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Hidegburkolókat
a magyar - szlovén határra

hosszú távra felveszünk.

Érdeklõdni: 20/336-7360

A helyi választási bizottság
nyilvántartásba vette a

jelöltjeit . A
jelöltek a kötelezõen elõírt alá-
írásokat megduplázva adták le
az ajánlóíveket.

A
és a

újra
jelölte polgármesternek.

A helyi képvi-
selõjelöltjei:

Fidesz-
KDNP Letenyén

Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség Keresztényde-
mokrata Néppárt Halmi
Bélát

Fidesz-KDNP
Gregorovics Jó-

Leadták az ajánlóíveket a Fidesz-KDNP jelöltjei
Ismét Halmi Béla a polgármesterjelölt Letenyén

zsef Jám-
bor György
Kustor Ferenc

Molnár
Csaba

Pataki Lajos

autószerelõmester,
biztosítási ügynök,

, az ÉKKÖV Kft.
ügyvezetõ igazgatója,

, az orvosi ügyelet gép-
kocsivezetõje és
családi vállalkozó.

A Fidesz-KDNP támogatá-
sával, független képviselõje-

löltként indul ,
az FMHK igazgatója és

magyar-történelem sza-
kos tanár.

A jelöltek tovább folytatják
az aláírásgyûjtést – mondta Hal-
mi Béla, a letenyei Fidesz
csoport elnöke, polgármester-
jelölt.

Dömõk József
Rózsás

Imre

A Fidesz-KDNP Halmi Bélát indítja polgármesterjelöltként.

Az augusztus 20-i városi ün-
nepség során elsõként

polgármester köszöntötte
a résztvevõket, majd

tartotta meg ünnepi
beszédét. A külföldön is elis-
mert professzor többek között
szólt arról, hogy István király a
különféle törzseket összefogva
építette ki az erõs magyar ál-
lamot és keresztény nemzetté
tette a magyarságot. Már 1 000
évvel ezelõtt is érték támadá-
sok az akkori nyugatról az or-
szágot, de a szilárd erkölcsi ér-
tékekre épített magyarság an-
nak akkor is ellen tudott állni.
Tulajdonképpen a nyugati be-
folyásolás most is tart, de Ma-
gyarország csak nemzetállam-
ként tud újra felemelkedni a
hit erejével együtt, hiszen va-
lamikor ez volt egész Európa
összetartó ereje, alapja.

A szónok beszéde után az
elismerések átadása volt soron.

a
város egész társadalmának
megbecsülése és elismerése
kifejezéseként kitün-
tetõ címet adományozott

Halmi
Béla

dr. Buzá-
dy Tibor

Letenye Önkormányzata

Pro Urbe
Ros-

Letenye kitüntetettjei
tonics Lászlónak,

Köz
Szolgálatáért

Letenyéért
Közéleti Egyesületnek

Ráczné Lánczok Zsuzsan-
na,

a település
korábbi polgármesterének.

Az önkormányzat a
kitüntetõ címet

adományozottt a város érde-
kében végzett kiemelkedõ te-
vékenységéért a

. A dí-
jat

a civil szervezet vezetõje
vette át. A letenyei kitüntetettek (b-j): Ráczné Lánczok Zsuzsanna,

Huller Zsolt, Rostonics László, Szamosvári Olivérné.
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Augusztus 19-én otthoná-
ban, hosszan tartó súlyos be-
tegség következtében, életé-
nek 57. évében elhunyt

muraszeme-
nyei háziorvos és borász.

Dr. Bussay László 1958. jú-
nius 4-én született és 1987-ig
Baranyában élt. Azt követõen

háziorvos-
ként kezdett dolgozni, 1 év
múlva szõlõ-
termesztésbe kezdett. Hosz-
szú, fáradtságos munkáját vé-
gül aztán siker koronázta, hi-
szen a térségben elsõként
vált országos, majd nemzet-
közi hírû borásszá. 2004-es
Esküvé nevû cuvée-jét az an-
gol Decanter nevû borászati
szaklap szakírói beválasztot-
ták a világ 10 legjobb rizling-
je közé. Volt olyan esztendõ,
hogy szinte valamennyi általa
termelt bor bejutott a 20 leg-
jobb fehér és a legjobb édes
kategória élmezõnyébe.

Zala megye, Letenye és
környéke nagyon sokat kö-
szönhet õszinte borbírálati
szakértelmének, segítõkészsé-
gének, emberségének, amely-

dr.
Bussay László

muraszemenyei

Csörnyeföldön

nek köszönhetõen egyre szebb
és jobb borokat állítanak elõ
a gazdák.

Dr. Bussay Lászlót házior-
vosi munkája és borászati te-
vékenysége alapján 2009-ben
Zala megye díszpolgárává vá-
lasztották, 2013-ban pedig a
Magyar Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetéssel jutal-
mazták.

A muraszemenyei házior-
vos és borász hamvait au-
gusztus 30-án helyezték örök
nyugalomra a csörnyeföldi
temetõben.

Elhunyt dr. Bussay László

Letenye kitüntetettjei

Letenye Város Díszoklevele

Huller Zsoltot

List Leonhard

kitüntetõ címben részesítették
a letenyei , aki a
Szakma Kiváló Tanulója orszá-
gos versenyen, kárpitos szak-
mában elsõ helyezést ért el.

A testület szintén díszokle-
vél címmel ismerte el Letenye
ausztriai tesvértelepülésén élõ

alkotót másfél
évtizede tartó kulturális misz-
szójáért és kiemelkedõ alkotói

tevékenységéért. A mûvész a
kitüntetést késõbb veszi át.

Letenye Város Önkormány-
zata önzetlen karitatív mun-
kájának elismeréseként Lete-
nye Város Díszoklevele kitün-
tetõ címet adományozott a
letenyei
részére.

Az ünnepség során a város
25 éves jubileuma alkalmából
Halmi Béla polgármester em-
lékérmet adott át

Szamosvári Olivérné

dr. Buzády

Tibor Pál
Józsefné Birkás
Zoltán Bagla-
di Róbert

Derûs Évek Nyugdíjas
Klub Virágos
Letenyéért

Tóth Balázs Gregoro-

orvosprofesszornak,
Murarátka,

Kistolmács és
Zajk polgármeste-

rének.
A megemlékezés végén a

Letenyéért Közéleti Egyesület
és a

által alapított
akció díjai kerültek

kiosztásra. Különdíjban része-
sült és

vics Józsefné
Hor-

váthné Hermán Szilvia
Kuprivecz Jó-

zsefné

Balogh László-
né Varga Tiborné

Göncz Tiborné
Lukács Vilmosné

Mirkó Imre

. Lakótelep kate-
góriában elsõ helyezést

, má-
sodik helyezést

kapott szép virágaiért.
Családi házas kategóriában
harmadik lett

, második és
elsõ . Az Exemp-
lar díjat
virágosítása érdemelte ki.

Kép és szöveg:

Rostonics László kapta a Pro Urbe díjat.

Augusztus 14-20 között zaj-
lott a

. A

által szervezett prog-
ramsorozat a bibliotékában ki-
állítások megnyitásával vette
kezdetét, majd másnap a

sztárvendége a
volt. Bill, a

király és zenekara közel 2 órás,
élõ, fantasztikus koncertet adott
a kisváros fõterén.

Augusztus 16-án reggel
indult a
, majd aznap délután

vette kezdetét a
. A menetzenét

prezentálta, majd megnyíltak a
borházak, este 11 óráig pedig
zenekarok, zenészek váltották
egymást a színpadon.

Augusztus 17-én a
avató szent-

miséjére került sor, majd dél-
után folklór és néptáncgálával

XXXI. Mura Menti Na-
pok Letenyén Fáklya Mû-
velõdési Ház és Könyvtár
(FMHK)

Roxínpad Deák
Bill Blues Band

Pre-
logba Diesel Kerék-
pártúra

Mura Menti
Bornapok Le-
tenye Város Fúvószenekara

letenyei
temetõi kápolna

Színvonalas volt a Mura Menti Napok

indult a kulturális mûsorfo-
lyam. A nap végén

, az Operettszínház
szubrettje ragadtatta tapsra a
közönséget.

Augusztus 19-én este a
csoport után az est

sztárvendége a fiatalok köré-
ben népszerû

zenekar volt.
Augusztus 20-án a városi

ünnepséget követõen a kultu-
rális mûsorban többek között
felléptek a

modern és társastánc
csoportjai, este a nagykanizsai

retro gitárva-
rázsa, majd (Prog-
nózis) akusztikus koncertjét
láthatta a publikum. Ezt köve-
tõen a Jézus Krisztus Szu-
persztár és az István a király
címû rockoperákból hangzot-
tak el részletek, majd tûzijáték
zárta a 2014-es Mura Menti
Napokat.

Kép és szöveg:

Oszvald
Marika

Dá-
vid Zumba

Children of Dis-
tance

Letenyei Mûvészeti
Iskola

Bacskay Zoltán
Vörös István

Mirkó Imre

A letenyei, keszthelyi és móri borbarát hölgyek a Bornapokon.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



32014. augusztus Dél-Zala Murahíd

Augusztus 18.-án hivatalo-
san is bejelentették, hogy

lesz a
Zala megyei közgyûlési listájá-
nak vezetõje.

a Fidesz frak-
cióvezetõ-helyettese, ország-
gyûlési képviselõje elmondta,
hogy a 256 zalai településen (a
két megyei jogú városban,

és
nem szavaznak errõl)

összesen (a jelenlegi állás sze-
rint) 148 900 polgár adhatja le
voksát október 12-én a megyei
közgyûlés leendõ tagjaira. A
testület 15 fõbõl áll majd. Az
országgyûlési képviselõ meg-
erõsítette, hogy a Fidesz-
KDNP listáját dr. Pál Attila ve-
zeti, aki három ciklusban volt

alpolgármestere, 16 éven
keresztül tagja a megyei köz-
gyûlésnek, elõbb a Fidesz frak-
cióvezetõje, jelenleg pedig a
közgyûlés alelnöke.

Dr. Pál Attila elmondta,
hogy nagy megtiszteltetés és

dr.
Pál Attila Fidesz-KDNP

Vigh László,

Za-
laegerszegen Nagykani-
zsán

Lenti

A cél: fejlett és erõs Zala megye
Dr. Pál Attila a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje

egyben felelõsség is ez a fel-
adat. Az elmúlt négy évben
alelnökként vett részt a megye
feladatellátásának átalakításá-
ban. A korábbi intézményfenn-
tartói szerep eltûnt, munkájuk
középpontjába a terület, - és vi-
dékfejlesztés került. Folyamat-
ban van a megye gazdaságfej-
lesztési programjának elkészí-
tése, amelyrõl késõbb kíván
majd részletesebben beszélni.

– Jelenleg tíz tagja van koa-
líciónknak a közgyûlésben.
Szeretnénk október 12-én is
többséget szerezni, amennyi-
ben ez sikerül, a következõ öt
évben több kiemelten fontos
feladatunk is lesz. Ezek közé
tartozik a foglalkoztatás bõví-
tése és a munkahelyteremtés, s
a fiatalok megyében tartását
célzó fejlesztések. Az aprófal-
vas térségekben fontos a né-
pesség megtartása, s ezt a he-
lyi gazdaság erõsítésével lehet
elérni. Elsõdleges feladat a
munkahelyteremtést szolgáló

önkormányzati infrastruktúra,
a megye élelmiszergazdaságá-
nak erõsítése, a turizmus, a kis-
és középvállalkozások fejleszté-
se. Végül, de nem utolsó sor-

ban az összefogás erõsítése a
megyei jogú városokkal, mert
a cél közös, mégpedig a fejlett
és erõs Zala megye – vázolta
programját dr. Pál Attila.

Vigh László (balról) és dr. Pál Attila a sajtótájékoztatón.

Az és a
együttmûködé-

sének eredményeként a
egyik régi vágya vált

valóra azzal, hogy a Faluházzal
szembeni területen új

és létesült – osztotta
meg a jó hírt lapunkkal

polgármester.
A kisgyermekes szülõk már

évekkel korábban kezdemé-
nyezték egy játszótér megépí-
tését. A cél érdekében gyûjtést
is szerveztek.

Az önkormányzat képvise-
lõ-testülete egyetértve az igény-
nyel, évek óta törekedett an-
nak megvalósítására. Elõbb meg-
vásárolta azt a területet a Fa-
luházzal szemben, amelyet a
legjobb helyszínnek tartott,
mivel a település közepén,
központi helyen található.

A tûzoltó egyesülettel együtt-
mûködve a pénzügyi feltétele-
ket pályázat útján sikerült biz-
tosítani. Az egyesület által a
vidékfejlesztési forrásokból el-
nyert közel 15 millió forint se-
gítségével az Ifjúság utcai ját-
szótér egy szép új parkban ke-
rült kialakításra, és a Szabad-
ság utcai új lakóházak között is
kialakításra került egy játszó-

önkormányzat tûz-
oltó egyesület

becse-
helyiek

játszó-
tér park

Né-
meth Géza

Régi lakossági igény teljesült Becsehelyen

tér, ahol 4 játék került elhe-
lyezésre.

A megvalósítás során elõ-
ször a játszótéri játékok kerül-
tek elhelyezésre. Még folytak a
további kivitelezési munkák,
amikor a tiltás ellenére már
használatba vették a játékokat.
Azóta is folyamatosan gyerek-
zsivajtól hangos a tér, ami a
legszebb visszaigazolása an-
nak, hogy az elköltött milliók
jó célokat szolgálnak.

A játékok mellett a park
legfontosabb eleme a fedett,
fából készült tetszetõs pavilon,
amely augusztus hónapban
már két esküvõ helyszínéül is
szolgált. A faluházban tartott
lakodalmak során az ifjú pár
már a lakodalom helyszínén is
kimondhatja a boldogító igent.

A kialakított sétányok, az
elhelyezett padok, a terület
parkosítása révén a park a te-
lepülés egyik büszkeségévé
vált. Népszerûségére jellemzõ,
hogy a település minden ré-
szérõl érkeznek a szülõk, nagy-
szülõk a gyermekeikkel és
unokáikkal a térre játszani és
beszélgetni – hallottuk Becse-
hely polgármesterétõl.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !

Becsehely ismét gyarapodott.



A 2014. év a változások éve
a magyar politikai életben. Jól-
lehet, a választások eredménye
hasonlóan alakult, mint négy
évvel ezelõtt, a kormány újra-
alakulása számos újdonságot is
hozott magával. A miniszterek
és államtitkárok kinevezése
után döntöttek a kormánymeg-
bízottak személyérõl is. Töb-
bek között Zala
megyei kormánymegbízott is-
mét abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy folytathat-
ja a négy évvel ezelõtt meg-
kezdett munkáját. A kormány-
megbízottal beszélgettünk mun-
kájáról, az elmúlt négy évrõl,
és természetesen a jövõrõl.

– Másodszori kinevezésem
igazi megtiszteltetés számom-
ra. Felemelõ érzés, hogy meg-
kaptam a bizalmat Orbán Vik-
tor miniszterelnöktõl és újra
hívott ahhoz a közös munká-
hoz, ami a következõ négy év-
ben várható. Arra számítok,
hogy sok feladatot kapunk,
mellyel újra bizonyítani szeret-
nénk, hogy a Zala Megyei Kor-
mányhivatal hozzá tud járulni
az ország gazdasági verseny-
képességéhez is.

– Az vonzott igazán, hogy
ez egy nagyon összetett mun-
ka, hiszen a jogszabályok által
meghatározott alapfeladatai-
mon túl számos további elvá-
rásnak kell megfelelnem, kü-
lönösen most, hogy a minisz-

Rigó Csaba,

– 2014. július 7-én, a Ma-
gyar Közlönyben olvashattuk
elõször, hogy újra kormány-
megbízotti teendõk elé néz.
Milyen érzésekkel fogadta új-
raválasztása hírét?

– Mi az, ami valóban ér-
dekessé és különlegessé teszi
ezt a munkakört az Ön szá-
mára, mi a valódi oka annak,
hogy vállalta ezt a felelõs-
ségteljes pozíciót 4 évvel ez-
elõtt?

„A közszolga van az állampolgárért, nem fordítva”
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

terelnökséghez kerültünk. Ez a
hivatás megkívánja, hogy légy
profi szakember; ösztönzõ, de
szigorú vezetõ; de ami igazán
elengedhetetlen: embernek is
kell maradni ebben a szolgálat-
ban. Számomra nem okozott
nehézséget az elmúlt négy év,
örömmel végeztem a mun-
kám. Minden reggel úgy kel-
tem fel, hogy mit tudok tenni a
helyi közösségért az állam-
igazgatás területén. Úgy látom,
az emberek, a munkatársak ér-
tékelték a törekvésem. Másnak
is azt kívánom, hogy olyan
munkahelye legyen, ahol meg-
találja a számítását.

– Mindig vannak nem várt
helyzetek. Legyen ez a rendkí-
vüli idõjárás okozta vészhely-
zet, hóhelyzet, árvíz, ezek va-
lóban nehézségek voltak. Azon-
ban az is komoly döntések elé
állított, amikor az ország költ-
ségvetési fenntarthatósága ér-
dekében egy optimálisabb lét-
számú államigazgatás létreho-
zásáról határozott a kormány.
Nyilvánvalóan ez érintette a mi
területünket is, ami konkrét
létszámleépítésekkel járt. Ezt
is vezetõként kellett kezelnem,
ugyanakkor a lehetõ leghumá-
nusabb módon, tehát elsõként
az üres státuszokat szüntettem
meg. Azonban az, hogy az adó-
fizetõk elvárják, hogy költség-
hatékonyabb államigazgatás jöj-
jön létre, az teljesen érthetõ
kívánalom részükrõl.

– A legfõbb feladatunk,
hogy a megkezdett államigaz-
gatási átalakítást úgy folytas-
suk, hogy hozzájáruljunk az

– Az éremnek mindig két
oldala van. Milyen nehézsé-
gekkel, negatív hatásokkal
kellett megküzdenie?

– Melyek lesznek a kor-
mánymegbízottak legfonto-
sabb feladatai az új kormány-
zati ciklusban?

ország gazdasági versenyké-
pességéhez. Ez pedig csak úgy
valósulhat meg, ha még haté-
konyabb államigazgatási szol-
gáltatásokat nyújtunk az állam-
polgároknak. Ez egy sok össze-
tevõs feladat, melybe beletar-
tozik a járási rendszer további
erõsítése, ezen belül a telepü-
lési ügysegédi hálózat további
fejlesztése, a kormányablak-
rendszer korszerûsítése. De
idesorolom a jó partneri vi-
szony ápolását a települési ön-
kormányzatokkal, mert a tör-
vényességi felügyelet mellett
fontos a velük való tényleges
együttmûködés is. Ezt szolgálja
az a döntés, hogy immár a já-
rási hivatal vezetõinek is részt
kell venniük a testületi ülése-
ken és ott is felajánlani a segít-
ségüket a helyi közösségek-
nek. Emellett még több kreatív
ötletet várok el a közös mun-
kában. Jó kezdeményezésnek
tartom, hogy a zalaistvándi víz-
folyásról letermelt 250 m tûzi-
fát a közfoglalkoztatási prog-
ram keretében feldolgozzuk,
ezt követõen pedig 250 rászo-
ruló családnak juttatjuk el.

– A Jó Állam kialakítása a
Magyary Program része, mely-
nek elsõ szakasza lezárult. Az
államigazgatás különbözõ szint-
jein változások várhatóak, és
ahol szükséges, ott logikus
korrekciók is lesznek. Azt fog-
juk tenni, amit az állampolgári
igények megkövetelnek. Tehát
csak akkor hozunk létre újabb
kormányablakokat, ha arra va-
lóban igény van, és az ügyfél-
forgalom is megkívánja. Tekin-
tettel Zala speciális birtokszer-
kezetére, emellett aprófalvas
jellegére, közel 290 ezer lakos-
sal rendelkezõ megyénkben
258 település található. Zalá-
ban ezért kiemelten fontos az
ügysegédi rendszer fejlesztési
folyamata – a helyi lakossági
visszajelzéseket figyelembe vé-
ve. Már a megye 80 %-án jelen
vannak ügysegédeink, hiszen
elsõdleges célunk az, hogy
olyan kistelepülésekre is eljus-
son az ügyintézõ, ahol eddig
nem volt állandó ügyfélfoga-
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– Az elmúlt négy évben
rengeteget hallhattunk a „jó
állam” koncepció megvalósí-
tásáról is. Arról, hogy a mo-
dern, ügyfélközpontú alapel-
veikkel teljesen úttörõ gyakor-
latot indítottak el az elõzõ
ciklusban az államigazgatás-
ban, utalok itt például a já-
rási hivatalok, járási kor-
mányablakok megnyitására,
de idetartozik a települési
ügysegédi hálózat kialakítása
is. Hol tart ez a folyamat és
várható-e további szervezeti,
hatásköri átalakítás a Zala
Megyei Kormányhivatalban?

dás, hogy ne az ügyfél, hanem
inkább az ügyirat utazzon. A
járási rendszer kialakulása pe-
dig lehetõvé tette az állam-
polgárok számára, hogy köze-
lebb kerüljenek az államigaz-
gatáshoz. Felismertük, hogy
sokan csak ebédidõben sietve,
vagy munkaidõ után tudják
intézni ügyeiket. Ezért beve-
zettük a hosszabbított nyitva
tartást 08:00-tól 20:00-ig, mely
természetesen továbbra is meg-
marad. De az államigazgatás
törekvéseit bizonyítja az is,
hogy az ügyintézés idõtartama
30 napról 21-re csökkent, ezt
már törvény írja elõ. Az egyab-
lakos ügyintézési rendszerben
jelenleg 260 ügyet lehet in-
tézni, ez tízszeresére fog nõni
a jövõben. A tervek szerint 50
üggyel bõvül majd az elekt-
ronikusan intézhetõ ügyek
száma is. A közfoglalkoztatási
programok hatékony kivitele-
zése ugyancsak fontos alappil-
lérévé vált munkánknak. Ko-
moly szándékunk, hogy min-
den olyan ember, aki nem talál
munkát hosszú ideje, visszave-
zetõdjön a munka világába és
tisztességes bért kapjon a tisz-
tességes munkájáért. És úgy
tûnik, jól haladunk az úton,
hiszen a legfrissebb adataink
szerint az ötezret is elérheti a
közfoglalkoztatottak száma Za-
la megyében. Jelenleg két ágon
mûködtetjük ezt a folyamatot.
Egyrészt augusztus elsejétõl
további kistérségi Start munka-
programok indultak, melyek
lényege, hogy olyan fiatal, kez-
dõ munkavállalók is lehetõség-
hez jussanak, akik eddig nem
tudtak elhelyezkedni. Másrészt
folytatódik a hosszabb idõtar-
tamú, hagyományos közfoglal-
koztatás is.

– A kormány Zalában 412
millió forintot biztosít a Start
munkaprogramra, ezzel 61 te-
lepülésen 679 ember jut mun-
kához. A hagyományos 6-8 órás
közfoglalkoztatási programba
pedig plusz 1 255 dolgozót
vonnak be. Zala megyében
igény van a jó munkaerõre,
fiatalokra és idõsebbekre egy-
aránt. Ezt bizonyítja például az
is, hogy a közfoglalkoztatási
program a kormányhivatal
falain belül is megvalósult. Je-
lenleg is 20 fõt alkalmazunk e
program keretein belül olyan
munkakörökben, mint munka-
vezetõ, segédmunkás és ügy-
viteli munkatárs. Többségük
gimnáziumi és szakközépisko-
lai végzettséggel rendelkezik, a
legfiatalabbak életkora 20 és
30 év között mozog átlagosan,
az idõsebbek 50 és 55 év kö-
zöttiek. Az eddig lezárult köz-
foglalkoztatási programjainkon

– Mit jelent ez számokban?

Rigó Csaba újabb ciklusra kapott bizalmat Orbán Viktortól.
Zala megye kormánymegbízottja átveszi a kinevezést a
miniszterelnöktõl.
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60 fõ kapott lehetõséget 2014
áprilisáig hivatalunkban.

– Minden területét lehet és
érdemes is fejleszteni. Még in-
kább törekednünk kell a pon-
tosságra, gyorsaságra, továbbá
az ügyintézés egyszerûbb le-
bonyolítására, hiszen még min-
dig rendkívül bürokratikus a
rendszer. Fel kell számolnunk
a párhuzamosságokat. A leg-
ésszerûbb az lenne, ha az ál-
lampolgárok személyes adatait
egy központi rendszerben tá-
rolnák annak érdekében, hogy
ne kelljen mindenhol megad-
niuk az adataikat. És ami a
legfontosabb: empatikus ügy-
intézés az állampolgárokkal,
hiszen munkánk alapja, hogy a
közszolga van az állampol-
gárért, és nem fordítva. Az
állampolgárnak mindig igaza

– Ön szerint mi az, ami-
ben fejlõdnie kell a magyar
államigazgatásnak?

van. Ha ez alapján dolgozunk,
nem hibázhatunk.

– Szeretném kihasználni
azt, hogy a kormányhivatali
rendszer a miniszterelnökség-
hez került, melyet örömmel fo-
gadtam. Ebbõl adódóan szá-
mos új kihívás elé nézünk. Cél-
jaim között szerepel az, hogy
hozzájáruljak a zalai települé-
sek fejlõdéséhez, nem pusztán
az üzemeltetésükhöz. Továbbá
szándékomban áll országgyû-
lési képviselõinket is segíteni
abban, hogy sikerrel lobbizza-
nak a Zala megyei célokért. A
települési vezetõknek pedig
hathatós segítséget nyújtani a
munkahelyek bõvítéséhez.

– Feltételezem, hogy izga-
tottan tekint az elkövetkezen-
dõ idõszakra. Milyen szemé-
lyes célkitûzései vannak a jö-
võre nézve, mi az, amit meg
szeretne valósítani Zala me-
gyében?

Egy korábbi sajtótájékoztatón Rigó Csaba kiemelte a Zalabér-
ben folyó közmunka eredményességét, hatékonyságát.

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

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Évek óta probléma volt
, hogy a utcai

temetõnél a buszra várakozó
utasok áztak-fáztak, mert nem
volt buszváró.

Az állami adósságkonszoli-
dációnak és a takarékos gazdál-
kodásnak köszönhetõen annyi
pénze maradt az önkormány-
zatnak, hogy több, korábban
tervezett feladatot most meg
tud valósítani. Az egyik ilyen,
hogy három új, modern busz-
várót vásárolt a város, amelyek

Letenyén Bajcsy

Buszvárókat telepítettek

közül egy a kritikus helyen – a
Bajcsy utcai temetõnél – már
augusztus 14-én telepítésre ke-
rült – értesültünk
polgármestertõl.

Az új buszváró stílszerûen
zuhogó esõben került kihelye-
zésre, melynek betonalapját a
helyi közfoglalkoztatottak ké-
szítették el. További két hason-
ló, új buszváró került a

térre és a épü-
lete melletti buszöbölhöz is.

(

Halmi Béla

Fló-
rián rendõrség

Mirkó)

Zuhogó esõben helyezték ki a letenyei temetõnél a buszvárót.

Letenye
Andrássy

Gyula Általános Iskola
Hóvirág óvoda

Halmi Bé-
la

mintegy 204 millió
forintot nyert el az

és a
lapostetõ-szige-

telésére és komplett nyílászá-
ró-cseréjére. Az adminisztratív
problémák elhárítása után a
munkálatok augusztus 18-án
kezdõdtek és az augusztus 29-i
tanévnyitóra már végeztek
az iskola tetõszigetelésével –
mondta lapunknak

polgármester. Elsõ lépésben
az Andrássy konyhájának, ét-
kezdéjének, tornatermének,
folyosójának teteje lett újjá va-
rázsolva.

Befejezték a tetõszigetelés cseréjét

A Hóvirág ovi rég elörege-
dett lapostetejét borító anyag
bontását csütörtökön kezdték
meg a munkások, az óvoda te-
tejére lapzárta után kerül fel a
vadonatúj réteg.

Mindkét intézményben új
ajtók-ablakok kerülnek beépí-
tésre és azt az intézményveze-
tõkkel egyeztetve úgy oldják
meg a szakemberek, hogy le-
hetõ legkevésbé zavarják az ok-
tató-nevelõ munkát. A komp-
lett kivitelezéssel várhatóan
novemberben végeznek – ér-
tesültünk Halmi Bélától.

M.I.

A tanévnyitóra végeztek a tetõszigeteléssel.

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

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

Hónaptól hónapig…
t é r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus



6 2014. augusztusDél-Zala Murahíd

Kimagasló tevékenysége el-
ismeréseként Magyar Arany Ér-
demkereszt polgári tagozat kitün-
tetésben részesült

, a letenyei András-
sy Gyula Általános Iskola taná-
ra. Az köztársasági
elnök által aláírt dokumentu-
mot és a kitüntetést a díjazott
augusztus 18-án vette át a Pesti
Vigadóban , az
Emberi Erõforrások Minisztéri-
umának tárcavezetõjétõl.

A magas állami díj apropó-
ján kerestük meg Halminé Mi-
kó Erzsébetet.

Halminé Mi-
kó Erzsébet

Áder János

Balog Zoltántól

Halminé Mikó Erzsébet kitüntetése
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta a letenyei pedagógus

– Általános iskolába Lete-
nyén jártam. Gyerekkoromban
mindig azt mondta az osztály-
fõnököm, tanár leszel, meglá-
tod! Sokszor gondolkoztam a
mondatán. Kiskoromban gyak-
ran vigyáztam öcsémékre, akik
meglehetõsen elevenek voltak.
Sokat sportoltam velük, állan-
dóan szabályokat kellett alkot-
nunk, hogy bírjak velük. Az is-
kolában napközis voltam, cso-
portokban készültünk a más-
napi anyagra, mivel hamarabb
végeztem a többieknél, segítet-
tem nekik, kikérdeztem tõlük

a leckét. Az osztályban én vol-
tam a fõ szervezõ. Néhány ta-
nárom személyisége most is
tiszteletet ébreszt bennem. Ta-
lán ezek járultak hozzá, hogy
életem fõ ösvényét megtalál-
jam? – teszi fel a kérdést még
ma is a kitüntetett.

– A zalaegerszegi Zrínyi
Miklós Gimnáziumban érett-
ségiztem, majd felvételt nyer-
tem a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetem tanárképzõ
karára, földrajz-testnevelés szak-
ra. 1982-ben a letenyei általá-
nos iskolában kezdtem el pá-
lyámat, azóta is az intézmény-
ben tanítok. Ezt követõen fel-
újítottam a testnevelés szako-
mat, egy éves intenzív képzés-
sel. Közben a kor követelmé-
nyeit követve elvégeztem az
oktatás informatikai képesí-
tést, majd szükségessé vált az
informatikai szak is. Idén fejez-
tem be a testnevelés egyetemi
szintû tanulmányaimat. A pe-
dagógusoktól az új tantervi
koncepciók folyamatos meg-
újulást várnak el, amit iskolánk
tanárai rendre teljesítenek. En-
nek hatására drámapedagó-

giát, projekt pedagógiát, ko-
operatív technikákat tanultam,
hogy a mai gyerekek számára
is eredményes módszereket vá-
laszthassak. Természetesen a
munkám fõ jellemzõje a gyere-
kek szeretete, a következetes-
ség, sokszor a nem tetszõ szi-
gor, amely a mai korban már
nem erénynek számít, hosszú
távon azonban az igazi peda-
gógus elengedhetetlen kellék-
tára. A viszonylagos szabados-
ságban nevelkedõ tanítványa-
ink nem kapnak megfelelõ
mintát, ehhez szükséges a mi
kitartásunk, az igazságosság, a
tisztelet, a bátorság, a kitartás,
az akarat és a hihetetlenül
nagy szeretet a gyerekek és a
munka iránt. A türelem, az alá-
zat szinte a mindennapok vele-
járója, amelyhez kellenek az ün-
nepek, az ilyen napok, mint a
mai, amely megerõsít, hitet ad
a jövõhöz. Köszönöm vezetõim
elismerését, hogy méltónak ta-
láltak a kitüntetésre! – összeg-
zett Halminé Mikó Erzsébet.

Fotó:
Mirkó Imre

Emberi Erõforrások
Minisztériuma

Halminé Mikó Erzsébet átveszi a kitüntetést Balog Zoltántól.

Letenye egyedutai

Bajcsy

Bóha József
Timár Katalin

Halmi
Béla Ma-
yer- Skoda-család

Letenye Város Önkormány-
zata

városré-
szében lévõ temetõi kápolnát
még korábban közösségi ösz-
szefogással újították fel, majd
tavaly augusztus 20-án került
megáldásra. Most augusztusra
a letenyei utcai 105
éves temetõi kápolna is visz-
szanyerte régi fényét.

A kápolnát és
neje, építtette
1909-ben – tudtuk meg

polgármestertõl. A
és a szerve-

zésében a kápolnáért tenni
akaró letenyei polgárok és el-
származottak nemes adomá-
nyaiból, áldozatos munkájából
és

támogatásával került fel-
újításra 2009-tõl 2014-ig –
mondta a városvezetõ.

A letenyei kápolnát is felújították

A temetõi kápolna is visszanyerte régi fényét.

A kezdetekkor
budapesti vállalkozó, a város
díszpolgára és a letenyei város-
vezetés döntött úgy, hogy a ká-
polnát mielõbb fel kell újítani.
Ennek megfelelõen még ab-
ban az esztendõben megtör-
tént a részleges renoválás,
majd a letenyei Skoda-család
kezdeményezésére a nagy mun-
ka az önkormányzattal karölt-
ve tovább folytatódott. Négy és
fél év alatt elkészült az épület
teljes felújítása. Megtörtént a
szigetelés, régi pompájában
díszlik a torony, megújult a
tetõ is, elkészültek a belsõ
felújítással, ajtók-ablakok cse-
réjével és a kápolna falának
restaurálása és befejezõdött. A
letenyei emberek ismét kitet-
tek magukért. A kápolnát au-

Májer Péter

gusztus 17-én délelõtt ünne-
pélyes szentmise keretében

plébános áldot-
ta meg.

Akik a legtöbbet tették
azért, hogy a városi sírkert
kápolnája újra a régi fényében
ragyogjon:

Májer Péter vállalkozó,
és

a
keresztfelújításokkal,

, aki mindkét temetõi ká-

Farkas Károly

Sko-
da László Kovács Józsefné
(Skoda Ilona), Molnár István-
né (Ica néni), Szörfi Ferenc

Szabó Ka-
talin

polna festményeit restaurálta,
asztalos,

tetõfedõ,
mezõgazdasági vállalkozó,

építõipari vállalko-
zó, és

festõk és természetesen
Letenye város önkormányzata.
Köszönet minden jóérzésû
adományozónak és segítõnek,
akik önzetlen munkájukkal
hozzájárultak a kápolna felújí-
tásához! – mondta Halmi Béla.

Tóth Csaba Kozári
Imre Varga Tibor

Mol-
nár Ferenc

Horváth Balázs Tóth
József

Mirkó Imre

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

Augusztus 22-24. között
került lebonyolításra

az autista családi hét-
vége az

szervezésében.
A rendezvény helyszínéül a

polgármester és
családja vezette helyi

szol-
gált, amelynek tulajdonosai
szintén autista gyermeket
nevelnek.

A háromnapos program
bemutatkozással, ismerkedés-

Kistol-
mácson

Alapítvány az Autista
Gyermekekért

Birkás Zoltán
Fortuna

Vendéglõ és Vendégház

Autista családi hétvége Kistolmácson

sel indult, majd a második
napon kerekasztal beszélgetés
zajlott az autizmus területén
jártas szakemberrel. A rendez-
vény vendége volt ,
az Autisták Országos Szövet-
ségének elnöke. Bár minden
család érintett az autizmus te-
rén, sok új és hasznos informá-
cióval gazdagodott az elõadás
alatt. A beszélgetés után a csa-
pat sétát tett a kistolmácsi ki-
látóhoz.

Az alapítvány tagjai fontos-
nak tartják az autizmusban
érintett családok minél széle-
sebb körben való felkutatását
és segítését. Fontos, hogy a
családok ne zárkózzanak be
gyermekükkel, mert ezzel nem

Kõvári Edit

csak saját, de gyermekük éle-
tét is megnehezítik. A tagok sa-
ját tapasztalataikkal, informá-
ciónyújtással tudják segíteni a
csatlakozni vágyókat.

Az alapítvány kuratóriumi
tagjai elkötelezett szülõként
keresik a lehetõségeket, hogy
minél több lehetõséget megra-
gadjanak az érintett családok
hatékony segítésében.

Ma Magyarországon min-
den 100. gyermek autista. Ez a
szám ugyan csak becsült, de
sajnos folyamatosan bõvül az
érintettek köre. Fontos lenne
az, hogy az autizmus jeleit mi-
nél kisebb korban felismerjék,
és minél elõbb kapjon meg-
felelõ fejlesztést a kisgyerek.
Sajnos a gyermekorvosok nem
minden esetben vannak tisztá-
ban az adott fogyatékossággal,
ezért sokszor csak az iskolába
kerülés idején jönnek felszínre
a problémák – hangzott el Kis-
tolmácson.

Az alapítvány a késõbbiek-
ben egy pályázat pozitív elbírá-
lása esetén szülõképzést kíván
megvalósítani.

Az alapítvány várja érintet-
tek, szakemberek jelentkezését:

Birkás Zoltánné 06-30-534-
3901 bors.katalin@freemail.hu

Gyõrfy Anikó 06-30-238-
5242 gya@freemail.hu

Mirkó Imre

Hasznos és tanulságos volt a háromnapos rendezvény.

Erdõsfa Polgárõr Egyesüle-
te Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal

Semjén-
háza Önkormányzatával Prek-
sen Lászlóval

Kónyáné Jó-
zsa Csilla

a
által a vidé-

ki alapszolgáltatások fejleszté-
se jogcím keretén belül támo-
gatást nyert egy Suzuki Grand
Vitara polgárõr autó beszer-
zésére, közel 7 millió forint ér-
tékben. A pályázatot

,
, Semjénháza pol-

gármesterével és
jegyzõvel szoros

szakmai együttmûködésében
tudtuk benyújtani és megvaló-
sítani. A pályázat benyújtásával
és annak elnyerésével önkor-
mányzatunk és polgárõr egye-
sületünk elsõdleges célkitûzé-
se Semjénháza település köz-
igazgatási területén élõ lakos-
ság védelme, közbiztonságá-
nak megteremtése, hatékony
feladatellátás és szoros együtt-
mûködés révén a biztonságér-
zet növelése, a bûncselekmé-
nyek számának drasztikus csök-
kentése, a település épített és
természeti környezetének ha-
tékony védelme, õrzése, a ron-
gálások megelõzése. A pályá-
zati cél elnyerésében priori-
tást élvezett a hatékony és
preventív együttmûködés, amely-

Polgárõrséggel Semjénháza biztonságáért
lyel hisszük, hogy célkitûzé-
seink gyorsan, eredményesen,
a lakosság érdekeinek maximá-
lis figyelembe vételével elér-
hetõk.

Kiemelkedõ célunk, hogy
elérjük azt a társadalmi el-
ismertséget, megbecsülést,
amely megilleti szakmai mun-
kásságunkat, amit a település-
ért, a település védelméért és
biztonságáért teszünk nap,
mint nap. Az önkormányzat és
képviseletében eljárva Prek-
sen László polgármester, vala-
mint polgárõr egyesületünk ál-
tal évek hosszú sora óta ki-
alakított és fenntartott part-
neri együttmûködések mára
nemcsak szervezeti, szervek
közötti munkamegosztást és
feladatellátást jelent, hanem
annál sokkal többet, igazi part-
neri, személyi viszonyt, hiszen
az egyes szervezetek mögött
mindig személyek, emberek
„laknak”, irányítanak, gondos-
kodnak a mûködésrõl. Az el-
sõdleges partneri kapcsolat
közöttük jön létre, ahol nem

számít, ha éjszaka 11.00 órakor
csörög a mobiltelefon, és nem
számít a hétvége sem, ha szük-
ség van egymásra, „ott va-
gyunk egymásnak”. Céljainkat
deklarálva együttmûködési meg-
állapodásokat kötünk, de ezek
mögött ott vannak az aláírók
személyes barátsága és part-
neri viszonya is, amely a jó és
szoros együttmûködés elen-
gedhetetlen feltétele, és társa-
dalmi megerõsítéssel is szeret-
nénk megmutatni, hogy a tele-

pülés vezetése és a telepü-
lésért dolgozni és tenni akaró
polgárok és szervezetek között
jól mûködõ és hatékony fe-
ladatellátás érdekében meg
tud valósulni a partneri kap-
csolat, és olyan eredményeket
tudunk közösen elérni, amely
az egész közösség, Semjénháza
település életét teszi jobbá,
biztonságosabbá.

Erdõsfa Polgárõr
Egyesületének elnöke

Cziczeli József,

Preksen László (jobbról) és Cziczeli József.
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A köznyelvben nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.

A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartal-
mazzák:

–

.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a

napja között kötött, fenti két krité-
riumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban köz-
vetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.

Ennek fényében

kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal

devizamentõ törvénynek

vagy

Rigó Csaba

az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási ár-
folyamok alkalmazását

– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét
2004. május 1.

és 2014. július 26.

tájékoztatunk minden érintett mun-
kavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a mun-
káltató a letiltást foganatosítja, akkor
végrehajtási kifogással élhetnek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási ki-
fogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!

haladéktalanul

FELHÍVÁS!

Kerkaszentkirályon

Gyuriga Károly

Horváth Tiborné

Gyuriga Szabolcshoz

az idei
évben már ötödik alkalommal
került sor a Szalmaszobor fesz-
tiválra, amely a Szlovénia-Ma-
gyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-
2013 keretében megvalósuló 5
Postakocsi, térségi, innovatív
turisztikai fejlesztési program,
SI-HU-2-1-008. számú projekt
keretében került megrende-
zésre.

A szalmaszobrok készítése
a falunapi programok megha-
tározó eleme. Sajnos az idei év-
ben az idõjárás nagyon megne-
hezítette az építést a csapatok
számára, de így is sok és ötle-
tes szalmaszobor készült el.

A programsorozat délelõtt
hálaadó szentmisével kezdõ-
dött, melyet a községbõl elszár-
mazott plé-
bános pappá szentelésének
60. évfordulója alkalmából ce-
lebrált a szülõfalujában. A mi-
sén Károly atya sokévnyi böl-
cseletet osztott meg a híveivel,
akik több százan összejöttek,
hogy meghallgassák a gyé-
mántmise üzenetét.

A délutáni program a Ter-
mészetház termében egy kiállí-
tás megnyitójával kezdõdött,
amely az 1950-60-as évek emlé-
keit elevenítette fel. Tanácsi,
iskolai és híradástechnikai esz-
közök kerültek bemutatásra,
amelyeket
helyi nyugdíjas tanítónõ aján-
lott az érdeklõdõk figyelmébe.
A kiállított tárgyak között régi
magnetofonok lemezjátszók,
rádiók, telefonok szerepeltek
és bemutatásra került a köz-
ségben egykoron mûködõ mo-
zigép is. A kiállítás kellemes
emlékeket ébresztett az idõ-
sebb korosztályhoz tartozó lá-
togatókban, a fiatalabb kor-
osztály pedig sok kérdéssel
fordult ,
aki a bemutatott tárgyak nagy
részének tulajdonosa, és õrzõ-
je is egyben.

Szalmafesztivál és falunapi ünnepség Kerkaszentkirályon

A kulturális programok so-
rozatát a

és
csoportjai indították, utána a

mûsora következett, majd a
szórakoz-

tatta a közönséget lendületes
dalaival. A sztárvendég

volt, akinek a dalaira
sokan kíváncsiak voltak, majd
a Budapestrõl érkezett

hip-hop mûsora
következett. A szeszélyes idõ-
járás nagyon megnehezítette a
szervezõk munkáját, de a né-
zõk kitartottak és

motoros Stunt Rider
kaszkadõr showja szintén nagy
sikert aratott. Az esti órákban
fellépett a ze-
nekar, amely folk-rock zené-
jével és interaktív koncert-
jével nagyon jó hangulatot
teremtett. Sötétedés után a

produkci-
óját tekinthette meg a közön-
ség. A szalmaszobor verseny
értékelését független zsûrire
bízták a szervezõk. Elmondá-
suk szerint erõs volt a verseny
a csapatok között, nagyon ötle-
tes szobrok készültek. Az elsõ
helyezést a ér-
kezett csapat szerezte meg Ma-

letenyei Mûvészeti
Iskola Társastánc hip-hop

Kis-Kerka Néptáncegyüttes

Szivárvány Dalkör

Auth
Csilla

Flow
Tánc Stúdió

Madman
Ricsy

Preszy és Parola

Magma Tûzszínház

Csörnyeföldrõl

dagaszkár állatainak megfor-
mázásával. A második helye-
zett a érkezõ csapat
lett, tagjai Vukot és barátait ké-
szítették el szalmából, a har-
madik helyezést helyi alkotók
szerezték meg, akik Ludas Ma-
tyi és Döbrögi uraság konf-
liktusát formázták meg. Az
elkészült szobrok között volt
még Stonehenge, pincsikutya,
kocsmajelenet, vadász vaddisz-
nóval, de halak is készültek
szalmából. Az okleveleket és a
jelentõs pénzjutalmakat

polgármester adta át a
büszke nyerteseknek, és a jövõ
évben is várják a szervezõk az
alkotókedvû, ügyes építõket.

Dobriból

Pál
Zoltán

Káli Éva

Vuk és barátai.

Madagaszkár szereplõi.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A alatt
zajló -
amelyek a kerékpározást és az
egészséges életmódot hivatot-
tak népszerûsíteni – annak
idején

és
vállalkozó közösen indították
útjára, amely immár 21. alka-
lommal rajtolt augusztus 16-án.

Az elsõ 10 túra még ver-
seny volt értékes díjakkal,
majd azt követõen már min-
den kerékpáros résztvevõ egy-
formán ajándékot kapott –
mondta lapunknak a szervezõ,

a Letenyei Közös
Önkormányzati hivatal munka-
társa.

A szombaton útjára indult
kerékpártúra a hagyományos
helyszínrõl, a mûvelõdési ház-
tól indult. A 41 biciklis cél-
állomása ezúttal Letenye test-
vérvárosa, a horvátországi

volt. A gyors
határátkelés után a csapat a
horvát autópálya mellett lévõ,

Mura Menti Napok
Diesel Kerékpártúrákat

Letenye Város Önkor-
mányzata Kovács Gyula

Tóth Zsolt,

Prelog (Perlak)

Horvátországba tartott a letenyei kerékpártúra
Csáktornya

Hodosanba
Donji Kraljevecben (Mu-

rakirály)

Rudolf Steinerrõl,

Hal-
mi Béla,

Mura Menti

felé vezetõ régi,
kissé kanyargós úton érkezett

, majd az elsõ pi-
henõ

volt. Itt Tóth Zsolt
rövid elõadást tartott a tele-
pülés híres szülöttérõl, az
1861-ben született polihisztor,
filozófus
akit a Waldorf-pedagógia atyja-
ként is tisztelnek. Innen már
nem volt messze Perlak, a 19
kilométernyi távot a népes me-
zõny 1,5 óra alatt teljesítette. A
városról annak fõutcáján

a túrán résztvevõ le-
tenyei polgármester szólt. A
perlakiaknál hagyománya van
a kerékpározásnak – mondta a
polgármester, aki arról is szólt,
hogy Horvátország uniós csat-
lakozása elõtt, majd azt köve-
tõen is több sikeres projektet
valósított meg a két város. Pél-
dául egy nagyobb projektnek
köszönhetõen újult meg a le-
tenyei szennyvíztelep, míg egy
másik segített a

Hídi Vásár

dubravai

közös megrende-
zésében, de további projektek
is lesznek.

Prelogban, a város mellett
lévõ Dráva partra hajtottak a
túrázók. Akinek ez a távolság
sem volt elég, az tovább hajt-
hatott a vízierõmûig,
többen vállalták a plusz oda-
vissza 32 kilométeres tekerést
is. (Így akadt olyan is, akinek a
túra végén 70 kilométer „volt a
lábában”.)

A nagyszülõkbõl, szülõk-
bõl, gyermekekbõl, unokákból

álló kerékpáros társaság a Drá-
va partján ebédelt, majd a szer-
vezõ Tóth Zsolt a hivatal aján-
dékaként minden kerékpá-
rosnak egy Letenye címerével
ellátott pólót adott. A 21. Di-
esel Kerékpártúra résztvevõi –
akiket az idõjárás is kegyeibe
fogadott – egy kis pihenés
után újra Magyarországra indul-
tak. A közel 40 kilométernyi
táv megtétele után a csapat egy
része a letenyei

is részt vett.
Kép és szöveg:

Mura Menti
Bornapokon

Mirkó Imre

A mezõny a letenyei indulásnál.

2014. július 29-én került
sor az
újonnan kialakított Kerékpá-
ros Centrumban, az Õrállók
Öröksége (Heritage of the Gu-
ardians) címû pályázat pro-
jektzáró rendezvényére. Eb-
ben a projektben a gazdag és
sajátos kulturális örökséggel
rendelkezõ kistelepülések fog-
tak össze, hogy a hagyományos
életmód tárgyi és szellemi em-
lékeit összegyûjtsék, épített
örökségük tájra jellemzõ épü-
leteit felújítsák és tematikus út
formájában egy rájuk jellemzõ
közös turisztikai terméket hoz-
zanak létre.

A programot a házigazda
részérõl

köszöntõje
nyitotta meg. Ezt követõen

a pro-
jektgazda

titkára köszöntötte a
jelenlévõket, majd

országgyûlési képviselõ
beszélt a projekt folytatásának
lehetõségeirõl.

A projektpartnerek beszá-
moltak az elvégzett munkák-
ról: régi paraszt-
ház került felújításra,

közösségi aszaló készült
el,

Lispeszentadorjánban,

Skanzen Egyesület
Lorschy András

Szeder Kummer Mária,
Zalai Falvakért

Egyesület
Cseresnyés

Péter

Csesztregen
Becsvöl-

gyén
Kerkaszentkirályon, Lispe-

„Õrállók Öröksége” projektzáró rendezvény

szentadorjánban, Podturen-
ben Domašinecen

Ágfalvi Boglár-
ka

és Örökség
Pontok nyílnak. A projekt mar-
keting elemeit

ismertette a kivitelezõ
EFFIX Marketing Kft. képvise-
letében, mely során filmek, ki-
adványok készültek a magyar
és horvát oldalon egyaránt. To-
vábbá interaktív játékok és in-
ternetes közösségi oldalakon
való megjelenés segíti ráirányí-
tani a figyelmet a helyben ta-
lálható értékekre. Egy fotópá-
lyázat is kiírásra került „Fény/
Érték” címmel, melyre 97 pá-

lyamû érkezett. A neves fo-
tósokból álló zsûri legjobbnak

„Mesebeli
nénike” c. fotóját találta, má-
sodik díjat bu-
dapesti fotós kapta „Olajipar
Öröksége c. fotósorozattal, míg
a harmadik helyet

„Májusi rét” c. képe sze-
rezte meg.

A projekt része volt
„MURAKÖZ ÉS NÉPE”

címû könyvének reprint kia-
dása. A könyvet a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója ajánlotta a
résztvevõk figyelmébe. Ki-

Jurszi Gabriella

Szõnyi István

Havas
Márta

Gönczi
Ferenc

Kiss Gábor,

emelte, hogy a könyv eredeti
példányaiból országosan is
csak néhány darab található.
Ez a pótolhatatlan adatokat tar-
talmazó néprajzi munka csak
egyszer, 1895-ben jelent meg.
A könyv grafikai munkáit

készítette.
A 2013-ban indult horvát-

magyar, határon átnyúló prog-
ram segít ráirányítani a helyi
lakosok és leendõ turisták fi-
gyelmét a tájban, népi hagyo-
mányokban, kultúrában rejlõ
értékekre, a történelmi és tu-
dományos emlékekre.

Tóth
Norbert

Káli Éva

Kiss Gábor H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Visszafogott, ám jó hangulat-
ban telt a bázai településrész
búcsúja. A labdarúgó kupán a
helyi baráti társaságok mellett
vegyes csapatok is jelentkeztek.
A öregfiúk alkot-
ta csapatán kívül az
erdészek is nyertek, végsõ gyõz-
test nem hirdettek, ezúttal pusz-
tán örömfocit játszottak. A kel-
lemes idõjárási körülmények
közepette bográcsozással és a
nagykanizsai fellépé-
sével zárult a bázai búcsú.

Az augusztus 20-ai megem-
lékezéshez viszont már nem

bázakerettyei
B.Ö.S.K.E.

Daavid

Bázai búcsú és Szent István ünnepe
voltak kegyesek az égiek, ezért
a hagyományos Szent István
szobor elõtti ünnepséget a
templomban tartották meg.

, a dél-zalai tele-
pülés polgármestere köszöntõ-
jében a közösségi összefogás
fontosságára hívta fel az egy-
begyûltek figyelmét, s kiemel-
te: ebben Bázakerettye az élen
jár, s büszke lehet a lakosaira,
akik egymást segítve igyekez-
nek boldogulni.

Ezt követõen átadták a
2005-ben alapított Bázake-
rettye községéért emlékpla-

Iványi László

kettet. Mint azt a polgármester
hozzátette: nem minden év-
ben ítéli oda a képviselõ-tes-
tület az elismerést, ám a ki-
tüntetett, azzal,
hogy egy könyvben megörö-
kítette a település múltját, so-
kat tett Bázakerettye történel-
mének ápolásáért.

Iványi László reméli, hogy a
sokszínû nyári programok el-
nyerték a lakosok tetszését, s a
kulturális kavalkádban min-
denki megtalálta a kedvére
valót.

Bajzik Zsolt

B.B.Bajzik Zsolt

A falunap az
idén emelkedett hangulatban
telt, hiszen a

újabb ékességgel,
színpaddal és hozzá tartozó
fedett nézõtérrel bõvült. A lé-
tesítmény ünnepélyes átadá-
sán polgármes-
ter mellett or-
szággyûlési képviselõ és

kormánymegbízott is
tiszteletét tette az eseményen.

– A mûvelõdési háznak 11
évvel ezelõttig volt rendez-
vényterme, ám az épület fel-
újítása közben ezt lebontották,
pedig a térség is büszkeséggel
tekintett az építményre –
mondta bevezetõjében Iványi
László polgármester. – Akkor
és azóta is értetlenül állunk a
történtek elõtt, ám most itt áll
az új, a mostani igényeknek
megfelelõ, ám a mûvelõdési
ház arculatához is passzoló
színpad. Nagyon hiányzott egy
rendezvényterem, hiszen sok-
szor sátrat béreltünk, mely
hosszútávon nem volt éppen
kifizetõdõ megoldás. Építésze-
tileg, sõt területrendezésileg
sem volt befejezve, a lakosság
közös megelégedésére csodá-
latos építményt avathattunk
fel. Turisztikai jelentõsége is
óriási, közvetlenül a strand
mellett helyezkedik el, így kul-
turális rendezvények színtere
lehet majd a jövõben.

A beruházás 12 millió fo-
rintból készült el, melybõl hat
millió forintot az Európai Unió
biztosított, míg a fennmaradó
összeget az önkormányzat és a
támogatók állták.

Cseresnyés Péter, Nagyka-
nizsa polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ elmondta:
minden ilyen alkalom ünnep,
hiszen kizökkent a hétközna-
pokból, most Bázakerettyén a
falunap nem csak arról szól,
hogy néhányan összejönnek,
beszélgetnek vagy színvonalas
elõadásokat hallgatnak.

bázakerettyei

Déryné Mûve-
lõdési Ház

Iványi László
Cseresnyés Péter

Rigó
Csaba

Bázakerettye újabb ékköve
– Egy ilyen átadás nem

csak azt bizonyítja, hogy szé-
pet tudnak alkotni, hanem azt
is, hogy Bázakerettyének óriási
ereje van, az emberek bízva a
jövõben, alkotni és építeni
akarnak – fûzte hozzá az or-
szággyûlési képviselõ. – Ezzel
pedig a jövõ nemzedékének
azt mutatják, hogy érdemes itt
élni. Bázakerettye erõs bástyá-
ja a zalai községeknek, a zalai
közösségnek. Amikor egy kö-
zösség fejleszt, saját erejét mu-
tatja, egy kicsit többet tesz
annál, mint a saját önbizalmát
vagy éppen saját vágyait elégíti
ki. Talán az egyik legjobban
jellemzõ mondat Friedrich
Nietzsche filozófustól szárma-
zik: „A láng maga magának
nem olyan fényes, mint akinek
világít.” Ezzel a fejlesztéssel a
bázakerettyeiek ezt a bizonyos
lángot még fényesebbé tették.

Az ünnepélyes szalagátvá-
gást követõen
színész-énekes koncertje avat-
ta fel a színpadot, majd

amatõr fotográfus
1950-es és '60-as évekbeli bá-
zakerettyei képeibõl, valamint

rajztanár alkotá-
saiból nyílt kiállítás a mûve-
lõdési házban. Csonkás képei-
nek érdekessége, hogy az
1956-os eseményekrõl az or-
szágban egyedül õ készített
színes felvételeket. Eközben az
árnyas fák alatt finomabbnál
finomabb ételek rotyogtak a
kondérokban, ugyanis a fõzõ-
versenyre minden eddiginél
több, 15 csapat nevezett. Az
elsõ helyen a

csapata végzett, akik bab-
gulyást készítettek, míg a má-
sodik helyet speciális halász-
lével a gárdája
kapta Bázakerettyérõl, a dobo-
gó harmadik fokára pedig a

Vikidál Gyula

Cson-
kás Sándor

Kiss Andrea

murarátkai Mu-
raco

BÖSKE-nyele

jórészt helyi fiatalokból álló
kapaszkodott fel,

akik pörköltet fõztek. A leg-
több ételt eladott együttes kü-
löndíját egy bázakerettyei egy-
ség érdemelte ki káposztás fi-
nomságával. A színpadon

vette át a szót, aki
izgalmas helytörténeti elõadá-
sokkal szórakoztatta a közön-
séget. A nap folyamán számos
helyi és környékbeli fellépõ lé-
pett színpadra, de kiváló poé-
nokat hallgathattak az egybe-
gyûltek humo-

Koli-Verzió

Baj-
zik Zsolt

Maksa Zoltán

rista tolmácsolásában. Az este
sztárvendége ,
Emerton-díjas énekes volt.

Iványi László polgármester
a magyar olajipar bölcsõjében
végrehajtandó jövõbeni fej-
lesztésekrõl is szólt, szerinte
éppen itt az ideje, hogy a falu
központi területei is megújul-
janak. Ehhez viszont már a la-
kosság engedélyére is szükség
van, ugyanis az építmények-
nek ipartörténeti jelentõsé-
gük van.

Varga Miklós

Benedek Bálint

Cseresnyés Péter (balról), Rigó Csaba és Iványi László avatta
fel Bázakerettye új büszkeségét.

Archív fotókból rendeztek kiállítást.
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Augusztus 14-én a
kiállítá-

sok megnyitójával vette kezde-
tét a

.
A kiállításon

és bõrmívesek, a
letenyei és

képzõmûvészeti alkotásai,
valamint a és

alkotó körök munkái
láthatók. A kiállításokat

polgármester nyitotta meg.

Letenyei
Városi Könyvtárban

XXXI. Mura Menti Na-
pok - Hármashatár Fesztivál

Pintér Ferenc
Hajdu Anita

Mikó Edit Mikó Ve-
ra

murarátkai bu-
csutai

Halmi
Béla

Letenyei testvérpár kiállítása a könyvtárban

A letenyei Mikó Editet és
Mikó Verát egy kis bemutatko-
zásra kértük.

Mikó Edit: – 1991. január
24-én születtem Nagykanizsán.
1997-tõl a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskolába, majd
2005-tõl a nagykanizsai Batt-
hyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskolá-
ba jártam, utóbbiban emelt
szintû német nyelvi osztályba.
A gimnáziumi évek alatt felsõ-

fokú, komplex nyelvvizsgát
szereztem német nyelvbõl.
2009-ben sikeresen felvételiz-
tem a Nyugat-magyarországi
Egyetem, Savaria Egyetemi
Központ Mûvészeti, Nevelés-
és Sporttudományi Karára,
képi ábrázolás szakra. Három
évet töltöttem itt, a másodiktól
festõ szakirányon. Szombathe-
lyi tanulmányaimat megszakít-
va, 2012-ben felvételt nyertem
a Magyar Képzõmûvészeti Egye-
tem festõrestaurátor szakára,
jelenleg az intézmény harmad-
éves hallgatója vagyok. A kiál-
lítási anyag nagy hányadát a
már egyetemi keretek között
született festmények adják.
Ezek jellegét meghatározza az
adott feladatok kötöttsége, va-
lamint a közösségben való al-
kotás korlátozó volta. Pillanat-
nyilag legfõképpen az önáb-
rázolás érdekel, ami nem ér vé-
get feltétlenül az önportré mû-
fajánál, megvalósul környeze-
tem feldolgozásán keresztül is.

Mikó Vera: – 1987. augusz-
tus 31-én születtem Nagykani-
zsán. Általános iskolai tanul-
mányaimat a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskolában, kö-

zépiskolait a Batthyány Lajos
Gimnázium emelt szintû né-
met nyelvi tagozatán végez-
tem. Elõbbiben Martonné Vár-
hídi Erika, utóbbiban Stamler
Lajos volt a rajztanárom, akik
döntõ szerepet játszottak ab-
ban, hogy felsõfokú tanulmá-
nyaimat mûvészeti irányban
kezdjem meg. 2010-ben rajz
szakos tanári diplomát, majd
2011-ben vizuális- és környe-
zetkultúra-tanári mesterdiplo-
mát szereztem a szombathelyi
Nyugat-magyarországi Egye-
tem, Savaria Egyetemi Köz-
pont Mûvészeti, Nevelés- és
Sporttudományi Karán. 2014
szeptemberétõl a Pécsi Tudo-
mányegyetem germanisztika
szakos hallgatója leszek. A
klasszikus technikák mellett
néhány éve kezdtem el számí-
tógépes grafikával foglalkozni.
A technika fejlõdésével az esz-
közök egyszerû kezelhetõsége,
a számítógépes grafikai prog-
ramok sokszínûsége, és az iga-
zán rugalmas képalakítás le-
hetõsége tette számomra el-
sõdlegessé ezt az egyre nép-
szerûbb mûvészeti mûfajt.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Mikó Vera (balról) és testvére, Edit.

A
az Új Széchenyi terv

TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0119
- Építõ közösségek - pályázati
felhívására benyújtott Közös-
ségfejlesztés és kapcsolatépí-
tés Molnári település lako-
saiért címû projektjét az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam
5.000 000 Ft-tal támogatta. A
2013.09.01-tõl 2014.08.31-ig
tartó projekt zárására 2014.
augusztus 29-én került sor
Molnáriban, az IKSZT-ben.

A Molnári Integrált Közös-
ségi Szolgáltató Tér szervezé-
sében több mint egy éven

Molnári Községi Önkor-
mányzat

Közösségfejlesztés és kapcsolatépítés Molnári település lakosaiért
át 24 közmûvelõdési és 12
könyvtári program várta az
érdeklõdõket.

A pályázati forrásból képes-
ség és készségfejlesztõ work-
shopok, hagyományõrzõ ünne-
pekhez kapcsolódó gasztro ren-
dezvények, könyvtári elõadá-
sok, vetélkedõk, hagyományõr-
zõ kézmûves foglalkozások,
kirándulások valósultak meg.

A változatos programkínálat
jó lehetõséget biztosított a
település lakóinak a kulturált
szabadidõ eltöltésére, elõsegít-
ve ezáltal a kistelepüléseken
élõk életminõségének javulását.

Gasztro programjaink igazi kulináris élményt nyújtottak.

Készülnek a koszorúk a Lakodalmashoz.

Bakancsos túra a Sándor-hegyre.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Mint köztudott, a környezeti és idõjárási viszonyok
leginkább a mezõgazdaságot fenyegetik. Felhívjuk minden
érintett gazda figyelmét, hogy az ebbõl fakadó károk mér-
séklésére kialakult egy rendszer, amely kompenzálja a be-
következett károkat. Ez a kockázatkezelési alap 3 részbõl te-
võdik össze: a

Összegyûjtöttük a kárbejelentéssel kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat:

Kárbejelentést az a mezõgazdasági termelõ tehet, aki-
nek a használatában lévõ termõföldjén mezõgazdasági
káresemény következett be, valamint tagja a kárenyhítési
rendszernek és határidõre befizette az éves Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által (július 15-ig kap
értesítést róla) meghatározott díjat.

Jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhõszakadáskár, valamint az árvízkár. Az ár-
vízkár, illetve aszálykár esetében a kárenyhítési juttatás
összegének kifizetésének van egy ,
mégpedig az,

A káresemény bekövetkeztét, illetve a káresemény
észlelését követõ a

(8900, Zalaegerszeg,
Bíró M. u. 38.). Ezt követõen hatósági szemlét tartanak,
melynek során megállapítják a káresemény bekövetkeztét
és a becsült mértékét. Errõl egyszerûsített hatósági bizo-
nyítványt adnak ki. A kárbejelentési szakasz ezzel lezárul.
Mivel a kockázatkezelési idõszak november 1-jével kez-
dõdik és következõ év október 31-ig tart. A hatósági
bizonyítvánnyal együtt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét
november 30-ig kell eljuttatni a Földmûvelésügyi Igazga-
tóságra, melyet a tárgyévet követõ január 15-éig továb-
bítunk az agrárkár-enyhítési szervhez (MVH). A jogosnak
ítélt összeg kifizetésére március 31-ig kerül sor.

gazdálkodók által befizetett összeg, az
állami hozzájárulás, és a piaci biztosítási konstrukció.

1. Ki jelenthet be káreseményt?

2. Milyen káreseményeket lehet bejelenteni?

speciális feltétele
hogy a mezõgazdasági árvíz-, aszály-

helyzetrõl a Földmûvelésügyi Minisztérium minisz-
tere közleményt adjon ki. FONTOS! A fenti közle-
mény kiadásának tényétõl függetlenül, a terme-
lõnek az árvíz- aszálykárt be kell jelentenie, ha azért
– a késõbbiekben – kárenyhítõ juttatást kíván igény-
be venni.

3. Mikor és hova kell a káreseményt bejelenteni
és mi történik ezt követõen?

15 napon belül kell bejelenteni
Földmûvelésügyi Igazgatóságra

Mezõgazdasági káresemény bejelentése

Két év kihagyás után 2014. au-
gusztus 2.-án újra megrendezésre
került a III. Hervis Mura-mente
amatõr serdülõ kézilabda-torna.
Az elsõ viadal még 2010 júliusá-
ban került megrendezésre. Ahogy
az elmúlt években, így most is
vegyes csapatok játszottak egy-
más ellen: és a

(Mura-mente Sport
Team Kézilabda Club). A mura-
szemenyei sportpályán a mérkõ-
zést a MMST KC kezdte, az elsõ
gólt (Szemenye
Team) szerezte. A találkozót végül
is 15-6-ra a hazai csapat nyerte.

Szemenye Team
MMST KC

Varga Mihály

Kézilabda-torna Muraszemenyén
A kupát fõ-

szervezõ adta át. A III. Mura-
mente amatõr serdülõ kézilab-
da-torna mezõny legjobb lány
játékosa a legjobb
fiú játékosa pedig

lett.
A Szemenye Team tagjai:

Gresa Lilla, Dunai Dániel, Varga
Mihály,

A MMST KC játékosai:

Léránt Gábor

Gresa Lilla,
Dunai Dá-

niel

Gresa Soma, Pál Helga,
Léránt Mercédesz.

Simon
Bernadett, Hóbor Tibor, Eger
Dániel, Horváth Viktória, Lé-
ránt Gábor, Varga Dávid, Bar-
balics Benjamin.

A díjátadás pillanata.

A nyár folyamán a faluház-
ban kézmûves tábor került meg-
szervezésre a élõ
és nyaraló gyerekek részére.
Ezek a foglalkozások július kö-
zepén kezdõdtek és hetente ál-
talában két alkalommal igye-
keztek lekötni a gyerekek ér-

Csörnyeföldén

Kézmûves tábor Csörnyeföldén

Agyagozásra is volt lehetõség.

Gömbállatkákat is készítettek.

deklõdését.
Sok minden-

nel megismer-
kedhettek: volt
fafaragás -

és
mesterek

segítségével, agya-
gozás -

kera-
mikussal Bázán,
ahová a falugond-
noki kocsival
szállítottuk el a
kis tanoncokat.
Szövés-fonás

,
dolgoztuk papír-

Bedi
László Boa
Endre

Schwei-
czer Róbert

Bá-
tor Margittal

ral, posztóval, fagolyóval és még
nagyon sok mindennel.

A csapatunk igen összetett
volt: az 5 évestõl a 15 évesig
részt vettek a foglalkozásokon.
Néha még a szülõk is velünk
maradtak a „munka” közben.
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www.lentifurdo.hu

További információ és idõpont-egyeztetés:
Tel.: 0692/ 351-320; furdo@lenti.hu

GYÓGYÍTÁS FÁJDALOM ÉS GYÓGYSZER NÉLKÜL
A LENTI GYÓGYFÜRDÕN!

Mágnes terápiás kezelések BEMER 3000 készülékkel!

A kezelés az alábbi problémák és betegségek gyógyítására alkalmas:
• Mozgásszervi megbetegedések:

reuma, porckorongsérv, artrózis stb.
• Stressz, asztma, migrén

• Alvászavar
• Infarktus utáni rehabilitáció

• Vérkeringési és vérellátási problémák
• Agyvérzés és balesetek utáni rehabilitáció

• Csont és sebgyógyulás elõsegítése
• Idegrendszeri problémák

valamint

erõsíti az immunrendszert, növeli a
teljesítõképességet, fokozza a vitalitást!

Az újabb esõk hatására a
a szlovéniai

szeptember 2. estétõl
kismértékû vízszintemelkedés
volt tapasztalható, a horvát-
országi az-
nap este tetõzött a folyó 414
centiméteren. ugyan-
azon a napon folyamatosan
áradt, kora
délután megjelent a hullám-
térben is a víz.

Murán, Radgoná-
nál

Muraszerdahelynél

Letenyénél

Murakeresztúron

Másodfok volt a Murán

A Murán szeptember 3-án
reggel másodfokú árvízvédel-
mi készültséget léptettek ér-
vénybe. A védelmi szakaszon a
zsilipeket szükség szerint le-
zárták, folyamatos volt a járõr-
és figyelõszolgálat.

A Mura szeptember 4-én
(csütörtökön) Letenyénél a dél-
elõtti órákban 414 cm-en tetõ-
zött, majd lassú apadás indult el.

M.I.

Szeptember 4-én tetõzött a Mura.

Augusztus 8-9-10-én
került megren-

dezésre a
18. találkozója. Ezen a talál-

kozón kép-
viselve a község lakói is részt
vettek. A Szent Király Szövet-
séget olyan települések alkot-
ják, amelyek a nevükben és ha-
gyományaikban õrzik a Szent-
király vagy Szent István emlé-
két. Az ünnepségre a szövet-
séghez tartozó településekrõl
közel 400 vendég érkezett Er-
délybe. A szövetséget Magyar-
országról 11, Erdélybõl 6, a Fel-

Maros-
szentkirályon

Szentkirály Szövet-
ség

Kerkaszentkirályt

Szent Király találkozó Erdélyben

vidékrõl pedig 4 község alkot-
ja. Az 1990-es évek közepén az
augusztus 20-i központi buda-
pesti állami ünnepségre meg-
hívást kaptak a Szent István
nevét, illetve a „szentkirály”
elemet nevükben hordozó te-
lepülések polgármesterei. Ek-
kor fogalmazódott meg a gon-
dolat a települések elöljá-
róiban, hogy ne csak e hely-
ségek vezetõi találkozzanak
egymással évente egyszer, ha-
nem szervezzenek találko-
zót a településeken élõk szá-
mára is.

A szövetség célja elsõsor-
ban a települések önazonossá-
gának megõrzése, az országha-
tároktól függetlenül érvénye-
sülõ kulturális, gazdasági, szel-
lemi, lelki magyar egység meg-
teremtése. Egymás kulturális
értékeinek és hagyományainak
megismerése és a települések
lakossága közötti személyes –
elsõsorban ifjúsági – kapcsola-
tok kiépítése.

A találkozóra Kerkaszentki-
rályról a hosszú út miatt már
egy nappal korábban elindult
a csoport és az elsõ éjszakát

csodálatos termé-
szeti környezetben tölthették
el a kirándulók. A következõ
napon a torockói falumúzeum
és a tordai sóbánya megtekin-

Torockón,

tése következett. Péntek dél-
után nagy
szeretettel fogadták a magyar
vendégeket a helyi lakosok. A
szálláshelyek biztosítását a
négyszáz fõ számára a helyi
magyar családok örömmel vál-
lalták. A szombat délelõtti
program ne-
vezetességeinek a megtekinté-
se volt, majd délután a vendé-
gek bemutatták az erre az al-
kalomra készített hagyomány-
õrzõ mûsoraikat, az esti órák-
ban hajnalig tartó utcabál vet-
te kezdetét, ahol a sok szentki-
rályi együtt táncolhatott.

Vasárnap ma-
rosszentkirályi református lel-
kipásztor által celebrált misén
vettek részt a vendégek. A pré-
dikációban Szent István tevé-
kenységét emelte ki a lelki-
pásztor, akinek alakját nem le-
het kitörölni a történelem lap-
jairól, még kevésbé lehet örök-
ségét, a magyar lelkiséget kiír-
tani azoknak szívébõl, akik ma-
gyarnak vallják magukat. A mi-
se után került sor az ünnepé-
lyes szalagkötésre a Szent Ist-
ván-szobornál, ahol a községek
saját zászlójukkal vonultak fel.

A kerkaszentkirályi delegá-
cióhoz a

tagjai is csat-
lakoztak és magyar nóták elõ-
adásával könnyet csaltak sok
Erdélyben élõ magyar ember
szemébe. A kerkaszentkirályi
csoport nagyon jól érezte ma-
gát, sok élménnyel és újonnan
kialakult barátságokkal érke-
zett haza.

Marosszentkirályon

Marosvásárhely

Veress László

nagykanizsai Tüttõ
János Nótaklub

Káli Éva

A kerkaszentkirályiakról készült torockói csoportkép.

Pál Zoltán polgármester
szalagot köt a zászlóra.


