muraszemenyei Általános Iskola és Óvoda kicsinyei. Az ünnepséget lelkes készülõdés elõzte meg. A kisgyermekek mûsorral és ajándékkal
kedveskedtek a meghívott vendégeknek. A zsúfolásig megtelt csoportszobában mutatták
be mûsorukat. A gyermekek
alkalomhoz illõ verseket és
dalokat adtak elõ az anyukákból, nagymamákból álló közönség elõtt. A mûsort Turósné Lõrincz Anita állította öszsze és tanította be a gyermekeknek. Az ügyes szerkesztésben, tudatos felépítésben felejthetetlen verssorok, ének-,
zeneszámok hangzottak fel,
melyekbõl elénk tárult, mi
mindent köszönhetünk édesanyánknak. Szó esett a nagy-

mamák, az édesanyák áldozatkészségérõl.
Igaz, anyák napja csak egyszer van egy évben, de ne feledjük: olyan sokat köszönhetünk nekik, hogy az év minden
napja is kevés hálánk lerovására. Minden meghitt szó, minden
virág kevés és szegényes cserébe azért, amit az édesanyák
tesznek gyermekükért. „Hála, szeret, köszönet” – e három szó melengette a drága anyai szívet.
Ezt követõen az óvó- és
dadusnénikkel közösen készített ajándékok átadására került
sor. Az édesanyák, nagymamák
könnyes szemmel köszönték
meg az ajándékot.
Az ünnepi hangulatot tovább fokozta, hogy az édesanyák, nagymamák, dédik közösen tevékenykedtek, játszottak gyermekeikkel a délelõtt hátralévõ részében.

A volt tanítóra emlékeztek

Május 3-án hatodik alkalommal rendezték meg Muraszemenyei Általános Iskolában a „Szép Tibor anyanyelvi
és irodalmi verseny” döntõjét
a 3. és 4. osztályosok számára.
Így emlékeztek az iskola volt
tanítójára, aki sajnos már 21
éve nincs közöttük.
A versenyen – amely 3 levelezõs fordulóból és a döntõbõl áll – az idei tanévben hét
iskola (Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Letenye,
Lovászi, Pusztamagyaród, Muraszemenye) 48 tanulója vett
részt. A feladatok a tantervi

követelményekhez is kapcsolódnak, de inkább rejtvényszerûek, érdekesek. A levelezõs fordulók után a legjobbak Muraszemenyén találkoztak és mérték össze tudásukat. Az alábbi eredmények
születtek:
1. Gerencsér Máté (Letenye), 2. Tótiván Lilla (Lovászi),
3. Hencz Regina (Bázakerettye).
A rendezõk ezúton is köszönik a résztvevõ tanulóknak
és felkészítõiknek, hogy méltóképpen emlékezhettek meg a
„Tanító Bácsikról”.

A kisgyermekek mûsorral is készültek.

Új színfolt Muraszemenyén
Májusban nyitotta meg kapuját Muraszemenyén az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér, amely
a hét minden
napján nyitva tart.
Két dolgozó 4-4
órás munkarendben várja az érdeklõdõket, ahol
internetes hozzáférés, olvasósarok mûködik, és egyéb rendezvények, elõadások megszervezésére is lehetõséget
nyújt. További feladatuk, hogy
a helyi lakosság hivatalos
ügyeinek intézéséhez segítséget nyújtsanak, különféle programokkal színesítsék a közösség életét.

Egyesületek, vállalkozások,
civil szervezetek, önszervezõdõ csoportok, ifjúságot összehozó foglalkozások lelhetnek
még itt otthonra. A célok között szerepel az idõskorú lakosság segítése is.
Nagy szeretettel várnak
minden érdeklõdõt.

Jubileumi köszöntés
Május 1-jén Rónási Józsefet, 21-én pedig Bedõ Gábornét (képünkön) köszöntötte 90. születésnapján Muraszemenye
Község
Önkormányzata nevében Stefanec
Mária polgármester. Méltatta
a hosszú élet munkáját, tapasztalatát, továbbra is jó erõt,
egészséget kívánva nekik, hogy
még sokáig élvezhessék családjuk és a falu közössége szeretetét. Virágcsokorral és ajándékkal tette emlékezetessé az
évfordulót és átadta az Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot.
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Kimagasló szereplés
Az elmúlt idõszakban több
rangos térségi borverseny zajlott megyénkben, mint például a Zalai Borút Egyesület
megmérettetése és a Zalai Borvidék borvidéki borversenye,
ráadásul az Országos Borversenyt is Zalában rendezték.
Ezen borversenyek kapcsán a dél-zalai vidékrõl nevezett borokat vettük górcsõ
alá, s megállapíthattuk, hogy a
régió néhány települése: Letenye, Becsehely, Csörnyeföld, s
a „borutason” még Tótszentmárton rendkívül szép eredményeket produkált.
A Zalai Borút Egyesület zalaszentgróti borversenyén ezen
településekrõl származott az
összes minta negyede, ugyanakkor az arany minõsítések
csaknem felét (46%-át) elhozták. A Zalai Borvidék zalakarosi versenyének eredményeibõl is hasonló tapasztalatokat
lehet leszûrni, hiszen a nevezett borok 30 százaléka származott Letenyérõl, Becsehelyrõl és Csörnyeföldrõl, s a legjobb minõsítések 45 %-át bezsebelték. Ezen a megmérettetésen Tótszentmárton nem szerepelhetett, mivel nem borvidéki település.
A Zalai Borút Egyesület viadalán a legmagasabb pontszámot a tótszentmártoni Trojkó
Attila chardonnay bora érte
el, így övé lett a legjobb fehérbor, míg a borvidéki verse-

nyen – ebbõl a térségbõl
egyetlen 2011-es mintaként – a
becsehelyi Németh Géza ottonel muskotály bora kapott
nagy aranyérmet.
– A közelmúltban Nagyradán
lebonyolított országos borversenyen nagyon szép sikert könyvelhet el a térség – hallhattuk
a becsehelyi borásztól, a borbírálatban résztvevõ Németh Gézától, akit a Zalai Borút Egyesület delegált a zsûribe. – A letenyei Kuprivecz József által nevezett két mintából a félszáraz
vegyes fehérbora (Margit bora)
arany minõsítésben részesült!
Németh Géza szerint a
fenti eredmények egyértelmûen visszaigazolják, hogy az
elmúlt években a dél-zalai térségben úgy a szakmai munkában, mint a borkultúra tekintetében jelentõs elõrelépés
történt. A fejlõdés érdekében
végzett hatalmas erõfeszítések
tehát nem voltak hiábavalók.
– A szakmai munka terén
megmutatkoznak a borászképzések eredményei, s a különbözõ szakmai bemutatókon kívül az egyes településeken,
például Becsehelyen is, a boros esték szakmai hozadéka is
tetten érhetõ – vélekedett Németh Géza. – Ezeken kívül is
nagyon sokat tettünk a térségben a kulturált borfogyasztás
népszerûsítéséért, a borhoz
kapcsolódó tevékenységek, szokások mind szélesebb körben

A közelmúltban rendezett borbírálatokon kiemelkedõen szerepeltek a letenyei kistérség borai.
történõ megismertetéséért, ter- zolja az elmúlt idõszak tevéjesztéséért. Szerintem mind- kenységét, s nagyon bízom abezek nagyban hozzájárultak a ban, hogy további bíztatást
nálunk tetten érhetõ perma- adnak azoknak, akik ezeket a
nens fejlõdéshez, a borosgaz- szép eredményeket elérték, s
dák szakmai elõremenetelésé- azoknak is, akik még vagy nem
hez. Míg a borút egyesületes neveztek, vagy a borok miborversenyen elsõsorban zalai nõsége tekintetében még nem
szakemberek bíráltak, a borvi- jutottak el erre a szintre. A
dékin Zalán kívüli elismert szakmai tanácsok megfogadászakemberek végezték a bírála- sával, egy kis odafigyeléssel
tot, megerõsítve az itt folyó nagyon jó eredményeket érborkészítés sikerességét. Az hetnek el õk is, öregbítve téreredményességünk különösen ségünk jó hírét, ismertségét és
értékes annak tükrében, hogy elismertségét. Nálunk megvanezekre a versenyekre térsé- nak a minõségi alapok ahhoz,
günk legjobb borásza, a csör- hogy a borturizmusból és a
nyeföldi dr. Bussay László nem vidéki turizmusból ez a letenevezett, míg a megye többi nyei kistérség minél nagyobb
neves borászata képviseltette arányban kivegye a részét.
magát. Szereplésünk visszaigaKelemen Valéria

Újdonságok, változások a versenykiírásban
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége elfogadta a
2012/13. évi megyei felnõtt
labdarúgó bajnokságok versenykiírását. Többek között errõl is beszélgettünk Józsi
Györggyel, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõjével.
– Alapvetõ változás, hogy
az I. és a II. osztályban kötelezõ lesz az elektronikus jegyzõkönyv készítése a helyszínen.
Ugyancsak kötelezõ az I. osztályban az U13-as csapat indítása. Emellett változatlanul
részt kell venni a Bozsik programban (U7, U9, U11). Az
MLSZ törekvése volt, hogy a
következõ bajnoki évre meghirdetett TAO egyesületi támogatással biztosítsa ennek fedezetét. A III. osztályban annyi
változás lesz, hogy az Északi- és
a Déli-csoportban kötelezõ a
tartalékcsapatok indítása, így
öt csoportban zajlik majd a
pontvadászat ebben az osztály-

Józsi György: – 62 egyesület
adott be pályázatot.
ban. A Keleti-, a Nyugati- és a
Közép-csoportban nem kötelezõ tartalékegyüttest indítani.
Az Északi- és a Déli-csoportból
az elsõ helyezett közvetlenül
feljut a második osztályba, a
másik három csoport gyõztesei osztályozót játszanak. A
változások érintik az utánpótlás-versenykiírást is. Ez azt je-

lenti, hogy az U14-es helyett
U13-as bajnokságot rendeznek. Itt a megyei I. osztályban
szereplõ egyesületeknek kötelezõ csapatot szerepeltetni, de
benevezhetnek csapatot a II.
és III. osztályban szereplõ
egyesületek is.
Józsi György elmondta,
hogy szeretnék beindítani
az U44-es, úgynevezett old
boys bajnokságot megfelelõ
érdeklõdés esetén. A résztvevõ csapatokkal a szövetség
közösen kívánja kialakítani a
bajnokság rendszerét. Jelentkezni a zala@mlsz.hu címen lehet.
– Strandlabdarúgó megyei
bajnokságot szervezünk júliusban – folytatja Józsi György. –
A területi selejtezõket Lentiben, Zalaegerszegen, Zalakaroson és Vonyarcvashegyen szeretnénk megrendezni július
hónapban. A területi selejtezõk idõpontjai közül a vonyarci július 20-22.-e között lesz. A

többi tervezett helyszínnel
még tart az egyeztetés. A döntõre Vonyarcvashegyen kerül
sor július 27-29-én. Jelentkezni
ugyancsak a zala@mlsz.hu címen lehet.
Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõje elmondta, hogy lezárult a TAO egyesületi pályázat a 2012/13-as bajnoki évre. 62 egyesület adott
be pályázatot utánpótlás-nevelésre és tárgyi eszközök beszerzésére.
Mûfüves pályaépítésére hirdetett pályázatot az önkormányzatok részére az MLSZ.
Ennek keretében nagy, kis és
grund mûfüves pályák épülhetnek 70 %-os támogatás
mellett.
A Magyar Kupa megyei
selejtezõjébõl Zala megye
négy csapatot ad az országos
táblára. Ezek a következõk:
NTE 1860 Nagykanizsa, Borsfa, Csács-Nemesapáti, Zalaszentgrót.
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„Határtól határig határtalanul”
Utazás Õrvidéktõl Õrvidékig

A Kazán-szorosnál…
A Határtalanul! program
támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. biztosította forrásból, a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
hetedik évfolyama, 31 tanulóval, négy kísérõ nevelõvel, szülõkkel, vállalkozó nevelõkkel
és a polgármesterrel négynapos tanulmányi kiránduláson
vett részt a Délvidéken, a Vajdaságban.
A kirándulás programtervét úgy állítottuk össze, hogy
tantárgyi
kapcsolódásokkal,
kulturális tevékenységgel, egyéb
pedagógiai tartalommal egészítettük ki.
A vajdasági autonómia részletes elemzését követõen megérkeztünk az elsõ állomáshelyünkre, Bácskossuthfalvára.
Az iskola igazgatónõje és helyettese fogadott bennünket,
mutatta be intézményét. A köszöntést követõen átadtuk iskolánk ajándékát. Bebarangoltuk az iskolát, majd egy különleges tájékozódási feladatot oldottunk meg ötfõs csoportokban, amelynek lényege az volt,
hogy kérjünk segítséget a helyiektõl a térképen megjelölt
épületekrõl, szobrokról és készítsünk felvételeket a meghatározott helyszíneken. Útközben levetítettük a Bánk bán
címû filmet, melynek egyik
történelmi szereplõje Péterváradhoz köthetõ.
Délután megérkeztünk Újvidékre, de idõnk nagy részét
Péterváradon, a Duna Gibraltárjánál töltöttük, ahol megértettük a Duna népeket összekötõ szerepét, közlekedési fontosságát, stratégiai lényegét az
egyes csaták, háborúk idején.
Elemeztük az ország földrajzi
részeit, szemlélõi lehettünk az
Alföld határokat átívelõ rónaságainak, Bácskának, Bánátnak, az azt megtörõ Tarcalhegységnek. Késõ este, nyolc
órára érkeztünk meg Székely-

kevére, a legdélebbi magyar településre.
Szombaton délelõtt Belgrád, a történelembõl számunkra Nándorfehérvár néven ismert fõváros, és Zimony volt
az úti célunk. Meghallgattuk
Gergõ Veronika beszámolóját
Hunyadi Jánosról, megismertük Kapisztrán János szerepét. A Millennium toronynál
megemlékeztünk a déli harangszó történetérõl, elimádkoztuk az Úr angyalát. Érdekes
elõadást tartott Bíró Krisztián
a pestisjárványról, Kuzma
Sarlott pedig József Attila A
Dunánál címû versét olvasta
fel az igazán hû környezetben.
Zimony után a fõváros Kalemegdan része felé vettük az
irányt. Itt helyi idegenvezetõ
segítségével bejártuk a régi
történelmi események színhelyeit, különösképpen a nándorfehérvári diadal jelentõségének kiemelésével. A hõsök
tiszteletére elénekeltük a magyar himnuszt. Pancsova volt a
következõ állomásunk, illetve
annak külvárosa Hertelendyfalva. A települést, annak történelmét, a bukovinai székelyek Duna mellé településének történetét egy helyi református lelkész ismertette
meg velünk.
A székelykevei iskolánál szerveztük meg a labdajáték tanulást a helyi diákokkal. Ajándékkal, labdával jutalmaztuk
õket. A vacsora elõtt ellátogattunk a falu templomába, ahol
megismertük a település történetét, vallását, melynek egyik
legszebb jelképe a templom
oltárképe, a Szent István ábrázolással. A templomkertben található kopjafánál koszorút helyeztünk el és közösen elénekeltük a székelyhimnuszt. Ezt
követõen a tájházhoz, majd temetõhöz indultunk, ahol felépíthették a falu egyetlen székely kapuját.

A harmadik napon, vasárnap várt ránk a legnagyobb
túra, hiszen 400 km-t kellett
utaznunk, hogy megismerkedjünk a Déli-Kárpátok és a
Szerb-érchegység közé beékelõdõ Kazán-szoros hihetetlenül szépséges vidékével.
Az elsõ program, látogatás
a szendrõi várban. Egykor
1448-ban a vesztes rigómezei
csata után itt tartotta fogva
Brankovics György szerb despota Hunyadi János kormányzót, aminek emlékére egy
várjátékot játszottunk. Galambóc volt a következõ helyszín,
ahol igazán szembesültünk,
hogy a mai Románia és Szerbia határán tartózkodunk. A
török hódítás kezdetén élénk
szerepet játszott hazánk történetében. Rövidesen a KisKazán-szoros lélegzetelállító
képe tárult elénk. Pihenõt tartottunk, ebéd, majd a Föld
Napja alkalmából szemétszedést szerveztünk. Az elkövetkezõ idõben növényhatározó segítségével, a szoros flórájával
ismerkedtünk. Vaskapu erõmûnél a buszból készítettünk
néhány fotót. A Vaskapu jelentõségérõl, a vízierõmûvek szerepérõl, Széchenyi Istvánról,
Baross Gáborról Mirkó Anna
tartott elõadást.
Este a helyi családoknál
kézmûves foglalkozás keretében megismerkedtünk a székely keresztszemes hímzéssel,
a többiek a székely kapu fõbb
jellemzõit vetették papírra. A
sportot kedvelõk maradtak az
iskola elõtti téren és a helyi
fiatalokkal fociztak. Vacsoránál
meghívást kaptuk a turistaszálláshoz egy záró estre, melyet
helyi fiatalokkal szerveztek
tábortûz melletti énekléssel,
tánccal, sütéssel egybekötve.
A negyedik napon már hazafelé indultunk és útközben
Zenta-Csóka település részén
Búza Tibor solymász mutatta
be a vadászat legfontosabb eszközeit, elemeit. Részletesen ismertette, hogyan készítik fel a
madarakat a közös zsákmányszerzésre. Megismertük a réti
sast, szirti sast, kerecsensólymot. Zenta, a Tisza melletti település, ahol 1697. szeptember
11.-én a Savoyai Eugen herceg
által vezetett világtörténelmi
jelentõségû csata következménye az 1699-ben megkötött

karlócai béke, mellyel lezárul
a törökök közép-európai térhódítása. Az iskola nevében
koszorút helyeztünk el a csata
emlékhelyénél.
Rövid idõ múlva Csantavérre érkeztünk, ahol a helyi
plébános segítségével megismerkedtünk Csantavér monumentális katolikus templomával, ami már messzirõl látható
a bácskai rónaságon. Majd
utunk Palicsra vezetett. A település egy nagyon szép környezetben elhelyezkedõ pihenõ, gyógyhely. A régi villák,
fürdõépületek felidézik a századforduló hangulatát (Lujzavilla, Bagolyvár). Termálvizérõl, annak gyógyhatásáról, a
gyógyvizek kémia elemei mit
gyógyítanak ismertetõt Ginter
Patricia tartott. A tó körül
szerveztünk egy futást annak
tiszteletére, hogy Vermes Lajos kezdeményezésére rendszeresen szerveztek sportjátékokat Palicson, ahol a gyõztesek koszorút kaptak, de ezek
akácból készültek. Mi az otthon készített murakavicsból
készült ajándékkal kedveskedtünk a gyõzteseknek.
Utolsó állomásunk, egyben
a legszebb település Szabadka
volt. Városnézõ sétát tettünk a
szecessziós házak között a belvárosban. Írók parkjában megemlékeztünk Kosztolányiról,
meghallgattuk a költõ Játék
címû versét. A szakadó esõ
ellenére megkerestük a „Törött
szárnyú turulmadár” emlékmûvet a Zentai úti temetõben,
amely a megtorlás áldozatainak emlékét idézi. Egy fõhajtásnyira tiszteletünket fejeztük
ki a hõsökért. Már késõ este volt,
amikor a temetõt elhagytuk.
Emlékekkel, hatalmas ismeretanyaggal léptünk fel a
buszra, hogy vajdasági élményeinket rendszerezzük, elmélyítsük. Sokszor gyerekfejjel
nem is értettük, hogy miért
történtek az események, de
hisszük, hogy a kirándulás
nem volt hiábavaló. Világossá
vált, hogy az igazi határ csak
országhatár. A nemzet, a magyarság ennél többet jelent.
Büszkék vagyunk, hogy határvárosként átérezhettük mit kellett tenni a déli végeken, hogy
mi most magyarnak mondhassuk magunkat.
Halminé Mikó Erzsébet

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Molnári dicsõségéért fociznak
Két fordulóval a befejezés
elõtt, a Petrivente elleni 4-3-as
gyõzelemmel már május 19-én
megnyerte a 2011/2012. évi
bajnokságot a megye III. osztály Dél II. csoportban vitézkedõ Molnári SE csapata. A
bajnoki címhez vezetõ utat
Dobos Lajossal, a Molnári Ifjúsági és Sportegyesület elnökével tekintettük át.
– A Molnári Sportegyesület
1950 óta létezik, s mûködése
alatt mindig is kiemelt figyelem kísérte a labdarúgó szakosztály szereplését – szögezte
le az elnök, aki 2010. július 31én vette át az SE vezetését.
Nem éppen rózsás helyzetben,
hiszen anyagi gondokkal küzdöttek, többen is eligazoltak,
így 2011. júniusban kiestek a
megye II-bõl. – A kiesést követõen a játékosokkal és az egyesület vezetésével közösen döntöttünk a legalacsonyabb osz-

tályban történõ folytatásról, s
célként a bajnokság megnyerését, Molnári dicsõségét
tûztük magunk elé. Lelkiismeretes munkával, szoros összefogással sikerült is elérni az
alapvetõ célkitûzést, ám a magasabb osztályba jutáshoz
újabb, pofonokkal kikövezett
út vezet. Kell még két mérkõzést játszanunk a Közép csoport leendõ bajnokával.
Megtudtuk: a tavalyi falunap keretén belül volt egy pályázati támogatással kísért négyes labdarúgó torna, ahol a
horvát, a szlovén és a német
résztvevõk a járásiakból összeválogatott futballistákat szerepeltettek, míg a hazaiak molnári játékosokkal álltak ki, s
így is nagy fölénnyel nyerték
el a gyõztesnek járó serleget.
Ezt a sikert a fanatizmussal és
önzetlenséggel megáldott elnök szerint olyan játékosok ér-

ték el, akik hozzá hasonló tulajdonságokkal vannak megáldva. A füvet nyíró, meszelõ,
edzést vezetõ és szinte mindent elvállaló Dobos Lajos
ezekkel a futballistákkal elhitette, hogy sokra képesek, s az
önbizalomban megerõsített játékosok ragyogó bajnoki szerepléssel hálálták meg a feléjük áradó bizalmat. Elõször és
utoljára a 2011. augusztus 25-ei
nyitányon szenvedtek vereséget, s azt követõen 3 döntetlenjük mellett csupa gyõztes

Dobos Lajos

A Roland is támogatta
Letenye Város Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménye
április 27-én rendezte meg a
mûvelõdési ház nagytermében
városi hangversenyét, melyen
az elõzõ évekhez hasonlóan a
zene- és táncmûvészeti ág növendékei léptek a közönség
elé. A különbözõ mûvészeti
korokból felcsendülõ szóló,
duó és trió mûvek mellett a
hangszeres növendékek zongora négykezessel is bemutatkoztak, a koncert végén pedig
a táncos növendékektõl láthatott különbözõ karakterû koreográfiákat a közönség.
A kellemes hangulatú koncert érdekessége volt, hogy
egy pályázat keretében a Ro-

land East Europe Kft. a mûvészeti iskola részére egyhónapos használatra biztosította
a cégük által forgalmazott termékek kipróbálását. A koncerten természetesen bemutatkozott a HPi-6F digitális zongora,
melynek sokszínû lehetõségeit
a közönség is hallhatta, illetve
a koncert teljes anyagát a CD2i felvevõ segítségével rögzíteni tudták. A pályázat révén
az egy hónap alatt a növendékek is folyamatosan használták az eszközöket és sok új lehetõséggel ismerkedhettek
meg, hiszen ezek a legmodernebb fejlesztésekkel vannak
ellátva.
Mirkó Imre

Így ünnepelt a bajnokcsapat a helyi presszó elõtt.
meccset vívtak. Az egyesület
23 igazolt játékosából amúgy
18 molnári kötõdésû, így nem
csoda, hogy a falu aprajanagyja figyelemmel kíséri a
bajnoki szereplést.
– A falvak kulturális és közösségi élete mára olyan szinten háttérbe szorult, hogy az
itt lakók valósággal igénylik a
vasárnap délutáni meccseket –
folytatta a sportköri elnök, aki
szerint a közönség soraiban
mindenki egy kicsit edzõ,
hiszen szinte minden nézõ
bennfentes: anyuka, apuka,
testvér, rokon, szomszéd vagy

barát. Ez olyan szempontból
hátrányos, hogy jobbról-balról,
úton-útfélen érkeznek az egymásnak is sokszor ellentmondó „szakértõ” kritikák.
– Két fordulóval a befejezés elõtt nyolc ponttal vezettünk, így már eldõlt, hogy bajnokok vagyunk – mosolygott
az elnök, elárulva: a júniusi
osztályozó sikerétõl függetlenül, a jövõrõl is közösen döntenek majd az egyesületi tagok. – Nálunk 26 fõ dönthet,
így 26 fõ közösen határoz
majd a folytatásról.
Kelemen Valéria

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A táncos növendékek is bemutatkoztak.

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

12

Dél-Zala Murahíd

2012. május

Egyre jelentõsebb a szerepe
– a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak
Az elhúzódó nemzetközi
gazdasági válság hatásai érzékenyen érintik a zalai vállalkozásokat is. A kialakult helyzet
miatt a bankok hitelezési kedve jelentõsen csökkent, emiatt
más támogatási forrás után kell
nézni. Ebben játszik jelentõs
szerepet a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
– Az elmúlt esztendõ sikeres idõszak volt az alapítvány
életében árbevétel és eredmény tekintetében is. Ezt három terület hatékony tevékenységének köszönhetjük. Egyrészt az egyre népszerûbb
mikrohitelnek, másrészt annak, hogy egyre nagyobb a szerepünk a nemzetközi pályázatokban, harmadrészt pedig
egyre több vállalkozó és önkormányzat veszi igénybe tanácsadói szolgáltatásunkat – mondta Nagy András, az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója.
– Nehéz évük volt 2011-ben
a vállalkozóknak, s a helyzet
idén sem lesz könnyebb. Sõt…
– Ezért is folytatódik a
kombinált mikrohitelezési akció, egyelõre továbbra is csak a
városi vállalkozások számára.

Nagy András
Jó hír viszont, hogy várhatóan
õsszel egy újabb kombinált
mikrohitelezési formában a
falusi vállalkozások is igénybe
vehetik ezt a lehetõséget. Ráadásul nem csak hitelt, hanem
támogatást is jelent ez majd, s
kezdõ vállalkozások is kérhetik. A forgóeszköz hitel rendkívül kedvezményes kamatozású, 5-8 %-os lesz. Ugyancsak
õsszel várható egy teljesen új
hitellehetõség, ami a 35 év
alatti fiatal vállalkozókat segíti.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
kapcsolatos részletek, tudnivalók:
8790 Zalaszentgrót, Szabadság tér 4.
Tel./Fax: 36 30/396-6806
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
Telefon: 92/316-033, 92/310-800, www.zmva.hu
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel./Fax: 93/312-605
8360 Keszthely, Bercsényi u. 2/A. Tel./Fax: 83/510-905
8960 Lenti, Deák F. u. 4. Tel/Fax: 92/352-285

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500 Ft/fõ
BENELUX KÖRÚT, a három varázslatos ország
Júl.3-8.
109.900 Ft/fõ
VÁG VÖLGYE és a FELVIDÉK történelmi városai
(félpanzió)
Júl.12-15.
48.500 Ft/fõ
ALBÁNIA, egy ország, melyet látni kell (4* hotel)
Júl.16-22.
104.900 Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl.23-29.
129.900 Ft/fõ
LENGYEL KISKÖRÚT: Zakopáne-Krakkó-Auswitz
Aug.2-5.
47.900 Ft/fõ
PRÁGA - kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug.2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
ÜDÜLÉS DÉL-DALMÁCIÁBAN:
Dubrovnik-Montenegró (félpanzió)
Aug.19-25.
102.900 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi szigete, KORZIKA, a
szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

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

10. Nemzetközi Murai Csónakfesztivál
2012. június 30-július 1.

Szombat, 2012. június 30.
07.00: Résztvevõk találkozása Murekben (Ausztria), (csak
gumicsónakkal)
07.30: Ereszkedés megkezdése
08.30: Érkezés Apaciba. Reggeli. Kulturális program.
(Facsónakok indulása)
09.30: Túra folytatása Terme Bad Radgersburg felé-Gornja
Radgona
10.30: Érkezés Terme Bad Radgersburgba. Kulturális
program, felfrissülés.
11.30: Túra folytatása Petánci felé
12.30: Érkezés Petánciba. Ebéd, felfrissülés.
13.30: Ereszkedés folytatása Melinci felé
15.00: Érkezés Melincibe. Kulturális program.
16.00: Túra folytatása Gibini felé
17.00: Érkezés Gibinibe. Borkirálynõ köszöntése, kulturális
program. Határellenõrzés.
18.00: Túra folytatása Zsabnik felé - Horvátország
19.00: Érkezés Zsabnikba. Vacsora, zenei program, éjszakai
szállás sátorban.
Vasárnap, 2012. július 1.
07.30: Gyülekezõ - túra folytatása
08.00: Reggeli
09.00: Indulás Muraszerdahelyre
10.00: Érkezés Muraszerdahelyre, felfrissülés.
11.00: Túra folytatása Podturen felé
14.00: Érkezés Podturenbe. Ebéd. Kulturális program.
15.30: Túra folytatása Magyarország - Szlovénia - Horvátország
hármashatár felé
16.30: Érkezés a Kerka-Mura torkolatához Magyarországon,
felfrissülés
17.30: Túra folytatása Dekanovecbe
18.00: Érkezés Dekanovecbe. Kulturális program.
Eredményhirdetés. Vacsora.
21.00: A program befejezése
Részvételi díj két napra: 50 euró
További információk: 06-93/379-002, 06-30/593-4917
Árvíz esetén 2012. július 28-29-én lesz a rendezvény
megtartva.

