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„Fejlett, erõs Zala megyét szeretnénk!”
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Fidesz-KDNP megyei listavezetõjével
Dr. Pál Attila az elmúlt
négy évben a megyei közgyûlés alelnökeként vett részt a
megye feladatellátásának átalakításában. Az októberi önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP Zala megyei listavezetõjeként indul, s amennyiben a pártszövetség gyõzni
fog, a megyei közgyûlés elnöki
posztját töltheti be.
– Mi a megyegyûlés feladata, mit tesz, miért fontos a
tevékenysége, különösen most,
a 2014-2020-as idõszak uniós
forrásainak
felhasználása
idején? Miért fontos, hogy a
megye és a megyei jogú városok összefogjanak?
– A megyei közgyûlés nem
más, mint a megye miniparlamentje. A megyei jogú városok
kivételével (az ott élõk ebben
a szavazásban nem vesznek
részt) három szavazólapot kap-

nak a településeken élõ polgárok. Az elsõn a polgármesterre, a másodikon az önkormányzati képviselõkre lehet
szavazni. A harmadikon a pártok nevei szerepelnek, amelyre szavazhatnak, és ez alapján
áll majd össze a „megye parlamentje” – mondja dr. Pál
Attila. – Ha a Fidesz-KDNP
többséget szerez Zalában,
ugyanúgy, mint az országban,
akkor önállóan vezethetjük a
megyét. Tehát október 12-én a
pártok közül a 3. helyen
szereplõ Fidesz-KDNP lista a
nyerõ!
– A szavazásnak tehát ez
a politikai tétje, de van gazdasági - területfejlesztési súlya is.
Hogyan változott a megye
szerepe az elmúlt években?
– Ma már nem egy többségében intézményfenntartó
szervezet. Terület- és gazda-

„Emberségbõl jól vizsgáztak!”
Köszönet Letenye polgármesterétõl
Minden veszélyeztetett család nevében köszönöm a belvíz és árvízvédelemben segítõk munkáját!
Emberségbõl jól vizsgáztak!
Összefogott a Mura mentén élõ lakosság a bajba jutottakért. Ismét bebizonyosodott: ha nagy a baj, akkor
nagy az összefogás, a tenni
akarás. Ennek most is szép
példáját mutatták.
Külön köszönet illeti az
önkéntes segítõket, bárhonnan is érkeztek!
A felajánlott adományokat
(ruhanemûk, bútorok, élelmiszerek, pénzügyi segítség)
is köszönjük!
Letenye Önkormányzata
elsõsorban gyorssegélyt folyósított, másodsorban felméri az épületkárokat és ebben
is segíteni fog a lakástámogatási rendeletben szabályozottak alapján.

ságfejlesztéssel komolyan foglalkozó feladatot kaptunk a kormánytól és számon is
kérik majd tõlünk a
megvalósításokat. Ezért
az elmúlt években elkészítettük Zala megye gazdaságfejlesztési programját. A partnerségi megállapodás
megköttetett Brüsszel
és Magyarország között a következõ hét
évre, és októberben
már az elsõ pályázatokat ki is írhatják. Ami
a megyei területfejlesztési programban
szerepel, az valószínûleg nagy többséggel Dr. Pál Attila - A megyei közgyûlés nem
zöld utat kap. Az igé- más, mint a megye miniparlamentje.
nyek és a felmerült források igény nyilván többszöröse a
összehasonlításánál kell okos rendelkezésre álló pénznek.
(Folytatás a 2. oldalon)
sorrendet felállítani, mert az

A Mura még sohasem volt ekkora

Halmi Béla: – Összefogott a
Mura mentén élõ lakosság.

Legyõzték a természet erõit. Nyúlgátat építenek az áradó Béci
pataknál a letenyei Kossuth utcában.

A formanyomtatványokat
az igazgatási és a szociális
osztályon igényelhetik az
érintettek.
Tisztelettel és köszönettel:
Halmi Béla,
Letenye polgármestere

A letenyei felhõszakadás
okozta károk felszámolása
után kiáradt a Mura is. Határfolyónkon éppen levonult a
korábbi árhullám, amikor megérkezett az újabb. Szeptember
15-én a Mura elárasztotta Mu-

raszemenyét, Murarátkát és a
környezõ településeket. A letenyei logisztikai bázisra még
Szolnokról is vezényeltek tûzoltókat. Mindenki a gátakra
sietett segíteni.
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Fejlett, erõs Zala megyét szeretnénk!”
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Fidesz-KDNP megyei listavezetõjével
csolatot kell fenntartania. A
közös gazdasági elképzelést –
munkahelyteremtés, termelõ beruházások indítása, a fiatalok
itthon tartása, a kis- és középvállalkozások támogatása – erõsíteni kell, segíteni egymást a

célok elérésében. Tisztelettel
kérem a választópolgárokat, hogy
minél többen vegyenek részt
2014. október 12.-én az önkormányzati választáson, és szavazataikkal támogassák a FideszKDNP valamennyi jelöltjét!

A Mura még sohasem volt ekkora
A megyei közgyûlések komoly terület- és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó feladatokat kaptak a kormánytól.
milliárd a kisvárosi keret és a
(Folytatás az 1. oldalról)
– Mekkora összegrõl van megyei jogú városok számára
szó?
is biztosítanak több milliárd
– A források nagyságrendje forintot. Mindebbõl adódik,
a következõ hét évben a terü- hogy Zalának a megyei jogú
leti operatív program szerint városokkal nagyon jó, harmo15 milliárd forint, ezen felül 11 nikus és kiegyensúlyozott kap-

A jövõnek építik
Az elmúlt idõszakban egy
Zajkkal közösen megvalósítandó kilátó megépítésérõl
született a döntés Letenyén. A
két település polgármesterei
és választott képviselõi mondtak igent arra, hogy a zajki
hegy egyik legszebb pontján
egyedi tornyot építtetnek.
A jövõnek építendõ turisztikai látványosság a letenyei
Szõlõ és Gyümölcstermesztõk
Egyesülete által gondozott zajki hegyi boronapince mögötti
területen épül meg. A projekt
várható összköltsége 46 millió
forint, melynek egyharmad részét Leader pályázat finanszírozza. Magánszemélyként, a
kezdeményezõ dr. Buzády
Tibor 15 millió forintot ajánlott fel, melyet átutalt az önkormányzat számlájára és azt
kérte, hogy az építmény a Boldog Buzád-torony nevet kapja.
A 23 méter magas építmény
kialakítása a térség turisztikai
vonzerejét növeli többek között azzal is, hogy a Makovecz
Imre tervei alapján készült el.
Zalában egyedülálló közösségi
épület lesz.
Az épületnek jövõ év elsõ
felében kell elkészülnie – ér-

(Folytatás az 1. oldalról)
A murai áradáshoz érkezett
230 fõ letenyei elszállásolását
kellett megoldani – mondta
Halmi Béla polgármester. –
Õk az iskola tornatermében, a
mûvelõdési házban és a Muracenterben kerültek elhelyezésre. Nagy kamionok hordták
a homokot Letenyére és a volt
városi piac területén kezdõdött meg a homokzsákok megtöltése. Dícséret a letenyeieknek, mert aki tudott, mindenki
elment és 150-200 letenyei és
környékbeli lapátolt egész éjszaka, hogy még idõben megelõzhessék a bajt a murai árvízzel sújtott falvakban – hang-

súlyozta a polgármester. Letenyén önkénteseket is toboroztak, akik a helyi ÖTE tagjaival
együtt mind helytálltak az árvízi védekezésnél.
A Mura minden eddigi rekordot megdöntve szeptember 15-én (hétfõn) délután
544 cm-en tetõzött, majd lassan apadni kezdett. Az épített
gátakat sehol sem törte át. Az
élet lassan visszatér a korábbi
kerégvágásába – mondta a murai árvízzel kapcsolatban Letenye polgármestere. Emberségbõl, segítségbõl mindenki
jól vizsgázott – mondta végezetül Halmi Béla.
Mirkó Imre

Árvízi védekezés Murarátkánál.

Az épület tervei.
tesültünk Halmi Béla letenyei
polgármestertõl.
M.I.

Halmi Béla a letenyei logisztikai bázisnál nyilatkozik a HírTV-nek.
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Felhõszakadás zúdult Letenyére

Az elsodort Béke utcai patakhíd egy darabja.

A Kossuth utcai iskola alatti hidat is elsodorta a Béci patak.
Béci patak villámárvize során
súlyos károkat szenvedett házak lakói.
Letenyén folyamatosan zajlik az árvíz, belvíz utáni kárfelmérés. Az önkormányzat
Humán és Ügyrendi Bizottsága
elsõ körben készpénzben gyorssegélyt utalt ki az érintetteknek. Második körben kerül sor
a házak tényleges kárfelmérésére, amelyet követõen ismét
pénzt kapnak a letenyei károsultak.
Az iszapkatasztrófát elszenvedett Kolontár vezetõje is felajánlotta segítségét, mert amikor baj érte a települést, akkor
ott segített a Cselényi Attila
tûzoltó százados vezette csoport – mondta Halmi Béla letenyei polgármester. Úgy tudjuk, hogy Kolontárról ingósá-

gok érkeznek Letenyére. A
biztosítók kárfelmérõi is folyamatosan járják a települést.
Halmi Béla polgármester
átnézte a vízügyi adatokat is,
amelyekbõl kiderült, hogy országosan szeptember 1-13 között Letenye volt a legcsapadékosabb település, ezen idõ
alatt 230 mm csapadékot regisztráltak a városban. Csak az
ominózus felhõszakadás napján 1 óra alatt 70 mm csapadék zúdult rá Letenyére.
– Minden veszélyeztetett
károsult család nevében köszönöm az önzetlen segítõ munkát a belvíz- és árvízvédelemben résztvevõknek. Emberségbõl, összetartásból ismét jeleskedtek a letenyeiek – mondta
Halmi Béla polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

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

um

ik

ar

ta a mezõgazdasági területekrõl lezúduló víz és sártömeg.
Menteni kellett, amit csak
lehetett, így a polgármester és
munkatársai, a kárt szenvedett
letenyeiek, a közmunkások
mind a károk enyhítésén fáradoztak.
A helyzet szombaton 12
óra körül kezdett normalizálódni, de az után is még napokkal tartott a kárenyhítés és
mivel nagy volt a baj, ezért
Halmi Béla úgy döntött, hogy
nem is õ nyitja meg a Muramenti Hídi vásárt, mert ekkora
bajban neki a városban van
tennivalója.
Tûzoltók, önkéntes segítõk, munkagépek dolgoztak a
legsúlyosabban érintett városrészekben, ahonnan még egy
nappal késõbb is sok szivatytyúval távolították el a rengeteg csapadékot.
Idõközben a felhõszakadás
miatt logisztikai bázist alakított ki Letenyén a tûzoltóság
épületében és a József Attila
utcában a katasztrófavédelem,
onnan is indultak a tûzoltók
segíteni. Hétfõn, a késõ délutáni órákban 200 fõ Letenyérõl, és környékének településeirõl érkezett önkéntesek segítségével homokzsákok feltöltését végezték el hajnali egy
óráig, hogy levonuló árvíz útját nyúlgátak építéséhez szükséges 250 ezer homokzsák készen álljon. Kialakításra került
250 fõ részére szálláshely az
iskolában, a mûvelõdési házban és a Mura centerben.
Tisztítószereket osztott Letenyén az Ökumenikus Segélyszervezet is. A segélycsomagban olyan higiéniai termékek
voltak, amelyekkel tovább folytathatják a takarítást a szeptemberi felhõszakakadás és a

Hu

Szeptember 13-án hajnalban óriási mennyiségû csapadékkal felhõszakadás zúdult
Letenyére.
Halmi Béla polgármester
szombaton hajnali 3 órakor
kapta a jelzést egy Bajcsy utcai
lakótól, hogy a város Nagykanizsa felé esõ részénél lévõ
hölgy lakásába ömlik be a sáros víz – mondta lapunknak a
városvezetõ.
Ekkor azonnal felhívta a
letenyei önkéntes tûzoltókat,
hogy segítsenek, viszont õk
azért nem tudták elhagyni a
Kossuth utcai épületüket a
tûzoltó kocsival, mert a Béci
patak kilépett a medrébõl és a
víz magassága elérte az egy
métert. A tomboló patak vize
fél óra alatt öntötte el a 7-es
fõutat, a határ felé esõ Kossuth, Uzsoki utcákat és a Csányi utcára zúdult. Az érintett
területeken szinte mindenhol
károk keletkeztek, volt olyan
lakó, akinek házát úgy öntötte
el a patak, hogy csak az ablakon tudott kimászni.
Az egyedutai városrészben
az Eötvös és a Rákóczi utca
egy szakaszán méteres víz állt
az úton, itt is sokmilliós károk
keletkeztek a felhõszakadás
miatt. Halmi Béla hajnal óta
folyamatosan intézkedett, minden helyszínre kiment. Így a
felhõszakadással sújtott Barátság utcában fel kellett szedetnie a csatornafedelet, ugyanis
az utca szinte minden pincéjét
elöntötte a víz. Az áradó Béci
patak a Béke utcai és a Kossuth utcai volt iskolánál lévõ
mindkét vashidat leszakította
és elsodorta.
A város másik részén a Mol
benzinkút és környékét, az
Owi-Zala Bt.területét, az ipari
park összes üzemét elárasztot-
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Harmadszor rendeztek hídi vásárt Letenyén

Rózsás Imre alpolgármester nyitotta meg a vásárt.
Szeptember 13-án (szombaton) délelõtt vette kezdetét
a letenyei határnál a III. Muramenti Hídi Vásár, amelyet
egy sikeres pályázatnak köszönhetõen rendezhetett meg
újra a kisváros.
Mivel aznap hajnalban óriási károkat okozó felhõszakadás, árvíz, sárlavina zúdult Letenyére és a kárfelszámolás
koordinálását Halmi Béla polgármester végezte, ezért helyette Rózsás Imre alpolgármester és Dömõk József mûvelõdési ház igazgató nyitotta
meg a rendezvényt.
Rózsás Imre örömét fejezte
ki, hogy újra megrendezhették
a vásárt, amely elsõsorban a
helyi termékek népszerûsítésére jött létre. Mint mondta,

fontos, hogy a vásárlók a kistermelõk terményeit, készítményeit vegyék, ugyanakkor a
program jó lehetõséget kínált
az ügyes kezû letenyei alkotók
bemutatkozására is.
Dömõk József, a Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatója a több évtizedes
horvát-magyar kapcsolatokról
is szólt. Letenye elsõként a
kultúrális fellépések, bemutatók során alakította ki horvátországi kapcsolatait, majd ezek
fonalán fejlõdött tovább a letenyei és a horvát együttmûködés.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ szólt arról,
hogy a vásár megnyitója elõtt
megnézte az árvízzel, felhõszakadással sújtott Letenyét és azt
mondta, hogy képviselõként is

Nem hiányzott a mûsorból a néptánc.

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala Murahíd

Ügyes kezû alkotók is bemutatkoztak.

A fiatalabb korosztály is talált kedvére valót a gazdag programkínálatból.
segíteni kívánja Letenyét, hogy nos Nótaklub és népi énekeka város az állami vis maior kel szórakoztatta a nagyérdekeretbõl kárpótlást kaphasson. mût a letenyei Mákvirág CiA képviselõ-polgármester fon- terazenekar is. Vasárnap a kultosnak nevezte a horvát-ma- túrális mûsorok sorában töbgyar kapcsolatokat, hiszen bek között horvát és magyar
most már a hídi vásár neve is elõadók, énekesek, együttesek
jelzi azt, hogy a híd, amely va- szórakoztatták a közönséget.
lamikor szétválasztott minket,
A vásárban finom, népies
mára összeköt.
étkekkel kínálta a látogatókat a
A megnyitón közremûkö- Letenyéért Közéleti Egyesület
dött Letenye Város Fúvószene- és a Derûs Évek Nyugdíjas
kara, ott voltak a murake- Klub is. A kézmûvesség bemuresztúri Zrínyi kadétok, a hor- tatása mellett a borházak kövátországi Gorican mazsorett- zött a kisvárosban mûködõ
jei is. A Mura-art nemzetközi Szõlõ és Gyümölcstermesztõk
festõtelep alkotásaiban is gyö- Egyesülete is kínálta a termenyörködhettek a látogatók, de lõk ízletes borait.
eljött a nagykanizsai Tüttõ JáMirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Értéket teremtenek és közvetítenek
Ünnepi közgyûlés Zalaváron
Megyenapi díjátadó ünnepi közgyûlést tartott szeptember 13.-án a Zala Megyei Önkormányzat Zalaváron, a Történelmi Emlékparkban. A Himnusz közös eléneklését követõen az Egerszeg Vonósötös
játéka és Perlakiné Vigh Valéria elõadásában a Republic
együttes, Az erdõ közepén címû dala csendült fel, majd
Vass Albert: A Láthatatlan lobogó címû versét Szépligeti
Mátyás olvasta fel.
Manninger Jenõ elnök beszédében e nap jelentõségét a
számvetés és a kitüntetés lényegében jelölte meg. Mint
mondta, az idõk során a megye
szerepe megváltozott sokféle
tekintetben, de az, ami állandó, az itt élõk identitása, munkaszeretete, és a hely adta természeti adottságok.
A tervek között említette a
turisztika és az önkormányzati
infrastruktúra terén elért eddigi fejlesztések bõvítését, az

ipari parkok létesítésének fontosságát. Kiemelte a megye
kulturális értékeinek megóvását, melynek egyik felemelõ
pillanataként említette a Zalavári Történelmi Emlékpark létrehozását. Jelentõs felújításként tett említést az Egervári
Várkastélyról, a Festetics-kastélyról és a megye városairól,
melyek a kulturális turizmus
szerves részét képezik. A leköszönõ elnök utalt a megyegyûlés élén eltöltött nyolc év
eredményeire, majd jelezte, hogy
mindezt csapatmunka révén
sikerült megvalósítani. A felsorolt fejlesztések mellett a megyében munkálkodó és példaként szolgáló emberek értéket
adó és közvetítõ tevékenységét
helyezte elõtérbe. Elismerésük
egyik állomása a díjátadás is
azok részére, akik az élet különbözõ területén alkottak kiemelkedõ teljesítményt.
Manninger Jenõ átnyújtotta a megyei közgyûlés kitün-

A kitüntetettek. Alsó sor balról: Molnár Ferencné, Tunkel
Nándor, Adorján József, Ónodi Józsefné. Középsõ sor balról:
Kozma István, Léránt Viktória, Gálné Németh Ildikó, Bakonyi
Erzsébet, Fehér Etelka, Fonyó Viktória, Horváth Hajnalka.
Felsõ sor balról: Szemes Béla, Horváth Orsolya, Pelényi
Márton, Manninger Jenõ, a közgyûlés elnöke, Gróf Zsolt,
dr. Dömötör Károly, Stégli János.
tetéseit, elsõként köszöntve
Szemes Béla közoktatási-érAdorján József zenetanárt, aki tékelési referens, Zala Megyei
a hévízi Musica Antiqua együt- Kormányhivatal, Oktatási Fõtest alapította és szerettette osztály, Zalaegerszeg.
Az Év Zalai Diákja Díj:
meg a komoly, a barokk és a
Fonyó Viktória gimnáziureneszánsz zenét a gyermekekkel, felnõttekkel egyaránt. E mi tanuló, Vajda János Gimszínvonalas, gazdag életút díja- názium, Keszthely.
zásaként a Zala Megye DíszZala Megye Sportjáért Díj:
polgára kitüntetõ címet vehetTunkel Nándor parasporte át. A nyolcvan esztendõs toló, Zalaigrice.
díjazott meghatódva beszélt a
Zala Megye Ifjúsági Sportpolitikai rendszereken átívelõ jáért Díj:
pályájáról, melynek voltak gátStégli János edzõ, szervezõ,
jai, a mai nap azonban az el- Zalakaros.
ismerést hozta meg számára.
Zala Megyei Sajtódíj:
A Zalavári Történelmi EmBakonyi Erzsébet újságíró,
lékparkban tartott közgyûlé- Nagykanizsa.
sen ezen kívül tizenhat díjat
Zala Megye Közszolgálaadott át Manninger Jenõ.
táért Díj:
Zala megye 2014. évi díjaKozma István Zalaszentzottjai:
grót Város Rendõrõrsének õrsZala Megye Díszpolgára ki- parancsnoka.
tüntetõ cím:
Zalai Civil Társadalomért és
Adorján József zenetanár.
Nemzetiségekért Díj:
Zala Megye KözigazgatáKertbarátkör-Egyesület Tófej.
sáért Díj:
Zala Turizmusáért Díj:
Ónodi Józsefné ügyintézõ,
Horváth Orsolya ügyvezeLenti.
tõ, Hévízi Turisztikai NonZala Megye Egészségügyé- profit Kft.
ért Díj:
Zala Megye Fejlesztéséért
Dr. Dömötör Károly há- Díj:
ziorvos, Miklósfa-Liszó közséGróf és Társai Kft., Pacsa.
gekben.
Zala Megye Építészetéért
Zala Megye Szociális Gon- Díj:
doskodásáért Díj:
nh. Pelényi Gyula építész,
Horváth Hajnalka intéz- Zalaegerszeg.
ményvezetõ helyettes, Kolping
Zöld Zaláért Díj:
Gondozási Központ Lenti és
Forrásvíz Természetbarát
kistérsége.
Egyesület, Gyenesdiás.
Zalai közmûvelõdésért Díj:
Vajda Lajos Díj:
Csesztregi Pávakör.
Fehér Etelka, népi szõttes
Zalai Pedagógus Díj:
készítõ.

6

Dél-Zala Murahíd

2014. szeptember (1.)

Szüreti mulatság Semjénházán és Molnáriban

A szünetben a táncosoké volt a fõszerep.

Megtelt a traktor platója.
Ha õsz, akkor szüret!
Minden év szeptember végén szüreti felvonulást rendeznek Semjénházán, s ez idén
sem volt másképp. A Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi IKSZT,
illetve a szomszédos Molnári
község közös szervezésében immár hagyományõrzõ módon
vidám felvonulással elevenítik
fel a szüreti hagyományokat.

A traktoros menetet a bíró
és a bíróné vezette fel lovas
kocsival. A számos gyönyörûen feldíszített traktorban az
ovisok, fiatalok és természetesen az idõsebb korosztály is
képviseltette magát. A talpalávaló muzsika sem hiányzott,
az asszonyok pedig lelkesen
tanították a fiatalabb generációt a régi magyar és horvát
nótákra.

A jármûvek sora elõször
Semjénházán az Ady Endre,
illetve a Rákóczi utcán vonult
végig, majd egy kis kulturális
mûsor erejéig szünetet tartottak a semjénházi kultúrház
elõtti téren. Az óvodások elõadására a falu apraja-nagyja
összegyûlt.
Ezután folytatódott a felvonulás. Elõször az Újtelep utca következett, majd Sándor-

hegyen a jó kedélyû társaság
több borosgazda nedûjét is
megkóstolhatta, de a horvátok
lakta települések „nemzeti” étke, a gibanica, vagyis a rétes
sem hiányzott az asztalról.
A végállomás Molnári volt,
ahol a semjénházai és a molnári asszonykórus fellépése
után hajnalig tartó mulatozás
következett.
Preksen-Ifka Ágnes

Kapunyitogató Csörnyeföldén
Szeptember hatodikán, szombaton került sor Csörnyeföldén a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet segítségével a Kapunyitogató rendezvényre.

Sajnos az idõ nem volt túl
kegyes hozzánk, ennek ellenére nagyon sikeres volt a program. A rendkívül változatos
zenei produkciók során citera

Változatos volt a szórakoztató mûsor.

Palacsintát és lángost is kínáltak.

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

és modern zene mellett sztárvendégként tapsolhatott a
publikum Koós Jánosnak és
barátainak, továbbá modern és
néptáncosoknak.
A faluház két kiállításnak is
otthont adott: Soós Lajos fafaragó állandó tárlata mellett

Boa Endre fafaragó munkáit
és Hermánné Szunyogh Éva
porcelánbaba
gyûjteményét
láthatták az érdeklõdök.
Akik a rossz idõ ellenére eljöttek, azoknak kellemes szombat délutánban volt részük.
Bekõ Attiláné

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Napsütésben bíznak a becsehelyi szüretelõk

Kerékpárosok vezették fel a szüreti felvonulást.
Hintóról, traktorok pótkocsijáról, teherautók platójáról
szólt az ének Becsehely fõutcáján. A jubileumi szüreti- és
borfesztivál a szokásoknak
megfelelõen vidám felvonulással indult, a menet a polai településrésztõl, az újmajoron
át bejárta a falut. A néptáncosok és a helyiek alkotta vidám társaság mûsorukból az
út kellõs közepén adtak némi
ízelítõt.
– A szekszárdi, balatonboglári és a becsehelyi pincék valamint az agárdi pálinkafõzde
kínálata várta az érdeklõdõket
– így Németh Géza polgármester. – A közelmúltban elhunyt
dr. Bussay László elõtt tisztelegve egy különleges emlékborházat nyitottunk, ahol az õ
finom nedûit kínáltuk, s gyer-

tyagyújtással emlékeztünk a
nagyszerû emberre, barátra és
borászra, aki oly sokat jelentett
a helyieknek.
A település elsõ embere
úgy érezte a mulatság tíz éves
jubileuma kapcsán, hogy olyan
borházakat invitál meg, melyek az elsõ fesztivál alkalmával
is szerepeltek.
A változékony idõjárás miatt
még csak néhány birtokon
szüreteltek a gazdák, de mint
azt Németh Géza hozzátette:
ebben az évben különösen
nehéz dolguk akadt a szõlõben
dolgozó embereknek, hiszen
akik idõben kapcsoltak, s kivédték a lisztharmatot, azoknak a hatalmas mennyiségû
esõvel gyûlt meg a bajuk. Most
már csak a napsütéses órákban
bízhatnak, melyek nélkül el-

képzelhetetlen a cukrosodás
megindulása. Persze a szüreti
mulatságon egyelõre még a
tavalyi borokra koncentráltak,
bár az egyik teherautóról kínáltak finom, édes mustot, így
elképzelhetõ, hogy Becsehelyen nem olyan nagy a gond.
Az idei szüreti mulatság a
faluház melletti, felújított téren folytatódott, ahol a vendégeket kézmûves utca várta.
Többek között sajtot, joghurtot, szörpöket és lekvárokat
kóstolhattak, sõt az évforduló
alkalmából vésett, elegáns borospohárból ihatták a nedûket.

A kulturális kavalkádban
fellépett a Zalagyöngye Néptánc Együttes, sõt korondi
vendégeket is köszönhettek,
akik szintén színvonalas mûsorral rukkoltak elõ. A nótát
kedvelõk is megtalálhatták a
kedvükre valót, hiszen a helyi
dalárda ismét kitett magáért,
ahogy a bordalokat éneklõ,
Vivát Bacchus énekegyüttes is
mosolyt csalt az arcokra. A
borkedvelõket hébérszívó verseny is várta, majd este a Bikini együttes lépett a közönség elé.
Benedek Bálint

Kerékpártúrások Letenyén
A Zalakarosi Turisztikai
Egyesület jóvoltából augusztus
31-én mintegy félszáz kerékpáros érkezett Letenyére. A
csoport vezetõjének Halmi
Béla letenyei polgármester –
aki feleségével együtt minden
évben hosszú távú országjáró
biciklis túrákon vesz részt –
emlékérmet adott át. A „Zala
Kétkeréken” nevû projekt bicajosai egy rendkívül látványos

bemutatót is rögtönöztek Letenye fõterén.
A csapat egy héttel késõbb
újra Letenyére látogatott, ahonnan – az esõs idõ miatt – kerékpártúrára indultak Kistolmácsra.
Itt a kerékpárosokat vendégül
látta Halmi Béla, aki néhány
szóval bemutatta Letenyét és
természetesen szólt a környékbeli települések látnivalóiról is.
M.I.

Esõben értek Kistolmácsra a kerékpáros túrázók.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Színvonalas mûsorral rukkoltak ki a táncosok.

www.zalatajkiado.hu
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