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Együtt ünnepeltek
Június 30.-ra Horvátország
európai uniós csatlakozása
elõtt egy nappal ünnepséget
szervezett a határon a horvát
Gorican (Muracsány) önkormányzata és a magyar Muramenti Horvátok Egyesülete.
Délután 4 óra elõtt a letenyei és a murakeresztúri önkéntes tûzoltók, valamint az
idén 30 éves Letenye Város
Fúvószenekarának vezetésé-

vel, a Mura Mazsorettek közremûködésével indult a magyar határról a több száz fõs
hazai delegáció a horvát határra.
Itt a parkolóban tartott ünnepségen a Muraköz megyei
vezetõkön és Gorican alpolgármesterén kívül a mintegy ezres tömeget üdvözölte Halmi
Béla letenyei polgármester is.
(Folytatás a 2. oldalon)

A horvátság „csillagai” Molnáriban
Zsúfolásig megtelt a kultúrház június 2-án Molnáriban. A
horvát csillag születik rendezvényre a zalai horvátság szinte
valamennyi településérõl érkeztek fellépõk. Az immár negyedik alkalommal megrendezett bemutató sokszínûségével, színvonalas produkcióival
nagyszerû élményt nyújtott
fellépõknek, s nézõknek egyaránt.

Kõrösi Andrea és tánckara
(molnári asszonyok) már az
elején gondoskodott a jó hangulatról, amit a további mûsorszámok csak tovább fokoztak.
A vidám színdarabok viszszarepítettek minket az idõben. A szepetnekiek tollfosztása, a kanizsaiak lakodalmasa, a szerdahelyiek lánykérése, s a molnáriak bolti
(Folytatás a 2. oldalon)

A letenyei borokat mutatja be Halmi Béla Kolarek Ljubomirnak,
Prelog új polgármesterének.

Murai csónakfesztivál Muraszemenyén

Négy nemzet képviselõi eveztek a Murán.
Tizenegyedik alkalommal
szervezték meg a Nemzetközi
Murai Csónakfesztivált, melyen négy nemzet vizitúrázói –
osztrák, horvát, szlovén és
magyar – vettek részt, és evez-

ték le a közel száz kilométeres
távot június utolsó hétvégéjén.
A rendezvényen résztvevõ
közel 250 evezõst színes kulturális programokkal, ízletes
(Folytatás a 2. oldalon)
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Horvátország EU-s csatlakozását ünnepelték a letenyei határon
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint fogalmazott: „Végre
együtt tudunk ünnepelni egy
közös unióban, erre vártunk
már nagyon régen a Mura mindkét oldalán. Mi ezen a vidéken
nagyon régóta közös kultúrában élünk. A családok sok szállal kötõdtek egymáshoz és
nem felejtették el az elmúlt
idõszakban a kapcsolatokat.
Minket, magyarokat is nagyon
szívesen láttak itt, ebben a
szûk hazában. Bízunk abban,
hogy horvátok, szlovének, magyarok együtt képviseljük kultúránkat, a gazdaságot és gazdaságilag meg fogunk erõsödni ebben a térségben.” – fogalmazott Halmi Béla.

Az ünnepségen a határátkelõn a külhoni horvátok által hozott földbe a csatlakozás élõ mementójaként elültetésre került
egy növendék tölgyfa is. A program hivatalos és kulturális része
a határ mellett lévõ Zelengaj kirándulóközpontban folytatódott.
Másnap már az uniós Horvátországban, Prelogban, Letenye testvérvárosában került
sor uniós csatlakozási ünnepségre. Itt a letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház szervezésének
köszönhetõen jelen voltak a
Derûs Évek Nyugdíjas Klub
hölgytagjai, akik prószát sütöttek, a letenyei hegyek borait
hozták el a Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesületének tag-

Murai csónakfesztivál Muraszemenyén

Faültetés a határon.
jai. Prelogban portékájukat kínálták a Muramenti Foltvarrók, jelen voltak alkotásaikkal
Bedi László és Boa Endre népi

iparmûvészek, valamint Letenye és a környékbeli települések alkotói is.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A horvátság „csillagai” Molnáriban

Egy kis pihenõ a parton…
(Folytatás az 1. oldalról)
étkekkel és frissítõ italokkal várták az egyes állomásokon.
A hagyományossá vált túra
szombaton reggel vette kezdetét, amikor Murek városában
vízre bocsátották gumicsónakjaikat az osztrákok, ezt követõen haladtak át a szlovén és a
horvát területen, ahol további
vízi jármûvekkel csatlakoztak
hozzájuk. Bad Radgersburgban és Petanjciben is színvonalas kulturális programmal
várták a lelkes evezõsöket. Éjszakájukat Muraszerdahelyen
töltötték, ahonnan Podturenen át, a vendéglátást követõen érkeztek a MagyarországSzlovénia-Horvátország hármas
határhoz. Itt, ahol a Kerka a
Murába ömlik Stefanec Mária,
Muraszemenye polgármestere
köszöntötte a jókedvû csónakosokat.
Ahogy elmondta, a települést 2007-ben keresték fel azzal, hogy csatlakozzon ehhez a

több nemzetet megmozgató
fesztiválhoz.
– Természetes örömmel
vettük a felkérést. Azóta már
jubilált is a rendezvény, ugyanis tavaly ünnepeltük a tizedig
murai csónakfesztivált. Ekkor
közel 350 horvát, szlovén, osztrák és magyar töltött együtt
egy jó hangulatú hévégét. Ez
idõ alatt rengeteg új barátság
köttetett, és a Mura összetartozásunk jelképévé vált. Azt szimbolizálja, hogy együtt tudunk
mûködni, dolgozni, mellyel településeink fejlõdését is szolgáljuk – részletezte Stefanec Mária.
A vendéglátást követõen
szálltak ismét vízi jármûveikbe, melyek közt volt gumicsónak, ladik és kenu is. A KerkaMura torkolatától újult erõvel,
felfrissülve indultak tovább
utolsó állomásuk, Dekanovec
felé, Muraszemenye testvértelepülésére, ahol a kétnapos,
rengeteg élménnyel teli túra
vacsorával zárult.
Kép és szöveg: V.R.

(Folytatás az 1. oldalról)
jelenete mind a való életbõl
merített.
S ahogy ezt az amatõr szereplõk elõadták?! Igazán remek volt! A közönség oldalát
fogta a kacagástól.
A felnõttek mellett a gyerekek is megmutattak tehetségüket. Szólót énekelt Horváth
Viktória Semjénházáról, Szalai Gábor Molnáriból, s az
aranytorkú Kozma Alex Tótszentmártonból. A tótszerdahelyi iskolások látványos
táncos produkciókat mutattak
be. A mûsorszámok közül a
zene sem maradt ki. Trojkó
Zsolt tanítványai kellemes hangulatot varázsoltak tambura
zenéjükkel. Tótszentmártonból Hederics Antal és Kramarics Márta ének duója aratott nagy tetszést. A Murakeresztúrt képviselõ fiatal asz-

Molnáriak a Hangya-boltban.

szonyok operetteket adtak elõ.
A kánkánozó semjénházi aszszonyok mûsorát nagy tapssal
fogadta a közönség.
A bemutató után a fellépõket a Látogató Központban
még egy meglepetés várta,
Esküvõi divat címmel fotókiállítást rendeztük. A faluban
számos régi fotót sikerült
összegyûjtenünk e témakörben.
A kiállított képeken, 1944-tõl
egészen napjainkig viselt esküvõi ruhakölteményeket tekinthették meg a fellépõk.
A televízióban futó tehetségkutató mûsorok után most
élõben is részesei lehettünk
egy igazi show-nak, ahol az
apró ovistól a nyugdíjas korosztályig képviseltették magukat a résztvevõk, s bizonyították, hogy a „horvátság csillagai” továbbra is ragyognak.
Geröly Krisztina

2013. június
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Kedvezõbb szabályok a A vendégváró letenyei termálfürdõ
Horvátországba utazóknak
A Szapáry-kastély õsparkjának öreg tölgyei és vérbükkjei alatt
50 °C-os termálvízre épült fel a 33x20 m-es nagymedence, a kör alakú
gyermekmedence, röplabda és strandfoci pálya.
A nagymedence és gyermekmedence mellett 2007-ben elkészült
a tanmedence és ülõmedence is.
A nagymedence vize 28 °C-os, a gyermek- és a tanmedence
32 °C-os, az ülõmedence pedig 35 °C -os melegvizet biztosít.
Termálfürdõnk vízét a legmodernebb eljárással fertõtlenítik – az
ún. DEWAN nevû fertõtlenítõszerrel –, amely bõrbarát, a szemet nem
irritálja és a vizet lenyelve sem károsítja a szervezetet.
A tág, nagy szabad tér, az erõt sugárzó hatalmas zöld felületek
kitûnõ alkalmat kínálnak a szórakozásra és a felüdülésre. A határmentiségbõl adódóan a hazai mellett várjuk a horvát, osztrák és szlovén
vendégeinket is.

Vendégváró áraink:
Termálfürdõ belépõ árak - 2013.
Belépõjegyek
Forint
(HUF)
Felnõtt napijegy

1.100

4

Gyermek napijegy (14 éves korig)

600

2

Ifjúsági napijegy (14-18 éves korig)

800

3

Nyugdíjas napijegy (58 év felett)

800

3

Napijegy 17.00 h után

600

2

2.500

9

Felnõtt bérlet

6.500

23

Gyermek bérlet (14 éves korig)

4.000

14

Ifjúsági bérlet (14-18 évig)

5.500

19

Nyugdíjas bérlet (58 év felett)

5.500

19

Családi napijegy (2 felnõtt és 2 14 év alatti gyermek)

Megszûnt a vámellenõrzés.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Hivatal Vám Sajtóirodája a letenyei
határátkelõhelyen tartott sajtótájékoztató keretében részletezte a napokban azokat a szabályváltozásokat, amelyek kedvezõbb feltételeket teremtenek a Horvátországba utazóknak 2013. július 1-tõl. Ez az
idõpontja ugyanis a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz
való csatlakozásának, mely után
a vonatkozó uniós és hazai szabályokat kell figyelembe venni
az eddig alkalmazott úgynevezett vámmentességi törvény
rendelkezései helyett.
Suller György Attila õrnagy,
vám- és jövedéki szóvivõ érdeklõdésünkre a következõképp
foglalta össze a leglényegesebb
változásokat Horvátország uniós
csatlakozása kapcsán:
– A legfontosabb változás,
hogy július 1-tõl már nincs
vámellenõrzés a magyar- horvát határszakaszon, tehát, amit
korábban megszoktak az utazók, hogy be kell jelenteni
milyen értékû árut hoznak
magukkal, ezek után nem lesz
szükséges. Nagyon fontos azonban, hogy a schengeni egyezményhez történõ csatlakozásig
az útlevél, illetve személyazonosító okmányok ellenõrzése
megtörténik, tehát meg kell
állni a határon az utazónak.
– Hogyan érinti a NAV
dolgozóit a csatlakozás?
– A horvát határszakaszon
összesen 173 fõ munkatársunkat érinti az átszervezés, a

Euro
(EUR)

Csoportos kedvezmény 10 fõ felett 10%

NAV- nak nagyon nagy szüksége van ezeknek a jól képzett,
tapasztalt kollegáknak a szakértelmére, így valamennyiüknek tudtunk más munkát ajánlani, lesz például, aki nyomozóként folytatja munkáját, de
lesz, aki más belterületi Vámés Pénzügyõr Igazgatóságon
fog tovább dolgozni.
A szóvivõ még kiemelte,
mélységellenõrzéseik, továbbá
a piacok és vásárok ellenõrzései gyakoribbak lesznek ezek
után és nagyobb figyelmet fordítanak a jövõben az általános
forgalmi adókkal kapcsolatos
szabályok betartására is, ugyanis várhatóan az ÁFA visszaélések megnövekednek majd a
határszakaszon. Fontos lehet,
hogy Horvátország csatlakozását követõen megszûnik a külföldi (horvát) utas által Magyarországon vásárolt termékek, illetõleg a magyar utas
által Horvátországban vásárolt
termékek esetében az általános forgalmi adóra vonatkozó
visszatérítés lehetõsége. A kedvezõbb feltételek említésekor
kiderült, hogy jövedéki termékek esetében, például a korábbi 4 liter bor helyett akár 90
liter is behozható, cigarettából
pedig a korábban megszokott
40 db helyett 800 db is nálunk
lehet a behozatalkor. Az utazók egyébként a NAV által
kiadott többnyelvû kiadványból, valamint a horvát külképviselet honlapján is tájékozódhatnak a változásokról.
Dányi József

Bérletek 10 alkalomra

Kedvezményes bérletek letenyei lakosoknak 10 alkalomra
Felnõtt bérlet

5.500

19

Gyermek bérlet (14 éves korig)

3.000

10

Ifjúsági bérlet (14-18 évig)

4.000

14

Nyugdíjas bérlet (58 év felett)

4.000

14

Kemping szolgáltatások díja - 2013.
Sátorhely

850

3

Motorkerékpár hely

500

2

Autóhely

850

3

Lakókocsi hely autóval

1.900

7

Lakóautó hely

1.600

6

Szállásdíj 12 év felett

1.600

6

Szállásdíj 3-12 év között (3 év alatt in.)

1.050

4

900

3

2.000

7

1 fõ részére Ft/éj

6.500

23

2 fõ részére Ft/éj

12.000

42

3 fõ részére Ft/éj

16.000

56

3.900

41

Áramdíj csatlakozás

Faház, bungaló esetén
Faház, bungaló Ft/fõ/éj

Apartmanház esetén

4 és több fõ részére Ft/fõ/éj

A kemping szolgáltatásait
igénybe vevõ
vendégeinknek a
termálfürdõ használata
ingyenes!
Idegenforgalmi adó 300,Ft/fõ/éj 18 és 70 év között.
Információ:
Tel.: 93/343-044, 30/5204052 fax: 93/343-006
E-mail: info@ekkov.hu
Web: www.ekkov.hu
A termálfürdõ nyitva tartási ideje:
2013. június 1. - 2013. szeptember 1.
Hétfõ-vasárnap: 10.00-20.00 óráig
A kemping 2013. június 1-tõl 2013. szeptember 1-ig 0-24
óráig nyitva áll a vendégek számára.
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Teljesült a cél, bajnok a Letenye

Kilenc pont elõnnyel nyerte a bajnokságot a felnõtt csapat.
A Letenye SE labdarúgócsapata a tavaszi szezonnak a
másodosztály elsõ helyérõl vágott neki. A gárda igazolta az
elõzetes várakozást és a reményeket valóra váltva magabiztosan nyerte meg a Déli-csoportot és szerezte meg az
aranyérmet, visszajutva négy
év után a megyei „egybe”.
1. LETENYE SE 30 m 24 gy.
3 d 3 v 96-23 75 pont
A rivális Kiskanizsát végül
9 ponttal, a harmadik Zalakomárt pedig 13 egységgel elõzték meg. Dicséretes
a gólkülönbség is, hiszen
négy híján százat lõttek és
negyedrészét sem kapták, 16
meccsen maradt érintetlen a
hálójuk.
Külön öröm, hogy mindeközben a gólokat futószala-

Az utánpótlás (tartalék) együttes megvédte elsõségét.
gon gyártó Kõrösi Miklós 32
találattal a csoport gólkirálya lett.

Összefogás a temetõkápolnáért
Tisztelt letenyei polgárok!
A több, mint 100 éves temetõkápolna felújításához kérjük
az önök segítségét. Ne hagyjuk, hogy gyönyörû kápolnánk
állapota tovább pusztuljon! A magyar emberek segítõkészségükrõl, összefogásukról naponta tesznek tanúbizonyságot.
A természeti csapások idején is mindig lehet rájuk
számítani. A mi kis városunk lakóit is ilyen összefogásra, önzetlen segítésre várjuk/kérjük. Azt szeretnénk, hogy mindenki lehetõségének megfelelõen járuljon hozzá e nemes cél
megvalósításához. Köszönettel fogadjuk az anyagi, fizikai segítséget egyénektõl, vállalkozóktól, cégektõl. Aki szívbõl, lélekbõl ad, az soha sem lesz szegényebb, sokkal inkább gazdagabb.
Adományaikat eljuttathatják a letenyei Takarékszövetkezetben nyitott számlára:

75000301-50030545,
illetve a szervezõkhöz: Bedõ Ildikó (Ady út), Dallos Tiborné
(Petõfi út), Kovács Jánosné (Baross út), Kovács Józsefné
(Fenyõ út), Marics Istváné (Barátság út), Molnár Istvánné
(Béci út), dr. Szabó Ilona (Ságvári út).
Támogatásukat elõre is hálás szívvel köszönjük!
a szervezõk nevében:
Kovács Józsefné

Nem volt könnyû az út a
bajnoki címig. Takács Árpád
edzõ és Horváth Áron külföldi

munka miatt csak hétvégeken
volt itthon. A sárga és piros
lapos eltiltások, sérülések és a
kupasorozat miatt a hajrára
alaposan megfogyatkozott a
keret.
A CSAPAT erejét bizonyítja,
hogy így is biztosan vette az
akadályokat, sorra hozta és
szállította a várt eredményeket.
Az „i” betûre a pontot a
remek kupaszereplés tette fel,
hiszen ott is nagyszerûen menetelt az együttes: a Lenti elleni bravúrgyõzelem (3-2) után
hosszabbításos mérkõzésen a
Zalakarosnak is visszavágott
(3-2) a bajnoki vereségért, kijutva ezzel az országos táblára.
A megyei döntõbe jutásért
csak a késõbbi gyõztes, az NB
III-ban ezüstérmes Andráshida
állította meg a letenyeiket.
A sikerekben az utánpótlás
sem maradt el, hiszen edzõként a 1000. mérkõzésén túllépõ Szabó Ferenc „Totesz” tanítványai a tavalyi bajnoki cím
után megvédték elsõségüket.
A bajnoki aranyérmeket Józsi György, a ZMLSZ igazgatója
adta át mindkét csapat játékosainak.
A nyári pihenõ után július
közepén kezdõdik a felkészülés a megyei I. osztályra. A
klubvezetésnek addig sok teendõje akad a csapat megerõsítését illetõen, hiszen új edzõt
és a tervek szerint 4-5 új játékost akarnak szerzõdtetni a
biztos bennmaradás eléréséhez.
- dj -

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Miért önti el Letenyét rendszeresen sárlavina ?
Panaszos bejelentések a letenyei polgármester asztalán.
Cég panaszkodik arra, hogy
már többször is sártenger öntötte el a telephelyüket, a nagy
értékû gépeiket féltik a sártól
– írja az ügyvezetõ.
Magánszemély is tett írásos
bejelentést – mutatja Halmi
Béla. A hölgy panaszában leírta, hogy az idén 20 centis sár is
volt már az udvarukban.
Az ominózus terület egyike
Letenye Nagykanizsa felé vezetõ útszakasza a benzinkút és
a régi gépállomás között található. Felette mezõgazdasági terület.

Onnan is zúdul alá egy-egy
nagyobb esõzéskor a sárlavina.
Amikor kisparcellás mûvelés
volt itt, akkor ilyen dolgok
nem fodultak elõ – szól az
elõzményekrõl a polgármester.
Az akkor meglévõ vízelvezetõ
árkok a nagyüzemi gazdálkodás nyomán eltûntek. A nem
megfelelõ mezõgazdasági tevékenység következtében lezúduló sár miatt tavaly júliusban napokig tartott a helyreállítás.
Az önkormányzat rendszeresen tisztítja az árkokat, de
ennél többet nem tehet –
Sárlavina a letenyei benzinkútnál.

Összesen 900 millió forintból

– 3 beruházás zajlik egyidõben Letenyén
Letenyén egyszerre három,
összértéküket tekintve 900
milliós beruházás valósul meg
– mondta lapunknak Halmi
Béla polgármester.
500 millióból „újjávarázsolják” a Murakeresztúr felé haladó, az egyedutai városrészben lévõ útszakaszt 2,4 km
hosszban.
Az útfelújítás, teljes burkolatcsere három utcát (Petõfi,
Eötvös, Rákóczi) érint. A munkaterület átadása június elején
történt meg és a munkálatokat
rendszeresen monitoringozza
a letenyei vezetés – tudtuk
meg a letenyei polgármestertõl.
A változékony idõjárás miatt
nem pontosan a tervezett
ütemben zajlanak a munkát,
de a csúszást igyekeznek helyre hozni az út építõi, akik
emiatt egyben a lakosság türelmét is kérik. Itt már úgy

haladnak a kivitelezéssel, hogy
július elsõ napjaiban a Petõfi
utca, Szent Imre herceg utcáig
tartó szakaszának aszfaltozása
megtörtént. Ezeknek a munkálatoknak a befejezési határideje szeptember vége.
Egy horvát IPA-s (Pro Mur)
projektnek köszönhetõen zajlik a letenyei szennyvíztisztító
telep teljes rekonstrukciója is,
amelyre 300 millió forint áll
rendelkezésre. Ez esetben a kivitelezésnek az év végéig meg
kell valósulnia – mondta Halmi Béla.
Egy ún. „belvizes” projekt
is folyamatban van a kisvárosban, melynek célja 8 letenyei
utca vízelvezetési problémáinak megoldása. Erre 100 milliót sikerült elnyerni és a munkálatok július végén be is fejezõdnek – mondta a jó híreket
a letenyei polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

mondja a polgármester. A
nemrég átadott új Öreg-hegyi
feljáró út melletti mezõgazdasági terület szinte az útig be
van szántva. A mostanában
gyakoribbá váló nagyobb viharok alkalmával a Kárpáti utca
is sárlavinában úszik, de itt egy
belvizes projekt keretében
megoldás kerül annak megfékezésére.
Nem jobb a helyzet a Júlián-hegy felé tartó kerékpárúton is. Itt az idén egy viharkor akkora sár volt, hogy a

közútkezelõ félpályás útzárat
rendelt el.
Az ügy mihamarabbi rendezése – a panaszos levelek
fényében is – sürgetõ megoldást kíván. Nem szeretnének
olyan jogi eszközzel élni, mint
Lispeszentadorjában, ahol a
mezõgazdasági területrõl lezúduló sár miatti feljelentést
követõen a kárt szenvedett ingatlan tulajdonosának adott
igazat a hatóság – mondta végezetül Letenye polgármestere.
Szöveg: Mirkó Imre

Hõsök napja Letenyén

Fotó: Tóth Zsolt

A Petõfi utca aszfaltozásával július elején végeztek.

Halmi Béla (a kis képen) mondott beszédet a megemlékezésen.
Május 26-án (vasárnap) a
Az ünnep szónoka Halmi
II. világháborús emlékmûnél Béla polgármester volt, aki a
ismét megrendezte Letenyén a háborúkban elesett, eltûnt emHõsök napi ünnepséget a Ha- berek, édesapák emlékének
dirokkantak, Hadiözvegyek, ápolására hívta fel a figyelmet.
Az ünnepségen az emlékHadiárvák Letenyei Szervezete. Elsõként Kovács Emilné, mûnél koszorút, virágot hea szervezet vezetõje köszön- lyeztek el Letenye vezetõi, vatötte a megjelenteket, majd lamint a rokonok és a hozhelyi iskolások verseket szaval- zátartozók.
M.I.
tak el.
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Minden ember fontos
Juniális és megemlékezés Muraszemenyén

Társastánccal zárult a délelõtt.
„El kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s
meg kell tudnunk látni a jót a
másikban.”
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Fogyatékos
Személyek Otthona Muraszemenyén. A jubileumi ünnepséget 2013. június 25-én rendezték meg „A Muraszemenyei
Értelmi és Halmozottan Sérültekért Alapítvány” segítségével.
– A rendezvény egyik célja
a fogyatékkal élõknek egy
olyan felejthetetlen nap szervezése, amelyen különbözõ
ügyességi versenyek, mûsorok,
mulatságok szórakoztatják õket,
a másik, hogy meghívott vendégeink betekintést nyerjenek
a lakók életébe. E napon vendégül láttunk más fogyatékos
otthon lakóit és Muraszeme-

nye község intézményeinek
dolgozóit is. Ezzel lakóink lehetõséget kapnak, hogy más
sérült emberekkel és az ép társadalom tagjaival találkozzanak és kapcsolatot alakítsanak
ki. Az ilyen alkalmak nagyban
hozzájárulnak, hogy segítsék
az integrációt a többségi társadalommal. Az ép emberek láthatják, hogyan élünk, mikkel
foglalkozunk. A fogyatékosoknak rendkívül nagy élmény,
hogy találkozhatnak más emberekkel, hiszen nagy részük
nyitott az új kapcsolatokra –
mondta el Szabó Gábor, az
alapítvány elnöke.
Az esemény megnyitóján
Kele Lászlóné telephelyvezetõ
köszöntötte a résztvevõket, a
megjelent vendégeket, köztük
Virt Gyulánét, a Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézetének és

www.zalatajkiado.hu

Otthonának igazgatóját és dr.
Halász Gabriellát, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség igazgatóját.
Beszédében felelevenítette
az elmúlt tíz évet, kiemelte
mûködésük fontosságát. Fõ feladatuk az ellátottak állapotából adódó ápolás-gondozás,
amit igyekeznek magas színvonalon, anyai szeretettel végezni. Megemlékezett azokról a
lakókról, akik már nem lehetnek közöttük, s megköszönt
minden támogató segítséget,
majd levetítettek egy kisfilmösszeállítást az elmúlt 10 év
megörökített eseményeibõl.
Ezután Patonai Katalin, az
otthon egyik lakójának édesanyja gondolatait hallhatták
„Az otthonról szülõi szemmel”
címmel. Majd Bocskor Szilvia,
az intézmény dolgozója Garay
Gábor: Az abaújkéri kastélyban címû versét adta elõ. Az
otthonban élõk és a fejlesztõ
munkatársak közös mûsorukkal, a magyarszerdahelyi Vadrózsa tánccsoport táncbemutatóval színesítették a programot.
Virt Gyuláné emléklappal
köszönte meg a segítõk munkáját, amelyet a dolgozók és a

nyugdíjas munkatársak vehettek át.
A letenyei Alapfokú Mûvészeti Iskola társastánc elõadásával zárult a délelõtt.
Standard és latin-amerikai táncokat adtak elõ, melyek közt
angol és bécsi keringõ, csacsacsa és rumba szerepelt. A növendékek felkészítõ tanárukkal, Muik Dáviddal szeptember óta tanulták a táncokat és
idén az I. lenti táncversenyen
több dobogós eredményt értek el.
A mûsor után az alapítvány
jóvoltából gulyás, pogácsa és
helyben, frissen sütött krumpliprósza, illetve vattacukor várta a vendégeket a lakókat és a
dolgozókat.
Kondákor Roland, zenésénekes produkciója estig biztosította a jó hangulatot. Az
alapítvány saját feliratos pólóval lepte meg a segítõket, kollégákat a nap elején, így egységes ruházatban ünnepelhettek.
E rendezvény rendkívül
fontos az otthon lakói számára,
hiszen megmutathatják hogyan
élnek, mire képesek együtt,
mennyire fontos törõdni embertársainkkal, odafigyelni egymásra és segíteni egymást.
B.E.

Kiállítás a muraszemenyei IKSZT-ben

A Muraszemenyei Általános Iskola tanulóinak LOPLOP kukucskálódobozos mûveibõl nyílt kiállítás 2013. június 21-én a muraszemenyei
IKSZT könyvtár és közösségi
tér termében.
A dobozrajzok készítõi arra
vállalkoztak, hogy olyan rajzokat, illetve háromdimenziós
alkotásokat készítenek a dobozok belsejébe, melyeket kívülrõl egy kémlelõlyuk segítségé-

vel tekinthetünk meg (képünkön). Ezen alkotások elkészítésével a gyerekek kreativítása és
határtalan fantáziája mutatkozik meg.
Az érdeklõdésre való tekintettel állandó kiállításunk
mellett – mely Gresa Soma és
Orsós Zoltán szabad grafikáit
mutatja be – a dobozrajzok
június 30-ig voltak tekinthetõk.
-b-
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Ballagás és tanévzáró az Andrássyban
Június 19-én került sor a
letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában a nyolcadikasok ballagására és a tanévzáró
ünnepségre.
E napon az alma matertõl
két nyolcadikos osztály búcsúzott, osztályfõnökeik Halminé
Mikó Erzsébet és Torma Rózsa
voltak.
A végzõsök versekkel, dalokkal köszöntek el az Andrássytól, a szülõk nevében az

iskola minden dolgozójának
Halász Erika köszönte meg a
8 esztendõ áldozatos munkáját. Az önkormányzat oktatási
bizottságának jutalmát Bíró
Krisztián, Gyergyák István és
Mirkó Anna vehette át.
A tanévzáró végén Bedõ
Ildikó igazgató a biztonságos
nyaralásra, közlekedésre hívta
fel a szülõk és a tanulók figyelmét.
M.I.

MEGHÍVÓ
A nyolcadikosok adták át a zászlót a hetedik osztályosoknak.

Kistolmács Község Önkormányzata
szeretettel várja
Önt és
kedves Családját
2013. július 20-án (szombat)
tartandó

III.Kistolmácsi Falunap rendezvényére
Részletes program:
07:00-10:00
08:00 órától
09:00 órától
13:00 órától
14:00 órától
Mirkó Anna veszi át Halmi Béla polgármestertõl az önkormányzat jutalmát.

OPTI-LENT OPTIKA

15:00 órától
15:30 órától
16:00 órától
17:45 órától
19:00 órától

Horgászverseny a Kistolmácsi tavon
Kispályás futball a Kistolmács-kupáért
Fõzés, fõzõverseny a kistolmácsi kempingben
Szentmise a motoros emlékmûnél, avatás
Eredményhirdetés: horgászverseny, kispályás futball,
fõzõverseny, tanulók jutalmazása
Kanizsa Táncegyüttes mûsora
Rédicsi Asszonykör mûsora (népdalok)
Letenyei Mazsorettek tánc- és néptánc mûsorai
KREDENC együttes mûsora
Bazsi Boy zenés, mulatós mûsora

Egész napos programok:
Tûzoltó bemutató (haboltás), ugráló-vár gyermekeknek,
arcfestés, ügyességi versenyek, GOKART

Gyermek és felnõtt napszemüvegek 100% UV védelemmel,
polaroid szûrõvel 2.500 Ft-tól.
Divatos RETRO keretek 6.500 Ft-tól.
Computeres szemvizsgálat a hét minden napján.

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.
Tel.: 92/352-066, 06/30/30 55 817
Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 900- 17 00
Szombat: 900- 1200

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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A jövõ évi tüzelõ már biztosítva van
Környezetbarát és gazdaságos fûtéstechnológia Csörnyeföldön

Az új géppel hasznosítanak minden hulladékfát.
Decemberi számunkban a
csörnyeföldi sikeres Start munkaprogramról szóló cikkünkben már röviden olvashattak
arról, hogy az önkormányzat
nyertes pályázatának köszönhetõen a következõ fûtési sze-

zonban a közös önkormányzati hivatal a gázról áttérhet a
faapríték tüzelésére.
– Az elmúlt hónapokban az
elnyert 13 millió forintból
megvásároltuk a beépített motoros apríték-készítõ gépet és

az apríték-tüzelésû kazánt,
melyet már be is építettünk és
beüzemeltünk a hivatal épületében, valamint kialakítottunk
egy apríték tárolót is, amelybe
a tüzelõanyagot elõállító gép is
helyet kap – ismertette a jelenlegi helyzetet Csörnyeföld elsõ
embere, Simon Zoltán. Majd
hozzátette, az apríték-készítõ
gép ötmillió forintba került, és
további két önkormányzat, Gutorfölde és Kerkateskánd – a
gép mûködési költségeit biztosítva - is ezzel a géppel készíttetheti el az általuk beépített
kazán fûtéséhez szükséges
alapanyagot.
Ahogy a polgármester hangsúlyozta, ennek a korszerû fûtési módnak számos elõnye
van. Elsõsorban teljesen kiválthatják vele a földgázt, hiszen
megközelítõleg ugyanolyan komfortfokozatot lehet elérni a faapríték felhasználásával. Ennek köszönhetõen 25-30 százalékos fûtési költség-megtakarí-

tást érhetnek majd el, továbbá
a környezetet sem terhelik, mivel csökken a fosszilis energia
felhasználása és az égés során
keletkezõ károsanyag-kibocsátás. Ezt csökkentik azzal is,
hogy a fafeldolgozás során keletkezõ növényi hulladékokat,
ágakat már nem elégetik az
utak mellett és az árokpartokon, hanem ledarálják és a
fûtési szezonban hasznosítják.
Jelenleg már annyi hulladék
fát sikerült aprítékként újrahasznosítani, amellyel a közös
hivatal épületének fûtését tudják biztosítani.
– Nem utolsó sorban pedig
két embernek – apríték-készítéshez szükséges bozót és
cserjeirtás, fakitermelés, tûzifakészítés – egy évig munkát
biztosítunk, akiknek a bérköltségét a programnak köszönhetõen teljes egészében fedezni
tudjuk – tette hozzá Simon
Zoltán.
Varga Rita

Járna nekik, de nem igénylik
Félõ, hogy nem jutnak elegendõ ételhez az arra jogosultak
Csörnyeföld is azon települések közé tartozik, amely vállalta, hogy a nyári idõszakban
folyamatosan, legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkezést biztosít önrész nélkül a
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermekek számára. További feltétel volt, hogy az étkezést biztosító szolgáltatónak az alapanyagot a támogatási összeg
legalább harminc százalékának megfelelõ értékében mezõgazdasági õstermelõtõl, kistermelõtõl vagy mezõgazdasági tevékenységet folytató

mikrovállalkozástól, illetve a
Start közmunkaprogramban
résztvevõ önkormányzatok által megtermelt terménybõl
kellett biztosítania. A termelõknek az önkormányzat megyéjén vagy a szomszédos
megyén belül vagy a települési
önkormányzattól légvonalban
számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belül kell elhelyezkednie.
Annak ellenére, hogy térítés nélkül biztosítanák az étkezést, félõ, hogy minden jogosult gyermek nem jut nap
mint nap meleg ételhez. Ezen

honlapját,

aggodalmának adott hangot
Simon Zoltán, Csörnyeföld
polgármestere.
– A nyári gyermekétkeztetést 54 rászorulónak biztosíthatnánk, azonban csak nagyon
kevesen, az erre jogosultaknak
csupán alig több mint a fele
kérte a napi egyszeri étkezést,
a többiek szülei ezt nem igényelték. Nagy szívfájdalmam,
hogy nem látom biztosítottnak
azt, hogy minden gyermek
napi egyszer enni fog, méghozzá meleg ételt – hangsúlyozta Simon Zoltán.
Hozzátette, a korábbi évekhez képest – amikor a felmele-

gíthetõ ételeket, konzervet kiosztották a családok részére –
immár két éve annyiban változott az étkeztetés, hogy az elõírásoknak megfelelõen a faluházban, helyben fogyaszthatják el az ebédet a GYEV-ben részesülõ gyermekek nem vihetik azt éthordóban házhoz,
ugyanis abból korábban –
általában mennyiségi – problémák adódtak. Felmerül a kérdés, hogy a GYEV-ben részesülõ gyermekek számára az iskolában és az óvodában szükséges-e teljesen ingyen biztosítani az étkeztetést.
V.R.

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!

2013. június

9

Dél-Zala Murahíd

Gondolatok az emlõszûrésrõl Gyermeknap és évzáró
– egy vidéki védõnõ szemével

Nemrég hangos volt a média, hogy egy ismert sztár az
emlõrák megelõzése érdekében inkább alávetette magát a
melleltávolító mûtétnek, mintsem, hogy a gyermekei lássák õt
úgy szenvedni, ahogy õ az édesanyját, akit mellrák miatt veszített el.
A körzetembe tartozó négy községben májusban volt a
népegészségügyi program keretében szervezett emlõszûrés
45-65 év közötti hölgyek részére. Az önkormányzatok lehetõséget biztosítottak a falvakban élõk számára, hogy a bárki, aki
a Mammográfiás Laborból „Meghívó”-t kapott, az adott napon
önkormányzati költségen részt vegyen a vizsgálaton. Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály és Szentmargitfalva hölgyei közül összesen 34-en vettek részt a vizsgálaton –
ebben a számban azok is benne vannak, aki egyénileg oldották meg a beutazást. Ami elgondolkodtató: a szûrésre behívottak száma 92 fõ volt. A pontos adatokat A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének szûrési koordinátora adta meg. A szûrõvizsgálatok célja a betegségek korai felismerése, hiszen ezek a betegségek a korai stádiumban felismerve több mint 90%-ban gyógyíthatók.
Természetesen bárkinek lehet az adott napon halaszthatatlan, fontosabb elfoglaltsága, lehet beteg... Amint a meghívóban is benne van: telefonon lehet idõpontot módosítani.
Ahogy dr. Horváthné Jakab Annnától megtudtam, aki
meghívót kapott, de aznap más elfoglaltsága volt és szeretne
elmenni, nem késett el: a szûrések június 28-ig tartanak, a
nyári szünet után szeptembertõl folytatódnak, a Mammográfiás Laborral idõpontot egyeztetve kérheti a vizsgálatot.
A busszal, vonattal utazóknak a megváltott jegyek és a
labor igazolása alapján, hogy megjelent a vizsgálaton, az OEP
a költséget téríti – bármelyik kormányhivatalban, vagy a szûrésre hívó levélben megadott címen postán.
Aki pedig nem az adott korosztályba tartozik, de szeretne
elmenni szûrõvizsgálatra: a háziorvosától kapott beutalóval –
idõpont egyeztetés után – igénybe veheti a vizsgálatot.
A szûrési koordinátor ötlete: ha már egy napot rászántunk
a szûrésre, aznapra kérhetnénk idõpontot a nõgyógyászatra
is, hiszen a nõk körében gyakori halálok a mellrák mellett a
méhnyakrák is.
Gondoljunk mi is a gyermekeinkre – ha már önmagunkat
amúgy is sokszor hátrányba szorítjuk miattuk –, hogy ne lássák szenvedni az édesanyjukat, nagymamájukat! Fordítsunk
idõt önmagunkra, hogy többet lehessünk szeretteinkkel!
Németh Tamásné
védõnõ

– a muraszemenyei óvodában

Május utolsó vasárnapján a
gyermekeket ünnepeljük. Az
idei évben a szomszédos Kerkaszentkirályra látogattunk
óvodásainkkal, ahol is Káli János és Káli Tamás vendégül
látott bennünket. Többek között a póni lovaglás (felsõ
kép), a nyuszi simogatás, a
trambulinon való játék mind
újfajta élményt jelentett számunkra. A sok finomságtól
roskadozó asztalt körülállva
csillapíthatták szomjúságukat,
éhségüket, miközben a hintázás, a csúszdázás, a gokartozás
csábította õket.
Óvodánkban hagyománnyá
vált, hogy május utolsó péntekjén búcsúznak el nagycsoportosaink az óvodától, s ekkor
adnak számot a kisebbek az év
során tanultakról. Ünneplõbe
öltözve, nagy izgalommal várták gyermekeink, hogy szerepelhessenek vendégeink elõtt;
egy kis örömet, boldogságot
lopjanak a megjelentek szívébe. Elõször a kiscsoportosok
táncos és mesés mûsora nyitotta meg az ünnepséget, melynek címe: A gomba alatt. Majd
a nagycsoportosok mesejátéka

és az iskolába készülõ gyermekek búcsúzása következett (alsó kép).
12 gyermekünk búcsúzott
az óvodától, társaiktól, az óvónéniktõl, dadusnéniktõl. Elbúcsúztak kiságyaiktól, amelyeken nagyokat aludtak, a babakonyhától, ahol finomakat fõztek, kis ovis játékaiktól, melyekkel városokat építettek.
Kis óvodás táskájukat nagy iskolatáskára cserélik, a játékot a
tanulás váltja fel. Elbúcsúztak a
óvodától, hogy megismerjék a
betûk és számok világát, felfedezzenek ezer csodát. A szülõk, nagyszülõk szemébe könynyet csalogattak kis verseikkel,
köszöntõikkel. Különös érzés
azt látni, hogy a csetlõ-botló
pici kisgyermekükbõl egyik
napról a másikra iskolába készülõ nagylány vagy nagyfiú lett.
Kis ballagó ajándékkal indítottuk õket útnak, remélve,
hogy az óvodában átélt élményeket, az itt szövõdött barátságokat, megtalált kincseket örökre az emlékükben õrzik, s szeretettel emlékeznek majd viszsza ránk!
Turósné Lõrincz Anita
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A becsehelyiek voltak a legeredményesebbek
A Zala Megyei Tûzoltószövetség idén is megrendezte az
önkéntes és létesítményi tûzoltók megyei versenyét. A megmérettetésnek idén június 1jén Zalaszentiván adott helyet, ahol a CTIF országos versenyére való kvalifikálásért, illetve retro és modern kismotorfecskendõ szerelés kategóriákban mérkõztek meg a
résztvevõ csapatok.
– A két szervezõ szervezet
biztosította a felszerelést, mi
pedig tagjainkkal a rendezõgárdát egészítettük ki. A versenypályát már pénteken kimértük, a vízellátást az út túloldaláról építettük ki. Mindenki a szabadidõ terhére van velünk, így nehéz összeszedni a
csapatot, de igyekeztünk hetente egyszer gyakorlásra öszszegyûlni – mondta Pénzes Péter, a rendezõ Zalaszentiván
ÖTE parancsnoka.
– Az önkéntes tûzoltó egyesületeknél több mint száz éve
megyei szinten ez a legrangosabb verseny, illetve a CTIF
gyõztese Zalát képviseli az országos versenyen. A megyében
több helyen rendezzük a versenyeket, idén Zalaszentiván
lett a házigazda. Ezek a versenyek az önkénteseknél fenntartják a versenyszellemet, egységes tûzoltó öntudatot alakítanak ki, ifjúságot nevelnek.
Az egyesületeknek fontos szerepe van a településeken, fiataljaik megtanulnak a közösségért, egymásért dolgozni,
másokon segíteni. A felszerelések korszerûsítéséhez a katasztrófavédelem évente ír ki
pályázatot, idén erre a célra országosan 120 millió forint van
felosztva. A verseny rendezésé-

A felszerelést ellenõrzik a becsehelyiek a verseny elõtt.
hez ezúttal is minden segítséget megadtunk az egyesületnek – árulta el Egri Gyula tûzoltó ezredes, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója.
A megmérettetésen 15 tûzoltó egyesület jelent meg, amelyek több versenyszámban álltak rajthoz, így közel harmincszor rajtoltattak a versenybírák.
– A CTIF gyõztese ausztriai
meghívást kap, ahol a résztvevõknek az utazáson kívül minden költségét állják. Évente
egyszer rendezzük ezt a megyei versenyt, mely a tûzoltó
közösségnek egyik legjelentõsebb zalai eseménye. Sajnos
sok csapat szûkös anyagi lehetõségeik miatt maradt távol,
másoknak az autójuk, kismotorfecskendõjük romlott el.
Technikai ellátottságot tekintve sok egyesület a maximumon van, de nincsen mibõl
mûködniük, ezt a hiányt pótolhatják a jövõbeni mûködési tá-

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

mogatásra kiírt pályázatok –
fejtette ki Strázsai Zoltán, a
szervezõ a Zala Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke.
Zala megye egész területérõl érkeztek versenyzõ csapa-

tok, akiknek az eredményhirdetéskor Dormán Miklós polgármester adta át a díjakat.
Kismotorfecskendõ szerelés
retro kategóriájában a megyei
legjobb idén a férfiaknál Szõkedencs, a nõknél Becsehely
lett. A házigazda zalaszentivániak férfiaknál ötödik, nõknél
harmadik helyezést értek el.
Modern kategóriában a férfiak, nõk és ifjúságiak mezõnyében is becsehelyi elsõség
született. A CTIF verseny tétje
volt, hogy ki képviseli Zala
megyét Székesfehérváron az
országos fordulón, és ki utazik
Burgenlandba. A nap végére
eldõlt, hogy a férfiaknál és a
nõknél is a Becsehely ÖTE
utazik, az ifjúságiaknál pedig a
Mura Ifjúsági TSZ érdemelte
ki a továbbjutást. Az összetett
„Zalaszentiván Kupát” a Becsehely ÖTE csapata vitte el.
Pataki Balázs

Virágpompában…

Farkas Tiborné, letenyei
olvasónk küldte a fotót virágzó
piros levélkaktuszáról, amelyet
16 éve nevel. Évente egyszer
hoz virágokat, általában májusban, júniusban. Még soha nem
volt annyi virága, mint idén és
tavaly. Összesen 50 virág dísz-

lik, de még található bimbó a
növényen, melyek nem nyíltak ki.
A levélkaktusz nagyon kedveli a világos, napos helyeket.
Még egy hónapig pompázik, s
várhatóan 60 virágot hoz öszszesen ebben az évben.

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu
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Ismét nagy siker volt A „Tanító öröksége”
VII. Kerettye Termál Kupa

Horváth Dénesné a díjazott

A tornagyõztes Glória Bútordiszkont.

A letenyei önkormányzat
2008-ban alapította a Tanító
öröksége díjat. A rangos díj
minden évben Pedagógusnap
alkalmából az oktató-nevelõ
munkát végzõ, Letenye közéletében meghatározó szerepet
betöltõ óvodapedagógusok
és pedagógusok elismerésére
szolgál.
A június 3-i iskolai ünnepség során Halmi Béla polgármester a testület döntése
alapján Horváth Dénesné nyugalmazott
óvodapedagógusnak adta át az oklevelet és a
vele járó emlékérmet.
A Tanító öröksége díjat
most átvevõ Horváth Dénesné
(Jutka óvónéni) 1965 május
végén kezdte meg letenyei

A bronzérmes molnáriak.
Június 29-én rendezték
meg Bázakerettyén a VII.
Termál Kupa labdarúgótornát, amelynek újdonsága volt,
hogy ezúttal a senior csapatok is összemérhették tudásukat.
Horváth Zoltán, a rendezvény fõszervezõje így értékelte
a viadalt:
– Idén az öregfiúk számára
is rendeztünk tornát, amelyen
6 együttes szerepelt, így összesen 30 csapat töltött el egy
kellemes hétvégét Bázakeretytyén, ráadásul a családtagokkal
együtt, élvezve a szíves vendéglátást, ami magában foglalta a fürdõlátogatást is.
Iványi László polgármester – aki egykor maga is kiváló
labdarúgó volt – elmondta: az
volt a céljuk a kupa elindításával, hogy népszerûsítsék Bázakerettyét, s fürdõjét. Úgy gon-

dolja, hogy ezt a célt sikerült
elérni.
Senior csoport: 1. Fregatt
(Lenti), 2. Öregszem (Letenye), 3. Torcida (Lendva).
A torna gólkirálya: Németh
István (Lenti Fregatt, 6 gól). A
torna legjobb játékosa: Varga
Endre (Borsfa). A torna legjobb kapusa: Vass Tibor (Öregszem Letenye).
A VII. Kerettye Termál Kupa végeredménye: 1. Glória
Bútordiszont (Zalaegerszeg),
2. Windoor FC (Zalaegerszeg),
3. Sibaris (Sárvár) és Club Afrika (Molnári).
A torna gólkirályai: Kõrösi
Miklós (Molnári FC, 12 gól) és
Koronczai Roland (Sibaris, 12
gól). A torna legjobb játékosa:
Csongár Péter (Glória Bútordiszkont). A torna legjobb kapusa: Kerese Róbert (Glória
Bútordiszkont).

óvónõi pályáját; 2001 áprilisi
nyugdíjazásáig a letenyei óvoda négy helyi telephelyén is
dolgozott, sõt néhány évig a
bánokszentgyörgyi
óvoda
vezetõje is volt.
A díj átvétele után többek
között elmondta, hogy az oktatás-nevelés legelsõ szintjén
dolgozó óvodai dolgozók legõszintébb, legérzékenyebb kritikusa az aprónép.
Az óvónõknek nagy kihívást jelent belopózni egy-egy
ovis szívébe, de amikor az sikerül, annál nagyobb elismerés és siker nehezen képzelhetõ el – mondta a díjat megköszönõ beszéde során a letenyei Horváth Dénesné.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Horváth Dénesnének Halmi Béla polgármester adta át az elismerést.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft
(3-14 éves korig)

Családi belépõ*
(2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft

A fürdõ június 22-tõl augusztus 25-ig
naponta 9.00 - 20.00 óráig tart nyitva!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
KÁRPÁTALJA kincsei (félpanzió)
Júl. 18-21.
40.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
Romantikus Németország
Aug. 7-11.
68.900 Ft/fõ
Üdülés Dél-Dalmáciában-Montenegró
(szálloda+ félpanzió)
Aug. 18-24.
99.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál
Aug. 19-21.
27.500 Ft/fõ
Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3*szálloda)
Aug. 24-29.
95.900 Ft/fõ
KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Észak-Magyarország másképpen
Szept. 6-8.
34.500 Ft/fõ
Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
Szept. 6-8.
39.900 Ft/fõ
Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 11-15.
64.900 Ft/fõ
Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 13-17.
79.500 Ft/fõ
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.

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

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok,
újságok készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:

Zalaegerszeg

Nauratyill József

Hónaptól hónapig…

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

