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Falunapi programkavalkád Semjénházán
beknek különbözõ ügyességi
feladatok teljesítésével és rejtvények kitöltésével kellett bizonyítani, ki tud többet a
településrõl? A célba érés után
pedig kiderült, hogy Révész
Márkó és Lang Máté, azaz a

Verdák csapata ismeri legjobban Semjénházát. Eközben kézmûves foglalkozásra és arcfestésre is várták a gyerekeket.
A nap futóversennyel folytatódott, melyre két kategóriában
(Folytatás a 2. oldalon)

Hõsök napja Letenyén
A Mejaši koncertje óriási sikert aratott.
Május 23-án és 24-én ismét
falunapot rendeztek Semjénházán. A szombati sport- és
gyermeknap néhány délelõtti
programját az esõs idõjárás
miatt ugyan el kellett halasz-

tani, de délutánra kiderült az
idõ, s népes gyermeksereg
várta a helyi IKSZT-ben a kalandtúra, illetve a további érdekes és szórakoztató programok kezdetét. A legkiseb-

Letenyén a Hõsök napi ünnepséget május 31-én (vasárnap) az ünnepi szentmise után
rendezték meg az óvoda elõtti
emlékmûnél. Egy szavalatot
követõen Farkas Szilárd köszöntötte az ünneplõket, köztük Kovács Emilnét, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek Hadiárvák Nemzeti Szövetségének Zala Megyei Szervezete letenyei
képviselõjét, a helyi szervezet
elnökét.
Ünnepi beszédében Letenye választott vezetõje úgy
fogalmazott, hogy május utolsó vasárnapja nem csak Gyermeknap, hanem a Hõsök Napja

is. Ünnepeljük a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetség újjáalakulásának 25. évfordulóját is, s ezzel együtt keressük a válaszokat a következõ
kérdésekre: Szívügy-e ma Magyarországon a hadirokkantak,
hadiözvegyek és hadiárvák sorsa? Még mindig vesztesnek érzik-e magukat a tragikus sorsú,
apák nélkül felnõtt hadiárvák?
Övezi-e széles társadalmi megbecsülés a világháborúk áldozatait? Van-e igazi súlya a
magyar hadigondozási szabályozásoknak? Gondolkodjunk
(Folytatás a 3. oldalon)
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Falunapi programkavalkád Semjénházán
A Mejaši koncertjén tombolt a közönség
(Folytatás az 1. oldalról)
– 4 illetve 6 km-es távon – várták a jelentkezõket. Gyerekek
és felnõttek egyaránt a starthoz álltak, hogy bebizonyítsák,
õk Semjénháza leggyorsabbjai.
A 4 km-es távon a 12 éves
Tersztenyák Benjámin ért elsõként a célba, a 6 km-es szakasz elsõ helyezettje Németh
Róbert lett, a nõk közül Dobos
Diána bizonyult a leggyorsabbnak.
Preksen László polgármester különdíjat adott át a legifjabb, illetve a legidõsebb futónak is, akik név szerint Tuboly Máté és Vlasics József.
A nap kerékpár-túrával folytatódott, melynek során a biciklizõk a közeli Murát látogatták meg. A jó kedélyû társaság egy kis frissítõ és pihenés után indult vissza Semjénházára, ahol a szervezõk biciklis KRESZ kérdõív kitöltésével
is tesztelték a számos résztvevõ közlekedési ismereteit.
A nap másik fõ attrakciója
a hagyományos amatõr kispályás futballmérkõzés, mely során az Alsó utca 9-6-ra gyõzött
a Felsõ utca játékosai ellen. Az
eredményhirdetés után ízletes
kakaspörkölttel vendégelték
meg a sportnap résztvevõit, illetve a népes vendégsereget. A
fõzõcsapatok ebben az évben
is kitettek magukért, hiszen
ínycsiklandozó ételeket készítettek. A település képviselõtestületének csapata kakaspörköltet, a polgármester a kuriózumnak számító kakastöke
pörköltet, a helyi polgárõrök
sertés pörköltet, a Kisberkes
Vadásztársaság csapata ízletes
vadpörköltet, az Asszonykórus
tagjai pásztortarhonyát és palacsintát, a horvátországi vendég fõzõcsapat hidegtálat, hamuban sült csülköt és finomabbnál-finomabb sülteket tálalt fel. A finomságok elkészítéséhez szükséges kakashússal a Dvori Baromfi Kft. támogatta az önkormányzatot,
az asztalokat és a padokat a
falunapi hétvégére az Eszteregnyei Önkormányzat biztosította.
Május 24-én, pünkösdvasárnap verõfényes napsütésre
ébredtek a település lakói, s ez
a gyönyörû idõ volt jellemzõ a
nap hátralévõ részében is. A
reggeli szentmise után az I.
és II. világháborúban elesett
semjénházi hõsi halottakról
emlékeztek meg. Beszédében

A falunap pillanatai.
Preksen László polgármester
elmondta, hogy egy nemzetet
az is jellemez, hogyan él a
szívekben az elesettek emléke.
Kiemelte: amikor a hõsökre
emlékezünk, általában azokra
gondolunk, akik a háború borzalmai közepette, a csatatereken vesztették életüket. Viszont ott vannak azok a katonák is, akik túlélték a két
világégés borzalmait, végigszenvedték a hadifogságot, sokan súlyos betegséggel, rokkantan térhettek csak haza. De
ott vannak még a szülõk, az
itthon maradt feleségek és
gyermekek is. Õk is mind
hõsök voltak, azért mert éltek
a hazáért, ezért rájuk is kötelességünk emlékezni. Kitért
arra, hogy olyan világot kell
felépítenünk, amelyben jó
élni. Õseink példáját követve a
legnehezebb körülmények között is megtalálhatjuk az élet
értelmét és szépségét, s ezt
kell továbbadnunk az utókor
számára. Preksen László ünnepi beszédében Esterházy
Péter szavaival emlékeztetett
arra, hogy „Az elõdök tisztelete
és emléküknek megbecsülése
az alapja a családszeretetnek
és egyszersmind a hazafiságnak is. Ezért amelyik család a
múltját elhanyagolja és õsei-

nek emlékét nem tiszteli, az a
nemzet életfájának egyik gyökerét metszi el...”
A koszorúzás után, késõ
délután folytatódtak a kulturális programok. Felléptek a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus, illetve a Molnári Asszonykórus is, s mindkét
csoport a már megszokott
színvonalas elõadással, magyar,
illetve horvát népdalokkal készültek erre a napra. Fergeteges táncmûsort adott elõ a
Molnári Tánccsoport, és a tótszerdahelyi Zrínyi Katarina
Horvát Általános Iskola moderntánc kara. A semjénházi
Horváth Viktória ismét megmutatta gyönyörû hangját, hiszen magyar és horvát popdalokkal szórakoztatta a jelenlévõket. A petriventei gyerekek XXI. századi Hófehérke
címû zenés-táncos elõadása
pedig mindenki arcára mosolyt csalt. A kulturális csoportok fellépése után Dudás Ivett,
a Tales of Evening nevû együttes énekesnõje, valamint a
semjénházi és molnári fiatalokból álló Vihar Utáni Csend
elnevezésû formáció mutatkozott be. Ismert magyar és angol nyelvû pop-rock dalokat
adtak elõ produkciójuk során.
Minden mûvészeti csoport és

fellépõ ajándéktárgyat vehetett át Preksen László polgármestertõl és Kárpáti István
alpolgármestertõl.
A nap során a Becsehelyi
Borok Háza nedûit is megkóstolhatták a vendégek, a rendezvénysátorban levõ büfében
hamburgert, kolbászt és krumplis prószát kínáltak, a gyerekeket pedig ugrálóvár várta az
óvoda épülete mögötti téren.
Este fél 7 körül már mindenki izgatottan várta a nap
sztárvendégeit. A szervezõk
nagy erõfeszítést tettek annak
érdekében, hogy Horvátország
egyik legnépszerûbb zenekara, a Mejaši ellátogasson Semjénházára, de megérte, hiszen
a település utcáiban álló kocsisorok jól mutatták milyen
érdeklõdés övezte a csapat
fellépését. Az együttes kétórás,
fergeteges hangulatú élõ koncertjére zsúfolásig megtelt a
Faluház elõtti rendezvénytér. A
tomboló, közel 1000 ember
együtt énekelte a sztárokkal a
legismertebb régi és újabb
dalaikat. A hatalmas tömegben
az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden korosztály megtalálható volt, a hangulat pedig a
Zorica címû daluk hallatán
hágott a tetõfokára, mely során
mindenki közösen táncolt,
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függetlenül attól, hogy a színpad elõtt, vagy éppen a sátor
alatt tartózkodott. Nagy figyelmességükrõl és tiszteletükrõl
árulkodik, hogy erre az alkalomra külön egy dallal is készültek, az „Az a szép, akinek a
szeme kék” címû nótát adták
elõ magyarul. Ezt a kis meglepetést a fiatal lányoktól a
középkorú hölgyekig mindenki kitörõ örömmel, szinte extázissal fogadta. A zenekar tagjai
egyébként nagyon közvetlenek voltak, mindenkivel szívesen fotózkodtak, s erre volt is
bõven lehetõségük, mert lányok tömegei keresték velük a
személyes kapcsolatot a koncert elõtt és után is. A hatalmas érdeklõdés még a Mejaši
tagjait is meglepte, így megörökítették fogadtatásukat, s a
fellépésük alatti állandó ovációt, melyet közösségi oldalukon azonnal megosztottak. A
koncert végeztével a sikítozó
tömeg többször is visszakövetelte kedvenceit, akik szívesen teljesítették a rajongók
kérését.
A koncert után még nem
ért véget a mulatozás, hiszen
az esti bálhoz a talpalávalót a
Mura Band szolgáltatta, a fellépést pedig a Zero zenekar
spontán mûsora gazdagította
egészen hajnalig, így több
elismert zenekar is szórakoztatta egy idõben a bálozókat.
A falunapi rendezvény szervezésében részt vettek: Semjénháza Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete, a
helyi horvát nemzetiségi önkormányzat, a semjénházai
ifjak, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus és az
Erdõsfa Polgárõr Egyesület,
Dvori Baromfi Kft.
Preksen-Ifka Ágnes

Hirdetésszervezõket

Hõsök napja Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
el mindannyian a helyes válaszokon!
Megemlékezések, koszorúzások zajlanak az ország több
pontján, így tisztelegve azon
magyar katonák elõtt, akik az
Árpád-kortól kezdve a Hunyadiakon át, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, az
I. és a II. Világháború, valamint
az 1956-os forradalom idején
és egészen napjainkig megvédték és védik az országot a
külsõ ellenségektõl.
Csak néhány számadat arról, hogy az I. világháború
kapcsán a mai nap mirõl kell
közösen megemlékeznünk: az
1914-1918 között vívott Nagy
Háborúban az Osztrák-Magyar
Monarchia 51 millió lakosából
9 millió katona vonult be hadi
szolgálatra, a történelmi Magyarország területérõl 3 millió
800 ezer. Magyarország embervesztesége halottakban 660
ezer fõre tehetõ, ehhez még
hozzá kell számítani azt a 800
ezer súlyos sebesültet, akik az
elszenvedett sérülések következtében munka- és keresõképtelenné váltak.
A II. világháború is nagyon
sok emberáldozatot követelt
hazánktól, 360 ezer katona
halt meg, Letenye vesztesége
több, mint 130 fõ volt.
A világnak, Európának és
Letenyének a szomorú következmények között szembe kellett néznie azzal a ténnyel,
hogy az éveken át tartó konf-

Fotó: Tóth Zsolt
Farkas Szilárd ünnepi beszédét mondja.
liktus sokmilliónyi elesett és kormány, ekkor már Hõsök
sebesült katonát, sok százezer Napja néven. Az ünnep érvéhadifoglyot, özvegyet és árván nyét kiterjesztette „a haza, a
maradt gyermeket hagyott hát- szabadság és az emberi méltóra maga után. 1945-öt köve- ság” valamennyi mártírjára, betõen a hõsök ünnepét idegen leértve a holocaust áldozatait
elvek alapján tudatosan háttér- és az 1956-os forradalom hõbe szorították. A diktatúra min- seit is. A hõsök emléke az emden ilyen rendezvényt meg- berek szívében - lelkében tovább élt. Emlékmûvek sorát
szüntetett.
Amikor a II. világháború állították ebben az idõben
után az ünnepet megszüntet- országszerte, így történt ez
ték, kiderült, hogy valami lé- városunkban is – fogalmazott
nyegeset elvettek a nehéz ter- beszédében többek között Farhet hordozó családoktól. Majd kas Szilárd polgármester.
Ezt követõen az emlékmû
minden család gyászolt, s nem
volt mód arra, hogy ebben a koszorúzására került sor, majd
gyászban osztozzon velük az a hozzátartozók helyezték el
egész közösség. Ahogy a sza- virágaikat a letenyei Hõsök Napbadság ismét ránk virradt, az ján, végül az Andrássy Gyula
ünnep ismét élni kezdett. Általános Iskola tanulói em1989-ben újította fel tiszteletét lékeztek meg a hõsökrõl.
Mirkó Imre
az elsõ szabadon választott

A tavasz ünnepei Molnáriban

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

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Az IKSZT épülete elé állítottak májusfát a fiúk.
Május elsõ vasárnapján édesA tavaszról manapság mindenkinek az újjászületés jut anyáinkat ünnepeljük, akik
eszébe. Virágba borult, zöl- nélkül nem élvezhetnénk ezt a
dellõ táj, csiripelõ madarak és csodás látványt, érzést. Április
kellemesen lágy szellõ hirdeti, 30.-án, csütörtökön a Molnári
itt a tavasz.
IKSZT és a Horvát Nemzeti-

ségi Önkormányzat kínált a
helyi ifjaknak lehetõséget arra,
hogy kézzel készített egyedi és
különleges ajándékokkal lepjék
meg édesanyjukat és nagyszüleiket e jeles nap alkalmából.
Szebbnél szebb ajándékok
várták, hogy átadásra kerüljenek az édesanyáknak és a
nagymamáknak.
Áprilisban az anyák napi
készülõdésen túl a falu néhány
fiatalja úgy döntött, hogy a
hagyományoknak hódolva április utolsó napján májusfával
lepi meg a falu lányait. Nem
volt megállás, minden résztvevõ kivette a részét a feladatokból, így gyorsan elkészült
az egyéni és színes májusfa,
melyet az IKSZT épülete elé
állítottak a fiúk, melyet még a
hónap végéig csodálhatnak
meg az arra járók.
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Idõsügyi tanács Letenyén Férfinap Kistolmácson

Az idõsügyi tanács alakuló ülése.
Május 26-án (kedden) tartotta alakuló ülését a letenyei
idõsügyi tanács. A szervezet
megalakítását Farkas Szilárd
polgármester kezdeményezte,
melynek székhelye a városházán lesz. Az elsõ tárgyalási
napon – melyen Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke és Boda László, a Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnöke is jelen volt – a városvezetõ szólt az idõsügyi tanács
feladatairól. Mint mondta, fontos szempont a letenyei idõsek
érdekeinek képviselete, a generációk közötti kapcsolat erõsítése, az információáramlás
biztosítása és idõsekkel foglalkozók közötti együttmûködés
kialakítása.
A frissen alakult szervezet
tagjai: Letenye polgármestere,
az önkormányzat humán és
ügyrendi bizottságának elnöke, a Kolping Adatszolgáltatási
Központ képviselõje, a Derûs

Évek Nyugdíjas Klub képviselõje, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Nemzeti
Szövetségének Zala Megyei
Szervezete letenyei képviselõje, a Letenyéért Közéleti Egyesület delegáltja, a helyi Római
Katolikus Egyházközség vallási
és világi képviselõje, valamint
dr. Végh József foglalkozásegészségügyi orvos.
A mindenkori elnöki tisztséget Letenye polgármestere
tölti be, alelnöke a humán és
ügyrendi bizottság elnöke. Az
alakuló ülésen Soós Lászlóné
személyében megválasztották
a titkárt is. Az évente legalább
két alkalommal ülésezõ letenyei idõsügyi tanács nagy valószínûséggel a közös önkormányzati hivatal önkormányzataival is (Kistolmács, Murarátka, Zajk) bõvül a jövõben –
mondta lapunknak Farkas Szilárd polgármester.
M.I.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Május 16-án immár 21. alkalommal rendezték meg a férfinapot Kistolmácson. Mint Birkás Zoltán polgármestertõl
megtudtuk, ezt azért szervezik
meg, mert van nõnap is, így hát
egykoron úgy döntöttek, legyen
egy olyan nap is, amikor csak a
férfiakat ünneplik meg.
A férfinapot – jellemzõen –
Ivó nap környékén rendezik
meg az erdõk, dombok ölelte
faluban. Elsõként annak a májusfának a kivágása történt
meg, amelyet április 30-án állítottak fel a kemping mellett
lévõ parkolóban, a motoros
emlékmû környékén. A hagyomány szerint ezt régen fejszével vágták ki, de ez Kistolmácson motoros fûrésszel történt meg, mert a településen
nagyon sokan dolgoznak favágó brigádokban az erdõn. A fa
tetejére hagyományosan egy, a
kistolmácsi hegyen termett fehérbort tartalmazó üveget kötöttek fel. A változékony idõ
ezúttal közbeszólt, így a fakivágás után a felújított kultúrházban folytatódott a program, ahol a polgármester által
fõzött ízletes, csülkös babgulyást fogyasztotta el a több

Májusfát állítottak.

mint 30 kistolmácsi férfiember. Az ételhez a kenyéren
kívül finom kiflicskéket is felszolgáltak, amelyeket a kistolmácsi asszonyok, lányok készítettek a jeles alkalomra. Megbeszélték a jövõ feladatait is,
hiszen ezzel az eseménnyel
megkezdõdött a nyári szezon,
amelyre már nagyon készülnek a kis faluban.
Többek között 56 ládába
helyeztek ki virágokat (jegecske, futómuskátli) Kistolmács
teljes területén.
A faluvezetõ elmondta még:
a kemping és a tó környékét
rendbe tették és elindult a
mezõgazdasági projektjük is,
amelyben 11 kistolmácsi kapott munkát. A programban
2,5 hektár területen kukoricát,
burgonyát, olajtököt és konyhakerti növényeket termesztenek, melynek jelentõs részét
eladják, így némi haszonhoz is
jut Kistolmács – mondta lapunknak Birkás Zoltán polgármester. Az eseményen jelen
volt Farkas Szilárd letenyei
polgármester, aki egyben a
Kistolmács Jövõjéért Közhasznú Egyesület elnöke is.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Megalakult a Kerkaszentkirályi Önkéntes Mentõcsoport
Május elején Kerkaszentkirályon 18 fõvel megalakult az
önkéntes mentõcsoport, Cselényi Attila tûzoltó százados, a Letenyei Katasztrófavédelmi Õrs
parancsnokának koordinálásával.
A mentõcsoport megalakítására elsõsorban a község
földrajzi elhelyezkedése miatt
volt szükség, mert a Kerka,
Lendva, Mura folyók közelsége miatt gyakran alakul ki árvízi helyzet.
Így volt ez tavaly szeptemberben is, amikor mindhárom
vízfolyás mentén egyszerre
volt szükség a védekezésre. A
létrejött mentõcsoport feladata a katasztrófák lehetséges
megelõzése; veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a
védekezés megszervezése és
irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. A legfõbb cél az, hogy
bármikor, bármely helyzetben
egy összeszokott, jól felkészült
csapat nézhessen szembe a
katasztrófahelyzetekkel, jelen

esetben az árvíz elleni védekezés zavartalanul, a lehetõ
leghatékonyabban koordinált
módon történjen meg.
Az alapfelkészítést követõen Cselényi Attila kiemelte,
hogy az önkéntes mentõalakulatok – mint mindenhol az
országban – egy már meglévõ
hasonló tevékenységû szervezetre épülnek rá. Az alapszervezetek segítségével tudnak
pályázni az önkéntes mentõcsoportok eszközökre, felszerelésekre. A helyi civil szervezet, a Kerkaszentkirályi Önkéntes Tûzoltó Egyesület pályázott a Leader „Együttmûködõ helyi közösségek” 2013-as
kiírásában árvízvédelmi eszközökre, melyek az elmúlt
idõszakban beszerzésre kerültek. Az egyesület tulajdoná2
ban van egy 72 m alapterületû
sátor, ami az elhúzódó több
napos árvíz esetén alkalmas a
felszerelések tárolására és koordinációs pontként is funkcionálhat. Beszerzésre került
több melles csizma, orkánru-

Az eskütétel pillanata az alakuló ülésen.
hák, gumicsizmák, kesztyûk,
rádiós kézibeszélõ készülékek,
valamint a gátszakasz vizsgálatára alkalmas nagyteljesítményû lámpa is. Készültek egyesületi logóval ellátott pólók is.
A két szervezet együttes célja
a lakosság vagyonvédelme, a
már meglévõ eszközállomány

bõvítése, a gátrendszer megerõsítése.
A Kerkaszentkirályi Önkéntes Mentõcsoport megalakulását, valamint a sikeres pályázati szereplést a tagok pezsgõbontással és koccintással ünnepelték meg.
Káliné Kománovics É.

Elõadás a Kerka és Lendva patakok halállományáról

Megyer Csaba mintavételezés közben a Lendva patakban.
A Kerka Horgász Egyesület
és a Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége szervezésében Megyer Csaba, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság természetmegõrzési osztályvezetõje tartott elõadást Kerkaszentkirályon „A
Kerka és Lendva patakok halfauna vizsgálata” címmel. Megyer Csaba ismertette a zalai

halállomány jellegzetességeit,
és szólt a halgazdálkodás kérdéseirõl is. A Mura és vízrendszere, így a Kerka és a
Lendva patakok is különösen
gazdagok halfajokban, olyan
ritkaságokkal és különlegességekkel találkozhatunk errefelé, mint a paduc, a márna, a
lápi póc. A telepítések által
elszaporodott a jászkeszeg és a

www.zalatajkiado.hu

menyhal. Veszélyeztetett fajoknak fõleg a kistestû halak
számítanak, az élõhelyük elvesztése miatt. A halfauna évrõl évre rendszeres változásokon esik át a befogadó Mura
folyó közelsége miatt. A Kerka
és mellékvizei a sekély vízmélység miatt tavasszal korábban melegednek fel. Ez a folyamat kedvezõ a halak ívásához, így márciustól júniusig
jelentõs mennyiségû hal húzódik fel a Kerkán ívni, majd tér
vissza.
Megyer Csaba még aznap
délután, az elõadást megelõzõen a Kerka és a Lendva patakon végzett kutató halászatot,
amelynek eredményeirõl beszámolt a jelenlévõknek és
bemutatásra kerültek a készí-

tett fotók is. A felmérés során
rengeteg 0,5-1,5 kg közötti
domolykó került a hálóba, de
sikerült sok védett halat és
még menyhalat is fogni. Az
elõadás – amely nemcsak horgászoknak szólt, hanem természetvédelmi és ökológiai témákat is érintett – végén több
kérdés is felmerült az elhangzottakkal kapcsolatosan. Puskás Norbert, a Sporthorgász
Egyesületek Vas Megyei Szövetség képviseletében vett
részt a rendezvényen, és köszönetét fejezte ki Megyer
Csabának az elhangzott érdekes elõadásért és a szövetség
horgászati kezelésében lévõ
vízterületek folyamatos halfaunisztikai vizsgálatáért.
Káliné Kománovics Éva

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

6

Dél-Zala Murahíd

2015. május

„Újra öltünk és örökítünk”
Kiállítás Muraszemenyén

Május 12-én zárult a tanfolyam.
(„Az ember nem viheti magával a tudományát. Azt át kell
adni.”)
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet 2013-ban indította útjára
az „Újra öltünk és örökítünk”
hímzõ szakköröket, melyek
célja, hogy a lakosság minél
szélesebb körében megismertesse a fokozatosan feledésbe
merülõ értékeket. A Nemzeti
Mûvelõdési Intézet, Murasze-

menye Község Önkormányzata és a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület együttmûködve valósította meg a
projektet 2014-15-ben Muraszemenyén, melynek az IKSZTház adott otthont.
A program a közmûvelõdés
eszközeivel segítette a tárgyalkotó népmûvészet elméleti és
gyakorlati tudáskincsének újrafelfedezését és továbbadását.

Iskolai Ki mit tud?

A szakkör vezetõje Stefán
Vince Andrásné hímzõ és szövõ, aki lelkiismeretes és kitartó munkával adta át a résztvevõknek tudását. A hangulatos „tanórákon” többféle hímzésfajtával ismertette meg a
szakkör tagjait. Komádi, letenyei, torockói, kalocsai minták
készültek a szorgos kezek alatt,
de a kézmûves mesterség elsajátításának nagy jelentõsége a
közösségi együttalkotás is.
2015. május 12-én került
sor a tanfolyam lezárására, s
állófogadással egybekötött kiállítás megnyitójára.
A megjelent vendégeket
Stefanec Mária polgármester
köszöntötte, s egyben méltatta
a múlt értékeinek fontosságát.
A Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesülettõl Dala Hajnalka
közmûvelõdési referens képvi-

seltette magát. A kiállítást Matyasovszky Margit, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet koordinátora nyitotta meg.
A szakkör munkáját és annak értékelését Stefán Vince
Andrásné, a szakkör vezetõje
mutatta be, s elégedettségét fejezte ki a résztvevõk munkáját
illetõen.
A kiállításon megcsodálhattuk a szebbnél szebb munkákat.
Végezetül a jelenlévõket állófogadás keretében vendégelték meg, melyre a finomságokat Novák Ferencné készítette.
A hímzõ szakkörök létrehozását, a hagyományos hímzési
alaptechnikák elsajátítását célzó projekt sikeres volt.
A kiállítást 2015. május 12.2015. május 26-ig tekinthették meg.
B.E.

Verseny az egykori tanító emlékére
A Muraszemenyei Általános Iskola alsós munkaközössége ebben a tanévben immáron 8. alkalommal hirdette
meg volt tanítója emlékére a
„Szép Tibor levelezõs anyanyelvi és irodalmi versenyét” a
3. és 4. osztályosok számára. A
Letenyei Tankerület 7 iskolájának 49 tanulója vett részt a
megmérettetésen. Az utolsó
forduló 2015. 04. 28-án volt
intézményünkben, melyen a
döntõbe jutott 18 tanuló közül
I. helyezést Németh Róbert
Hunor (Bázakerettye), II. he-

lyezést Novák Sámuel (Letenye), III. helyezést Gerencsér
Mária (Becsehely) ért el. IV.
helyen holtversenyben Koller
Dzsenifer (Borsfa) és Hermán
Dorina (Muraszemenye) végzett. Az V. helyezett Szabó
Milán (Muraszemenye) lett. A
felsorolt
tanulók
értékes
könyvjutalmakat vehettek át.
Gratulálunk, és köszönjük
nekik és felkészítõ pedagógusaiknak, hogy ezáltal méltóképpen megemlékezhettünk
a „TANÍTÓ BÁCSIRÓL” !
Prelogh Károlyné

Sokszínû mûsort adtak a tanulók.
Május 8-án 17 órai kezdettel került megrendezésre a
csörnyeföldi faluházban a Muraszemenyei Általános Iskola
Ki mit tud - Tehetségnapja. A
rendezvény elsõ felében az
édesanyákat és nagymamákat
köszöntötték az intézmény tanulói anyák napi mûsorukkal,
majd a Ki mit tud? bemutató
következett.
A változatos programok között szerepelt több hangszeres, zenei elõadás, valamint
szavalat. Az alsó és felsõ évfolyamosok egyaránt képviseltették magukat egy-egy verssel,

színdarabbal. A gyerekek bemutatták azokat a produkciókat is, amelyekkel a regionális
versenyeken
eredményesen
szerepeltek. Különleges táncos mûsorszámokat tekinthetett meg a közönség, továbbá
számos mesejelenet elevenedett meg a diákok elõadásában. Végül a rendezvényt az
énekkar dala zárta.
A sokszínû mûsoron az iskola minden tanulója színpadra
lépett, a nézõk pedig élményekkel gazdagon térhettek haza.
László Eszter
tanár

Fotó: Vörösné Hermán Nikolett
A helyezettek és felkészítõ tanáraik.
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Az építés története
Közösségi és Zarándokház Becsehelyen
Elõzõ számunkban már beszámoltunk arról, hogy dr.
Veres András megyéspüspök, a
Szombathelyi Egyházmegye fõpásztora Becsehelyen, a régi iskola helyén közösségi összefogás eredményeképpen felépített közösségi és zarándokházat
április 12-én, vasárnap délután
3 órakor kezdõdõ ünnepi szentmise után áldotta meg.
Az avatón Molnár Zoltánné
alpolgármester így foglalta össze
az építés történetét:
Két és fél év van mögöttünk, hogy nagyot mertünk álmodni. Még 2011-ben Kirner
Zoltán atya közremûködésének
köszönhetõen 100 Ft-os eszmei
áron kapta meg az önkormányzattól az egyházközség a
volt négytantermes általános iskola épületét. Az egyházi épületek felújítására 34 millió forintra kiírt pályázatra 7 millió
forintot kaptunk, ami induláshoz kevés volt, s hogy lemondjunk róla, sok. Turisztikai pályázaton újabb 18,7 millió forintot nyertünk, melybõl az
épület déli szárnya és a zarándokház valósulhatott meg. Némi idõ múlva további 25,1 millió forintból vált lehetõvé az

épület északi részén lévõ közösségi terek elkészülte.
A régi épület bontása során
rengeteg nehézség adódott.
Legdrámaibb az épület hátsó,
udvari része alapjának hiánya,
ami a továbbhaladást is veszélyeztette. Vállalnunk kellett az
idõ közben felmerülõ nehézségekbõl eredõ pluszköltségeket
is! Felmerült további forrás elérésének lehetõsége a Leaderpályázatok keretein belül. Továbbá megnyílt egy határon átnyúló pályázat elérése, amelynek során igénybe tudtuk venni
többéves kapcsolatunk révén
korondi testvéreink segítségét,
s ekkor már közbeszerzés révén
az épületgépészeti munka és
hõszivattyús fûtési rendszer is
kialakíthatóvá vált. Nehéz volt
összehangolni a sokszor párhuzamosan haladó szakipari
munkákat is, mert a pályázat
szerinti határidõ vészesen közelgett. Ám a gondviselés és az
összefogás segítségével 2014.
december 19-ére megkaptuk a
használatbavételi, majd a mûködési engedélyt.
Az utófinanszírozású pályázatok miatt a költségek megelõlegezésére sok segítséget

Mertek nagyot álmodni Becsehelyen.
kaptunk a püspökségtõl. Istennek legyen hála! Segítettek a
szomszédos önkormányzatok,
elkötelezett vállalkozók, kivitelezõk, tervezõk, pályázatírók,
önkormányzati dolgozók, helyi
hívek és adományozó polgárok.
A legtöbbet segítõk kiemelve a
tejesség igénye nélkül: Varga
Zoltán, Kustor Bence, Török
Henrik, Plander László, Kálecz
György, Tímár Dániel, Németh
Zoltán, Németh Géza és Horváthné Szirmai Szilvia. Hálásan
köszönjük áldozatos munkájukat!
S hogy mi valósult meg?
Közösségi térként a 100 fõt
befogadó nagyterem, ami szük-

Becsehelytõl a Nyergestetõig

Az iskolások Nyergestetõn.
A Becsehelyi Általános Iskola becsehelyi és bázakerettyei hetedikes diákjai és pedagógusai Simonné Benkõ Edit
igazgató vezetésével május 4-8
között a Határtalanul! program keretében erdélyi körutazást tettek. Errõl váltottunk szót
az igazgató asszonnyal.
– Nem elõször járták végig
ezt az utat.
– Valóban, a 2010/11-es tanévben pályáztunk elõször, akkor még Balassa Istvánné igazgató asszony vállalta fel a pályázatot és az út szervezését. A
sikereken felbuzdulva, idén már
4. alkalommal pályáztunk és
nyertünk a Határtalanul projektünkkel. Mivel Becsehelynek
testvérkapcsolata van a székelyföldi Koronddal, így kézenfekvõ, hogy egy ilyen pályázat keretében is igyekszünk erõsíteni

és tovább bõvíteni a kapcsolatainkat.
– Merre jártak? Mi mindent
mutattak be a gyerekeknek
Erdélybõl?
– Igyekeztünk az öt nap
alatt minél több nevezetességet
megismertetni a gyerekekkel.
Idén elsõsorban a Petõfihez és
az 1848/49-es szabadságharchoz kötõdõ helyszíneken volt a
hangsúly, de ezen kívül is számos látnivalóban volt részünk.
Nagyszalontán kezdtük utunkat, ahol visszatérõ látogatóként az Arany János emlékmúzeumban mindig felejthetetlen
élményeket szerzünk Darvas
Zoltán igazgató úrnak köszönhetõen, aki a gyerekek számára
kitûnõ, interaktív tárlatvezetést
tart. Szintén több éves kapcsolatunk van a bélfenyéri
Szent Miklós Gyermekotthon-

nal. Minden évben viszünk adományokat tartós élelmiszer és
játékok formájában. Idén egy jó
hangulatú focimeccsre is sor
került, ahol bizony a vendéglátók gyõzedelmeskedtek. Jártunk még Kolozsváron, Szovátán, Farkaslakán, Csíksomlyón
és a Békás-szorosban is. Meglátogattuk a székely Thermopülai helyszínét, a Nyergestetõt
is, amely az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik
utolsó székelyföldi színhelyeként ismert. Ott egy olyan emlékkereszthez tudtuk elhelyezni
kegyeleti koszorúnkat, amelyet
a bázakerettyeiek nevében Szakál István készített.
– Testvériskolai kapcsolatokat is elkezdtek építeni?
– Igen, Gyergyószentmiklóson nagy szeretettel fogadtak
bennünket a Vaskertes iskolában,
betekintést nyertünk a helyi iskolai életbe, Gyergyó történelmé-

ség szerint szeparálható; elõtér,
vizesblokk, étkezõ, konyha, 5
vendégszoba 12 fõre, a közösségi léthez és a zarándokok
fogadásához szükséges berendezési és felszerelési tárgyak. Itt
szintén köszönjük korondi testvéreinknek az épület esztétikájában a világszerte ismert
szép kerámiáival és az elõteret
díszítõ, gyönyörû Szent Családot ábrázoló kép adományozásával nyújtott segítségét. További terveink: a bejárati kapu,
udvari berendezések elkészítése, és ami még menet közben a
komforthoz szükséges egyéb
eszközök megteremtése.
be. A gyerekek között gyorsan
kialakult a barátság, amely az internet segítségével folytatódik
itthonról is. Tervünk, hogy a jövõben idehaza vendégül lássuk
majd a gyergyói gyerekeket.
– Miért fontos egy ilyen
kirándulás az iskola életében?
– A gyerekeknek ismerniük
kell a határon túli magyarság
életét, történelmét, mert õk is
hozzátartoznak a nemzethez.
Ezeknek az ismereteknek a
megszerzéséhez a legjobb a
személyes tapasztalatszerzés. Az
érzelmi kötõdés így valóságos
és erõsebb, mintha könyvekbõl,
tananyagként hallanának csak
Erdélyrõl. Csernakeresztúron
például családoknál szálltunk
meg, így bepillanthattuk a határon túl élõk mindennapjaiba,
életkörülményeibe is. Különösen jó érzés volt, hogy mindenütt szeretettel és örömmel
fogadták az anyaországból érkezõ diákcsoportot. Diákjaink
pedig úgy köszöntek el, hogy
visszajönnek majd a családdal
együtt, mert Erdélyt látni kell –
mondta Simonné Benkõ Edit.
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Milliókat spóroltak

Korszerûsítették a letenyei idõsotthont
A 19-20. század fordulóján
épült és legutoljára az 1980-as
években korszerûsített letenyei Petõfi utcai Kolping Otthon energetikai rendszere újult
meg, melynek átadó ünnepségét május 15-én (pénteken)
délelõtt rendezték meg a
kisvárosban.

A Zala megyei intézményeket (így a letenyeit is) a 90-es
évek elején vette át mûködtetésbe a Kolping Oktatási- és
Szociális Intézményfenntartó
Szervezet (KOSZISZ). A letenyei otthon több, mint 20 éve
szolgálja a térség idõs embereit és rászorulóit. Az intéz-

Májusfát állítottak

Csörnyeföldön is felállítottuk a település májusfáját a
faluház udvarán április 30-án.
A gyerekek nagy örömmel
díszítették fel színes szalagokkal a kiválasztott fát,
majd a felnõttek nekiru-

gaszkodtak és felállították a
májusfát.
Utána belefért még egy kis
játék a gyerekeknek, a férfiak
pedig koccintottak a sikeres
munkára.
(B-né)

TÁJÉKOZTATÁS
Az okmányirodai, valamint a családtámogatási és
nyugdíjbiztosítási ügyfélfogadási helyszínek
változásáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Letenyei Kormányablak kialakításával kapcsolatos munkálatok idejére az okmányiroda 2015. május 29-tõl ideiglenesen elköltözik a Letenye,
Szabadság tér 7. szám alatti (volt Kistérségi Iroda) épületbe.
Az okmányiroda az új helyszínen továbbra is várja az ügyfeleket a következõ ügyfélfogadási idõben:
Hétfõn: 8.00-16.00 óráig
Kedden: 8.00-12.00 óráig
Szerdán: 8.00-16.00 óráig
Csütörtökön: 8.00-12.00 óráig
Pénteken: 8.00-14.00 óráig (2015. június 1-jétõl)
Telefon: 93/543-185, 93/543-195 fax: 93/543-183,
E-mail: okmanyletenye@zalajaras.hu
A kormányablak kialakítás kapcsán tájékoztatjuk a családtámogatási és nyugdíjbiztosítási ügyekben hozzánk forduló
állampolgárokat, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Fõosztály letenyei
ügyfélszolgálata 2015. május 29-tõl ideiglenesen átköltözik a
Letenyei Járási Hivatal épületének (Letenye, Kossuth u. 10.)
földszint 14. számú irodájába.
Az ügyfélfogadás továbbra is változatlan:
Hétfõnként 14.00-15.30 óra között.
Köszönjük megértésüket!
Szendrõdi Gabriella
járási hivatalvezetõ

Balról: Tóth Józsefné az intézmény dolgozója, Vlasicsné
Hermán Gabriella, a letenyei Kolping vezetõje, Juhász Imre
atya, a KOSZISZ elnöke, Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke, Somogyi András, Letenye alpolgármestere és Papp
József, az intézmény Lakói Önkormányzatának elnöke a
beruházás átadó ünnepségén.
mény nem csak bentlakásos re és a padlás födém szigeteidõsellátással foglalkozik, ha- lésére, de megtörtént a korábnem tevékenységei közé tar- ban elavult gépészeti rendszer
toznak az olyan szociális alap- korszerûsítése is. A felújítás
ellátások, mint az étkeztetés, során a teljes fûtési rendszer
házi segítségnyújtás és nappali központi szabályozását, valaellátás is – hangzott el a pro- mint a helyiségenkénti szabájektzárón. Letenyén két épület- lyozást is kialakították. A megben 180 fõt gondoz a képzett újuló energetikai rendszer beés a lelki gondozásra különös építésével – napelemek, napfigyelmet fordító személyzet. kollektorok – direkt módon érA legnagyobb, a Petõfi utcai hetõ el energia megtakarítás.
otthon energetikai felújítása A kivitelezés során egy, a mai
nagyon is sürgetõvé vált. Egy elõírásoknak megfelelõ orvosi
Széchenyi terves pályázatnak szoba kialakítása is megtörköszönhetõen több mint 148 tént. Ami szintén nagyon fonmilliót nyertek el, melynek tá- tos, az intézmény gázra fordímogatási aránya 100 százalé- tott kiadása az új rendszernek
kos. Ebbõl 2014 júliusa és 2015 köszönhetõen felére csökkent
február között sor került a – tudtuk meg a letenyei Kolnyílászárók cseréjére, a falak ping átadó ünnepségén.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
ásványgyapotos hõszigetelésé-

Matematika verseny az Andrássyban
A letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola a 2014 2015-ös tanévben
már 21. alkalommal hirdette meg
a 3. és a 4. osztályos tanulók részére a tankerületi matematikai feladatmegoldó versenyét.
Az alsó tagozatos munkaközösség öt fordulós játékra hívta a gyermekeket.
Négy fordulót levelezõs
formában bonyolítottak le. Az
ötödikre az Andrássy Gyula
Általános Iskolában, Letenyén
került sor a közelmúltban, ahova az elsõ tíz legtöbb pontot
elért tanuló jutott be. Minden
döntõbe jutott diák jutalomban részesült.

A döntõben a következõ
eredmények születtek: I. helyezett: Hermán Dorina (Muraszemenye), Tóth Fanni (Letenye). II. helyezett: Bedõ Máté (Muraszemenye). III. helyezett: Biró Szilárd (Letenye),
Horváth Gergõ (Letenye), Zsohár Fanni (Letenye).
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I. Mura-menti Nagy Gázfröccs Molnáriban
Molnári ebben az évben
szakít a hagyományokkal és a
mindenhol megszokott kulturális rendezvényekkel tarkított
falunapot megpróbálja színesebbé és nagyobb vonzáskörzet bevonásával megvalósítani.
Új hagyományt szeretne teremteni a település, amely
jobban megmozgatja a Muramenti településeket, ezáltal
közelebb hozza egymáshoz az
embereket, olyan szórakozási
lehetõséget biztosítva, amely
nem számít hagyományosnak
ebben a térségben. Céljuk,
hogy a helyi mezõgazdászokat
és hobbi traktorosokat kimozdítsák és lehetõséget adjanak nekik szórakozásra, traktoraik megmérettetésére és
bemutatására, valamint a családok és baráti társaságoknak
egy olyan napot teremteni,
amit minden évben várni
fognak.
Délelõtt a traktorosok felvonulnak Molnáriban, majd
kezdetét veszi a versengés.
Három versenyszámban mér-

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

hetik össze tudásukat a traktorosok: pótkocsi tolatás, szlalom és gyorsulás. Minden versenyszámban díjazzák az elsõ
három helyezettet.
A verseny alatt és közben
minden korosztálynak más és
más programokkal készülnek.
A családi és baráti társaságoknak fõzési lehetõséget bizto-

sítanak, valamint sorversenyekkel szeretnék a hangulatot fokozni. A gyermekeknek kézmûves foglalkozással, ugrálóvárral, arcfestéssel, állatsimogatóval készülnek. A pálya mellett tûzoltóautó és traktorok
lesznek kiállítva, amelyekre
mindenki felülhet és közelebbrõl is megtekinthetik.

A Nagy Gázfröccsöt egy fergeteges bállal zárják a szervezõk.
A település egész nap színes programokkal vár minden
kedves érdeklõdõt, kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Nevezési határidõ: 2015. 06. 26.
Nevezni és érdeklõdni:
Molnári IKSZT 93/383-014
Papp Tamás 30/934-2852
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A Felvidéken jártak
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola 33 hetedik
évfolyamos diákja 4 kísérõ pedagógussal május 12-15-ig 4
napos tanulmányi kiránduláson vett részt Szlovákiában a
„Határtalanul!” program (HAT14-01-19 azonosító számú) pályázatának keretében. Az utazást az Emberi Erõforrások
Minisztériuma 1.115.000 forinttal támogatta. Cél volt az
ismerkedés, kapcsolatkeresés
a Felvidéken élõ magyarsággal,
a nemzeti összetartozás, a hazaszeretet elmélyítése, tudatosítása az iskola névadója és
családja történetén és a magyar kultúra, mûvészet neves
személyiségeinek élettörténetén keresztül (Mikszáth Kálmán, Ferenczy István, Blaha
Lujza).
A körutazás állomáshelyei:
Ipolyszalka - 77 év után újra
sikeres kapcsolatfelvétel valósult meg az iskolának köszönhetõen a két település között, a folytatásban a két intézmény közt fûzik szorosabbra a kapcsolattartást. Beszter-

cebánya - a város Fõterén tettek sétát, itt az Andrássyak korának építészetével ismerkedtek. Szklabonyán a Mikszáthrelikviákat bemutató házat és
az emléktáblát tekintették meg.
Fülek várában érdekes elõadást
hallgattak a vár történetérõl.
Rimaszombaton megtekintették Ferenczy István és Blaha
Lujza szobrát. Rimabányán az
erõdtemplom
freskóit
és
mennyezetét csodálták meg.
Rozsnyón iskolalátogatást tettek, majd a fõtéri sétát Andrássy Dénesné szobra elõtt zárták. Betléren az Andrássy-kastély és parkjának megismerése
jelentett nagy élményt. Utazásukat Krasznahorka-váraljával
folytatták. A kirándulás utolsó
állomása Kassa volt. A belvárosi séta után a Szent Erzsébet
dómban koszorút helyeztek el
Rákóczi fejedelem sírjánál. A
hazautazás is kellemesen telt:
útinaplót írtak, énekeltek. A
letenyei iskolások felejthetetlen élményekkel gazdagodva
értek haza.
m.i.

Férfinap a nyugdíjas klubban

Molnár Ferencné klubelnök köszöntõjét mondja.
Május 21-én (csütörtökön) férfiakat. Közös éneklés is volt,
férfinapot ünnepeltek a lete- amely során eldalolták a klub
nyei Derûs Évek Nyugdíjas elhunyt férfitagjainak nótáit,
Klubban. Az 1989-ben Tóth majd finom borokkal és harapOszkár elnökletével alakult ci- nivalóval folytatódott a progvil szervezet jelenlegi vezetõje, ram. Viszonzásképpen Letenye
Molnár Ferencné köszöntõjé- polgármestere köszönetet monben elmondta: nagyon fontos, dott a klub eddigi munkájáért,
hogy a családban legyen apa, hiszen minden városi nagyrenaki példát mutathat gyermekei dezvényen segítenek a nyugszámára. A vezetõ verssel is díjas klub tagjai. Dömõk József
megemlékezett a férfiakról, szintén köszönetet mondott a
akik között jelen volt Farkas sok-sok segítségért, hiszen a
Szilárd polgármester és a Derûs Évek Nyugdíjas Klub
klubnak helyet biztosító Fáklya tagsága nélkül nem lenne
Mûvelõdési Ház és Könyvtár olyan színes, – és itt említette
a prósza- és rétessütéseket –
igazgatója, Dömõk József is.
Szõke Lászlóné szintén ver- élvezetes egy-egy letenyei
set mondott, majd egy-egy fesztivál.
M.I.
pezsgõvel ajándékozták meg a

Fotó: Andrássy Gyula Általános Iskola
A kirándulás egy pillanata.

Családi piknik a letenyei óvodában
Május 16-án (szombaton)
immár második alkalommal
rendeztek Apák-napi családi
pikniket a letenyei Hóvirág
Óvodában. A program – amelyen jelen volt Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és
Farkas Szilárd polgármester is
– a kora délutáni órákban kezdõdött. Az ovi udvarán sátrakat, árusítóhelyeket állítottak fel, ahol készültek a finom
ételek és saját gyártású ajándéktárgyakat is lehetett vásárolni.
A szép számú vendégsereg
többek között egy minden
testrészt átmozgató tornán vehetett részt, de volt karakoe
éneklés is, valamint versenypályát állított fel a letenyei DOHÖTE tûzoltó egyesület is, ahol
idõre kellett fecskendõvel telelocsolni a mérõedényt.

A helyi mûvészeti iskola
hangszerbemutatót tartott, amely
során bárki kipróbálhatta az
intézmény zenei eszközeit. A
Legkirályabb Apu megválasztására is sor került, itt az apukák
egy menetlevelet kaptak és különféle feladatokat kellett megoldaniuk, a megoldásokat pecséttel hitelesítették.
2015-ben ezt a címet és a
vele járó koronát Kovács Tihamér, Naszvadi Kovács Veronika édesapja érdemelte ki.
Az izgalmas, szórakoztató délután során volt még tombolasorsolás, valamint pártoló jegyeket is lehetett vásárolni. A
családi nap bevételét a gyermeknapok gazdagítására, játék
és eszközkészlet bõvítésére
fordítják – mondta lapunknak
Friman Jánosné óvodavezetõ.
Mirkó Imre

A legkirályabb apu, kislánya és a közönség.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Jubilált az Olajos Teke Kupa

A kupagyõztes csapat.
Május 22-24.-én rendezték
meg Bázakerettyén az 50.,
jubileumi Olajos Teke Kupát
és a 9. Lukvár Ferenc emlékversenyt.
A verseny 4 fõs csapatok
részvételével, 100 vegyes gurítással a MATESZ érvényben
lévõ szabályai szerint zajlott.

A népes szurkolótábor.
Eredmények. Nõk. Egyéni:
1. Tuboly Jenõné (Nagykanizsa
Teke SE) 438 fa, 2. Ulte
Gleichmann (SKC In die Gasse-Bad Rodach) 414, 3. Bicsák
Erika (Nagykanizsa Teke SE)
399. Csapat: 1. Nagykanizsa
Teke SE 1617, 2. SKC In die
Gasse-Bad Rodach 1537, 3.

Lenti Teketikok 1397. Legjobb
telizõ: Tuboly Jenõné (Nagykanizsa Teke SE) 295. Legjobb
taroló: Tuboly Jenõné (Nagykanizsa Teke SE) 143.
Férfiak. Egyéni: 1. Tamás
Renátó (Lovászi Bányász SE II.)
465, 2. Kovács Sándor (Zalaszentgrót TK) 459, 3. Bakon

Emil (Bázakerettye SE II.) 455.
Csapat: Bázakerettye SE I.
1742, 2. Zalaszentgrót TK.
1733, 3. Bázakerettye SE III.
1727. Legjobb telizõ: Simon
Attila (Gellénháza SE) 313,
Legjobb taroló: Tamás Renátó (Lovászi Bányász SE II.)
161.

Újra bajnokok a letenyei kézilabdázók
Újra bajnok az INIT 2000Letenye KSE! A 2014/2015-ös
Somogy-Zala-Vas megyei férfi
kézilabda-bajnokságban
az
utolsó elõtti fordulóban biztosította be a csapat a bajnoki
címet. Ez a cím sorozatban a
harmadik, hiszen 2013-ban a
Zala megyei, 2014-ben a Somogy-Zala megyei, idén pedig
három megye összevont bajnokságában tudott diadalmaskodni a letenyei gárda.
A siker kulcsa két dolog: a
csapat évek óta együtt játszik,
valamint hatalmas rutinnal
rendelkezõ játékosokból áll. Ez
köré évrõl-évre sikerült igazolni egy- egy fiatalabb, ügyes
játékost, akik hozzátették a
lendületet a játékhoz.
Az idei évben büszkék
lehettek arra, hogy csak
egyetlen rossz meccsük volt,
ahol vereséget szenvedtek a
Szombathelyi Egyetem csapatától idegenben, akik a második helyen végeznek. A többi
csapatot oda-vissza meg tudták
verni, ami kiváló teljesítmény.
Hazai pályán a lõtt góljaik
száma átlag 32 fölött volt. Ez is
alátámasztja, hogy a legjobb
csapat lett a bajnok!

A bajnokcsapat.
Még örömtelibb hír, hogy
az idén sikerült elindítani Letenyén az utánpótlás képzést,
és remélhetõleg pár éven belül
õk is tagjai lesznek a felnõtt
csapatnak, addig is várják a
lelkes fiatalokat!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Szent Flóriánra emlékeztek

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A csúszdás élménymedence május 30-tól
újra várja a vendégeket!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft

Önkéntes tûzoltók menetelnek a letenyei Kossuth utcán.
Az 1887-ben alapított lete- feladatokat, amelynek során
nyei Körzeti Tûzoltó Egyesület akár saját életüket is kockáz(Letenye ÖTE) május 3-án (va- tatva próbálnak mások baján
sárnap) tartotta Flórián napi segíteni. Ezt a segítséget az
ünnepségét. A program a Fló- önkéntesek nem kényszerbõl,
rián téren, Szent Flórián szob- nem törvényi rendelkezésbõl
ránál vette kezdetét, ahol a 94 teszik, hanem azért, mert úgy
tagú Letenye ÖTE tagságán túl gondolják, másokon segíteni a
jelen voltak a hodosani (Hor- legnagyszerûbb emberi érzévátország) csentei, lendvai sek egyike – fogalmazott a kis(Szlovénia) önkéntes lánglova- város önkéntes lánglovagjaigok. Az ünnepet megtisztelte nak vezetõje.
Az elnök szavai után koszojelenlétével a másik letenyei
tûzoltó egyesület, a Dunántúli rút helyeztek el a védõszentSt. Flórián Olimpiai Sport és vértanú szobránál, majd a váHagyományõrzõ Önkéntes Tûz- ros fõutcáján, a Kossuth utcán
oltó Egyesület (DOHÖTE) és a haladt végig a tûzoltó menet a
Becsehelyi ÖTE szép számú templomig, ahol az ünnepi
tagsága, valamint Farkas Szi- szentmisét Farkas Károly plélárd letenyei és Birkás Zoltán bános celebrálta.
Ezt követõen a program a
kistolmácsi polgármester is.
Kovács Tibor, a Letenye letenyei strandfürdõ parkolójáÖTE elnöke beszédében töb- ban folytatódott, ahol hat új
bek közöt szólt arról, hogy a önkéntes tûzoltó tett esküt. A
mai nap lehetõséget ad arra is, letenyei Flórián nap további
hogy elismerésüket fejezzék ki részében tûzoltási gyakorlatot
mindazon bajtársak részére, is láthatott az érdeklõdõ köakik önzetlen módon jelenleg zönség.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
is ellátják az önkéntes tûzoltói

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

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

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Dalmácia városai: nyaralás TROGIRBAN
Júl. 1-5.
59.800,-Ft/fõ
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon (pótcsoport)
Júl. 5-11.
99.900,-Ft/fõ
Ravenna-Assisi-San Marino-Loretó tengerparti nyaralással
Júl. 11-16.
109.900,-Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug. 3.
129.900,-Ft/fõ
Észak-ERDÉLY és a MOLDVAI KOLOSTOROK
Aug. 4-9.
72.900,-Ft/fõ
Genova-Portofino-Rapallo Torinóval fûszerezve
Aug. 19-23.
89.900,-Ft/fõ
Olasz nagykörút: Róma-Pompei-Capri-Firenze (pótcsoport)
Aug. 20-26.
111.900,-Ft/fõ
JESOLÓI nyaralás Velence és Padova kirándulással
Aug. 26-30.
72.500,-Ft/fõ
CSEHORSZÁGI kalandok: Morva-karszt-Prága
Aug. 26-30.
52.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 2-4.
82.900,-Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900,-Ft/fõ
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Keszthely: +36 83/ 511-231
Lenti: +36 92/ 551-061

Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Hévíz: +36 83/ 540-399
Szombathely: +36 94/ 311-134

