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250 éve szentelték fel a letenyei templomot
Június 7-én (vasárnap) délután a letenyei Szentháromság
Templom 250 évvel ezelõtti
felszentelését ünnepelték meg
szentmise keretében a kisvárosban. Az egyházközség egyházi és világi tagjai által szervezett eseményen a misét celebráló dr. Veres András megyéspüspököt Bokronyi Lajos
világi elnök köszöntötte, aki
többek között elmondta: re-

mélhetõleg hamarosan sikerül
egy olyan pályázatot elnyerni,
amelybõl megoldható a templom teljes felújítása.
A templom történetérõl
Pusztai Ferenc szólt, aki elmondta, hogy 1760-ban merült
fel a letenyei Isten háza építésének gondolata és az építkezés 1762-ben kezdõdött meg.
A templomot 3 évvel késõbb
(Folytatás a 3. oldalon)

Juniális és családi nap Muraszemenyén
Mint minden évben, „A
Muraszemenyei Értelmi és
Halmozottan Sérültekért Alapítvány” idén is megtartotta
„Juniális és Családi Nap” elnevezésû rendezvényét június
25-én.
Ennek célja egy olyan felejthetetlen nap szervezése a
fogyatékkal élõknek, ahol különbözõ ügyességi versenyek,
mûsorok, mulatságok szóra-

koztatják õket, a hozzátartozókkal kötetlenül együtt töltsék az idõt, s hogy a meghívott
vendégek betekintést nyerjenek a lakók életébe.
Megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt a magyarszerdahelyi és pölöskefõi telephely
lakóinak egy része, a lenti Kolping Támogatószolgálat napközi-otthona, a muraszemenyei
(Folytatás a 3. oldalon)

Az ünnepi szentmisét Veres András megyéspüspök celebrálta.
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Ballagás és tanévzáró a letenyei Andrássyban

Az iskolai tanévzáró egy pillanata.
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola június 19-én
rendezte meg ünnepélyes tanévzáróját és a nyolcadik osztályosok ballagását. A hetedikesek virágfüzérekkel dekorálták
a folyosókat, az udvart, a tornatermet. Az ünnepség végül a

tornateremben zajlott, az esõ
miatt. Sajnos, nem tudott jelen
lenni minden osztály. A ballagók, a szülõk, meghívott vendégek, a szereplõ gyerekek, az
énekkar, a kitûnõ tanulók és a
jutalmazott diákok lehettek
részesei a szép ünnepélynek.

50 éve kezdték…
Június 3-án (szerdán) kora
délután a Letenyei Városházán
fogadta Farkas Szilárd polgármester és Somogyi András
alpolgármester a városszerte
népszerû Végh-házaspárt. A
Pro Urbe díjas dr. Végh József
és neje nem tudta, hogy milyen alkalomból akart beszélni
velük a polgármester, de aztán
minden kiderült...
Nevezetesen dr. Végh József és az asszisztenciát ellátó
párja 50 évvel ezelõtt döntött
úgy, hogy véglegesen Letenyére költöznek, és életüket,

hivatásukat a kisvárosban folytatják tovább.
A félszáz esztendõs jubileum
alkalmából Ági nénit virágcsokorral köszöntötte az alpolgármester és a polgármester.
Az okleveleken, az emlékplaketteken túl a Molnár Ferenc által termelt Város Borával is köszöntötte a városszerte tisztelt házaspárt Farkas
Szilárd és Somogyi András.
Dr. Végh József 2005-ben a
Letenye Városért (Pro Urbe)
díjat is átvehette.
M.I.

(A többi osztály a tanteremben
zárta a tanévet.) Búcsúztak a
nyolcadikosok, búcsúztattak
a hetedikesek, az igazgató
asszony, és a szülõk. Az emlékezés a nyolc évre megható
versekben, idézetekben, tartalmas gondolatokban fogalmazódott meg.
Három nyolcadikos diák –
Ács Eszter, Bicsák Izabella,
Kele Martin Tibor – jutalomkönyvet vehettek át Farkas
Szilárd (Letenye) és Pál Józsefné (Murarátka) polgármesterektõl. Az énekkar hangulatos dalokkal színesítette a
mûsort.
Idei tanévzárónk különleges volt. Négy kollégától köszöntünk el: Molnár Katalin,
Süle Erzsébet, Somogyi Andrásné tanítónõ, Torma Rózsa
tanárnõ négy évtizedes szín-

vonalas, áldozatos munkáját a
Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadása kíséretében köszönte meg Pusztai Ferencné
igazgató és Farkas Szilárd polgármester.
A tanévzáró blokkban az
igazgatónõ értékelte a tanévet.
Tájékoztatta a résztvevõket az
elért eredményekrõl, a tanulók sikereirõl, a lebonyolított
pályázatokról. Köszönetét fejezte ki a szülõknek a tanévben tanúsított együttmûködésért. Néhány gondolatban vázolta a jövõ feladatait. Átadta
az 52 kitûnõ bizonyítványt, a
versenyek helyezettjeinek a
jutalomkönyveket.
A Szózat közös éneklésével
fejezõdött be az Andrássy ballagási és tanévzárói ünnepsége.
Mirkó Imre

Muskátlikoszorú Letenye fõterén

Farkas Szilárd polgármester ötlete volt, hogy muskátlikoszorú díszítse Letenye fõterét.
Az ötletet a megvalósítás
követte és június közepére
elkészült a város újabb látnivalója.
A korábban adventi koszorú, majd a húsvéti nyúlfészek
dekoráció multifunkciós keretét a letenyei Benkõ Lajos vál-

lalkozó (Benkõfém) ajánlotta
fel és készítette el, az ilyenkor
hagyományosan kihelyezendõ
muskátlikat és a zöld növényeket a hivatal mûszaki osztályának segítségével, a polgármester felügyeletével a közfoglalkoztatottak helyezték ki.
A szakszerû elrendezésben
a pénzügyi osztály vezetõje,
Pusztai Klára segített.
-m-

Ha elolvasta, adja tovább!
Balról: Somogyi András alpolgármester, dr. Végh Józsefné,
dr. Végh József, Farkas Szilárd polgármester.
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Juniális és családi nap Muraszemenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
óvodából a gyerekek egy csoportja, illetve az intézetben
dolgozók gyermekei. A megjelent vendégek közt volt
még a muraszemenyei otthon
pszichiátriai és házi orvosa, a
község polgármestere, plébánosa, a helyi iskola tanárai,
valamint a hivatásos gondnokok és gyámok, és nem utolsó
sorban az intézmény ma már
nyugdíjas dolgozóinak jelentõs része.
Szabó Gábor, az alapítvány
kuratóriumi elnöke nyitotta
meg a rendezvényt, beszámolt
a szervezet munkájáról, köszönetet mondott a támogatóknak és az önkéntes segítõknek. Ezután Kele Lászlóné telephelyvezetõ köszöntötte a
megjelenteket.
A muraszemenyei otthon
lakóinak táncos-énekes elõadásával kezdõdött, majd a ma„Vadrózsák
gyarszerdahelyi
Tánccsoport” elõadásával folytatódott a rendezvény, végül a
résztvevõk, fogyatékosok és ép

emberek egymás kezét megfogva egy dal közös eléneklésével fejezték ki egymás elfogadását.
Ezután fejlesztõ pedagógusok szervezésében ügyességi
versenyeken vettek részt a
meghívott csoportok. Mindegyik csapat teljesítette a feladatokat, az eredményhirdetésnél
ajándékcsomagokkal
gazdagodtak.
Eközben egész nap krumpliprósza sült a vendégek és a
lakók nagy örömére. Ebédre
gulyásleves és pogácsa került
az asztalra, majd délután vattacukorral és fagylalttal kedveskedtek a résztvevõknek.
A kiskanizsai Katolikus
Karitász egy tagja jóvoltából
csillámtetoválás készült a vállalkozó kedvûek karjára, illetve
lufikból hajtogatott különbözõ
figurákkal ajándékozták meg a
résztvevõket.
Délután Kondákor Jenõ
zenés-énekes produkciója biztosította a jó hangulatot. A rendezvényt a Zalagyöngye tánc-

250 éve szentelték fel a letenyei templomot
(Folytatás az 1. oldalról)
szentelték fel, az elsõ pap,
aki benne misézett Sznopek
István béci plébános volt,
majd 1780-ban elkészült a hozzá tartozó plébánia is.
A jubileumi szentmisén
többek között részt vett Rigó
Csaba kormánymegbízott, Farkas Szilárd polgármester, Halmi Béla volt városvezetõ és a
környezõ települések választott vezetõi, egyházi személyiségei is.

Dr. Kövér Lászlónak, az Országgyûlés elnökének üdvözlõ
sorait Farkas Károly letenyei
plébános tomácsolta, a mûsor
során közremûködött a kisváros Vox Varietas Kamarakórusa. A nevezetes jubileum
alkalmából megjelent egy, a
templom történetét bemutató
könyv is, amelyet Pusztai Ferenc hosszú évek gyûjtõmunkájának eredményeképpen készített el.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Idén is megtartották a hagyományos rendezvényt.
együttes nagysikerû elõadása
zárta, ahol nem csak bemutatták a néptáncot, hanem
bevonták a nézõket is, maradandó élményt szerezve mindenkinek.
A Muraszemenyei Értelmi
és Halmozottan Sérültekért
Alapítvány az elmúlt évben a
felajánlott adó 1%-ból, egy
nyertes mûködési pályázatból
és magánemberek felajánlásából gazdálkodott – mondta el
Szabó Gábor elnök.
Az adományokból az intézményben élõ lakóknak fejlesztõ játékokat, gyógyászati segédeszközöket, sporteszközöket szereztek be. Az év során
süteményt és édességet, gyümölcsöt vásároltak, valamint a

rendezvényeken biztosították
a vendéglátáshoz szükséges
eszközöket, nyersanyagot, illetve a programokhoz az eszközöket és a foglalkoztatási
anyagokat.
– Köszönjük támogatóinknak a sok-sok felajánlást, önkéntes és áldozatos munkát,
amellyel mind a rendezvényünkön, mind egész évben
segítették munkánkat, a jövõben is számítunk rájuk. Külön
köszönettel tartozunk az intézmény dolgozóinak, akik segítségünkre voltak a lebonyolításban, illetve Muraszemenye község önkormányzatának, hogy biztosította az asztalokat és padokat – mondta
Szabó Gábor.

Gazdag kulturális mûsor színesítette a programot.

www.zalatajkiado.hu
A jubileumi esemény résztvevõi.
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„Kerekítõ” foglalkozások Becsehelyen
A becsehelyi Kerekítõ foglalkozásokat Vajda Margit vezeti, aki felhasználva a tanítónõi és énektanári végzettségét,
a gyermekeket és az anyukákat
is teljesen leköti havonta négy
alkalommal, hétfõ délelõttönként. Személyében lelkes, fáradhatatlan, nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezõ szakembert ismerhetünk
meg, aki a védõnõk, óvodaveHeti egy alkalommal találkoznak…
Halk zeneszó mellett csilingelõ gyermekkacaj, taps és
énekszó szûrõdik ki heti egy
alkalommal a becsehelyi Faluház közösségi termébõl. A kíváncsi látogató kipirult arcocskájú, csillogó szemû gyerekeket lát, akik a szõnyegen táncolnak vagy édesanyjuk ölében ülve ismétlik a magyar népi mondókákat.
A foglalkozások tematikájának kidolgozása J. Kovács
Judit drámapedagógustól indult, – aki felhasználja a magyar népi mondókák, népdalok tárházát, – az anya-gyermek, apa-gyermek közötti érzelmi kötõdés megalapozására.
A korai anya-gyermek kapcsolat az alapja és meghatározója
a késõbbi társas kapcsolatoknak.
Az 5-6 hónapos korú gyermek számára is élmény a csoportban való részvétel.
A gyermek és az anya kapcsolata a bizalmon alapul, a
gyermek a világot a szülõ által
nyújtott biztonságban ismeri
meg. Erre az ún. ölbéli játékok
a legalkalmasabbak, amely
erõs köteléket jelent a gyermek számára, a közös játék élménye a feltétlen bizalom kialakulásának alapja. A hintáztatók, a dögönyözõk, a lovagoltatók, cirógatok segítségével a
gyermek számos képessége és
készsége fejlõdik.
Az idõsebb gyermekek már
értik és megtanulják a dalokat,
a mondókákat. Ez az értelmiérzelmi fejlõdésüket segíti, a
mondókák ritmusa a beszéd
fejlõdését, a kiejtés csiszolását,
a szótagolást, a majdani olva-

sás és helyesírás elsajátítását teszi könnyebbé. Az ismétlés a
memorizálást segíti, anyanyelvi képességeit fejleszti.
Az egymásra épülõ, logikailag átgondolt és felépített foglalkozás a játékos mozgás elemeit is tartalmazza: ejtõernyõ,
labdajáték, mászóalagút. A
mozgás segíti az izomcsoportok átmozgatását, fejleszti a
mozgáskoordinációt. A játékosságot, a figyelem fenntartását pedig a kesztyûbáb Kerekítõ manó is segíti pár perces
színrelépésével.
A gyermekek életkori sajátosságaihoz igazított játékokban
mindig õk a fõszereplõk, õk
állnak a középpontban a mondókák, dalok szövegeiben. Az
élõzenével és rengeteg ritmushangszerrel kísért mondókák
a gyermekek zenei érdeklõdését is felkeltik, alapul szolgál
a késõbbi mûvészeti nevelésnek, a mûvészi érzék fejlesztésének.
A szülõ számára is hasznos
a Kerekítõn való részvétel: a
gyermek a megszokott, otthoni környezettõl eltérõ helyszínen, új tulajdonságokat mutat meg magából. Ez az elsõ közösség, amelyben részt vesz, itt
mutatkozik meg a kapcsolatteremtõ készség, a szabálykövetési magatartás. Ez pedig nagymértékben segíti a késõbbiekben a bölcsõdébe, óvodába
való beszoktatást.
A foglalkozások a szülõknek kiváló lehetõség a tapasztalataik megosztására, a gyermekkel való önfeledt együttlétre, az otthon falai közül való
kimozdulásra.

zetõk, bölcsõdevezetõk pozitív
visszajelzései alapján töretlen
elhivatottsággal folytatja munkáját.
További információkat, képeket, aktualitásokat, mondókákat, játékokat találhatnak az
érdeklõdõk az alábbi honlapon: www.kerekito.hu és Vajda Margit oldalán: http:
//margaretamoka.blogspot.hu/
Horváthné Szirmai Szilvia

Horvát csillag születik
A Csillag születik immáron
ötödször került megrendezésre. Kortól függetlenül, számos
kategóriában mutatkozhattak
be környékünk tehetségei.
Minden évben bõvül a jelentkezõk köre, s egyre többfajta mûsorszámmal lépnek
fel. Egyetlen dolog volt csak
meghatározva, minden produkciónak horvát nyelven kellett megszólalnia.
A produkciók rendkívül
színesek voltak, a nap csillagai
Molnáriba özönlöttek Bajcsáról, Nagykanizsáról, Tótszerdahelyrõl, Tótszentmártonról,

Szepetnekrõl és Murakeresztúrról. Már a nap kezdetén
mindenki izgatottan várta,
hogy a fellépõk milyen meglepetéssel készültek. Minden
egyes falu színvonalas mûsorszámokat adott elõ, ezzel tették emlékezetessé a vasárnap
délutánt. A rendezvény egy közös vacsorával zárult, mely
még közelebb hozta a környezõ települések lakóit.
Az este folyamán a hangulatot a nagykanizsai tamburások
fokozták.
Már most várjuk a következõ Horvát csillag születiket!

Rendkívül színes, változatos volt a program.

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

Zsúfolásig megtelt a nézõtér.
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A Nemzeti Összetartozás Napja
A letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában a Nemzeti Összetartozás Napján
mûsorral és tablókiállítással
emlékeztek meg Trianonról.
A magyar és székely himnuszok elhangzása után a szereplõk felelevenítették a történelmi eseményeket. Többek
között a tényeket:
1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon
palotában ránk kényszerített
döntés értelmében a Magyar
Királyság területének mintegy
kétharmadát elcsatolták. Lakossága 18 millió 200 ezerrõl
7 millió 600 ezerre csökkent.
3 millió 300 ezer magyar került határon kívülre, ez a magyarság 1/3 része. Az elcsatolt
területek fele színmagyar település volt.
A történelem viharos idõszakában külsõ hatalmak ugyan

elválaszthattak bennünket, de
kulturális gyökereinktõl, közös
nyelvünktõl, nemzeti hovatartozásunktól nem foszthattak
meg, hiszen az országhatárok
szabdalta nemzetközösségünk
oszthatatlan egész.
„A több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek.”
Amíg a magyarság egészében megvan az összetartozás
tudata, az egymásért érzett felelõsség, az önzõ egyéni érdekek és anyagi javak hajszolása
helyett a nemzet érdekeiért
vállalt szolgálat, addig ez a
nemzet erõsödik – hangzott el
a megemlékezésen.
A szívhez szóló versekkel
és zenével színesített mûsorban nemcsak arra emlékeztek,
hogy a békediktátum milyen
végzetes szomorú következmé-

Méltó módon emlékeztek Letenyén.
nyekkel járt hazánk részére,
hanem egyben az összetartozás fontosságára is figyelmez-

tettek, hogy megerõsödjünk
magyarságunkban.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Komplex Turisztikai Központ Muraszemenyén
résszel. Késõbb ballagások, halotti torok megtartására vették
igénybe, valamint idõsek napi
ünnepség helyszínéül is szolgált. Most pedig ennek a régi
épületnek a felújításából agro-,
vízi-, és horgászturisztikai szolgáltatások valósulhatnak meg.
Cseresznyés Péter országgyûlési képviselõ elismerõ szavakkal szólt a közösségrõl,
amelyik építeni akar és ezáltal életképességérõl tesz bizonyosságot.
A megyei közgyûlés elnöke,
dr. Pál Attila az értékmentõ és
értékteremtõ munka fontosságát emelte ki.
Stefanec Mária polgármester kalauzolja a vendégeket.
A Muraszemenye Községért Közalapítvány által az MVHhoz benyújtott 22.590.272 Ft
összegû pályázat eredményeként a komplex turisztikai központ mûszaki átadása május
20-án megtörtént. Június 6-án
nyílt nap keretében a település
lakosai betekinthettek az ízlésesen felújított épületbe, melynek kivitelezõje a Grasal Kft.
volt. (Errõl a 6. oldalon olvashatnak bõvebben – a szerk.)
Az épület ünnepélyes átadására június 27-én, szombaton került sor. A Himnusz elhangzása után Stefanec Mária
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, köztük Cseresz-

nyés Péter országgyûlési képviselõt és dr. Pál Attilát, a Zala
Megyei Közgyûlés elnökét.
A polgármester elmondta,
hogy a most megszépült épületet 1956-ban a cserneci emberek társadalmi munkában
építették, az építõanyagot az
akkori közbirtokosságból eladott legelõrész árából vették
meg. Az épület ekkor egy nagy
terembõl, öltözõbõl és mozi
gépházból állt. Sok színdarab
játszódott a falai között, nagy
termét lakodalmak, búcsúi és
szüreti bálok tették hangossá.
Hetente egyszer vetítés is volt.
1984-ben a községi közös tanács kibõvítette fõzõkonyha

Az avató ünnepséget a Muraszemenyei Napközi Otthonos óvodások és a helyi általános iskola tanulóinak mûsora tette még színesebbé.
Az épületet Gálhidi Sándor plébános szentelte fel,
majd szalagátvágás, kulcsátadás, a Szózat elhangzása után
nyitott ajtók várták az érdeklõdõket.
– A település vezetése nevében köszönet azoknak, akik
1956-ban részt vettek az építkezésben és azoknak, akik
most lehetõvé tették megújulását – mondta lapunknak Stefanec Mária.

Hónaptól hónapig…

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Elkészült a Komplex Turisztikai Központ kialakítása Muraszemenyén
Természetesen a kivitelezési munka mellett eszközbeszerzés is a projekt része volt,
melynek keretében az alapítvány horgász- és víziturisztikai
eszközöket szerzett be.
Az MVH által 100 %-ban támogatott projekt összköltsége
bruttó 22 590 272 Ft volt.

A nyílt napon valamennyi
kérdésükre választ kaptak az
érdeklõdõk és örömmel konstatálhatták, hogy a cserneci
falurész közösségi épületét a
mai kor követelményeinek
megfelelõ mûszaki tartalommal, jó színvonalon újíttatta fel
a projektgazda.

Rajzverseny és sütés-fõzés
Nyílt nap keretében mutatták be a turisztikai központot.
A Muraszemenye Községért Közalapítvány képviselõi
nyílt nap keretében mutatták
be a helyi érdeklõdõknek a
korábbi közösségi épület felújításával kialakított Komplex
Turisztikai Központot.
Mint Stropka Józsefné
elnök elmondta, a kivitelezési közbeszerzési eljárást a
szepetneki székhelyû Grasal
Kft. nyerte és a szerzõdéskötést követõen a tényleges
kivitelezés február 4-én kezdõdött meg.
Sor került az épület külsõ
hõszigetelésére, a tetõhéjazat
cseréjére, a külsõ és belsõ
nyílászárok cseréjére és a padozat visszabontását követõen
az épület padozatának víz- és

hõszigetelésére is. A vizesblokkok teljes egészében megújultak, melynek keretében
egy akadálymentes vizesblokk
kialakítására is sor került. Az
épület komplett gépészeti és
villamossági felújítása is megtörtént, melynek legfõbb elemei az új fûtési rendszer kiépítése és az energiatakarékos
lámpatestek cseréi voltak. Az
épület akadálymentes megközelítését rámpa építésével oldották meg. Megújuló energia
felhasználása is a projekt része
volt oly módon, hogy napelemes rendszer segítségével
termelik meg az épület villamosenergia igényét. A kivitelezési munka mûszaki átadására május 20-án került sor.

A nagykanizsai Thúry
György Múzeum rajzpályázatot hirdetett meg a Meseszerû
látomások, valóság és képzelet
játékai - Válogatás Z. Soós István grafikáiból címû kiállításhoz. Hat csörnyeföldi iskolás is
részt vett ezen: Hermán Dorina (4.o.), Simon Viola (5. o.),
Bekõ Julianna (6. o.), Hackl
Orsolya (6. o.), Hackl Réka
(8. o.) és Léránt Csilla (8. o.).
Esedékessé vált a májusfa
kitáncolása a faluban. Ezt a régi szokást pár éve elevenítjük
fel a helybeli hagyománykedvelõ családokkal. Az idén
június 6-án sikerült összehozni
a közös sütést-fõzést, amit a

résztvevõk által hozott alapanyagokból készítünk el közösen. A közös fõzõcske közben
– amíg a szülõk beszélgetnek –
a gyerekek játékkal töltik a
délutánt. Ez a program nem
falunap, csak egy egyszerû, laza családi délután olyan emberekkel, akik még emlékeznek a nem is olyan régi szokásokra és szívesen felelevenítik. Közben mindig vannak
belátogató emberek, akiket
szíves kínálat vár az itt készült ételekbõl, a hozott borokból és a háziasszonyok által készített finom süteményekbõl.
B.K.

A csörnyeföldi iskolások is részt vettek a rajzpályázaton.

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

2015. június

7

Dél-Zala Murahíd

Somogyi Andrásné érdemelte ki a Tanító öröksége díjat
Június 8-án a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
ebédlõjében rendezték meg a
Pedagógus Napot. Elsõként
egy mûsor-csokorral köszöntötték az ünnepelteket, amely
során fellépett a letenyei Hóvirág Óvoda csoportja, az iskola énekkara (kísértek a
Mákvirág Citerazenekar ifjú
növendékei), az Andrássy ügyes
verselõi (Filó Júlia, Horváth
Bendegúz) és a Letenyei Mûvészeti Iskola növendékei.
Ezt követõen Farkas Szilárd polgármester mondta el
ünnepi beszédét, amely során
többek között így fogalmazott:
– A pedagógus nem csak
tanár és nem csak oktató, nevelõ. A pedagógus példa, sok
esetben példakép. Letenye Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2008. évben ala-

pította meg a „Tanító öröksége” díjat a színvonalas és gyermekcentrikus
oktató-nevelõ
munkát végzõ, a település közéletében meghatározó szerepet betöltõ óvodapedagógusok és pedagógusok elismerésére. A díj a városunkban
mûködõ oktatási-nevelési intézményekben dolgozó, vagy
onnan nyugállományba vonult
óvodapedagógus, illetve pedagógus részére adományozható.
A „Tanító öröksége” díj elsõ
alkalommal 2009. évben került odaítélésre és azóta, a
2014. év kivételével minden
évben odaítélésre is került, így
történik ez a mai napon is.
Letenye város képviselõ-testülete döntése értelmében az
idei év kitüntetettje Somogyi
Andrásné általános iskolai tanító és matematika szakos ta-

Csökkent a bûncselekmények száma
A Zala Megyei Közgyûlés
2015. június 18-i ülésén dr.
Sipos Gyula megyei rendõrfõkapitány tájékoztatta a képviselõket Zala megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében
tett intézkedésekrõl és az ezzel kapcsolatos további feladatokról. Elmondta, hogy az
elõzõ évhez képest 2014-ben
11,4%-kal csökkent Zalában a
bûncselekmények
száma,
ezen belül pedig 34,8%-os
csökkenés volt a közterületen
elkövetett bûncselekmények
számát illetõen, amely már
jelzi a bûnmegelõzés céljából
tett intézkedések hatásosságát. Emellett 8,4%-kal javult a
zalai rendõri szervek nyomozás eredményességi mutatója is, amely így 60,8%-os
volt.
Az illegális migrációval
kapcsolatos jogsértések száma az országos tendenciához
hasonlóan Zalában is növekedett, emelkedett az elfogott harmadik országbeli állampolgárok száma is, az ún.
„zöldhatáros” illegális migráció viszont szinte teljesen
megszûnt nálunk.
Az elmúlt évben jelentõsen nõtt a rendõri szervek
intézkedési aktivitása, számos bûnmegelõzési célú
programot valósítottak meg a
megyében, kiemelt figyelmet
fordítva az idõskorú lakosságra, a gyermekekre és fiatalkorúakra, melynek nyomán

javult a lakosság szubjektív
biztonságérzete.
Dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke köszönetét fejezte ki a
zalai rendõrök elmúlt idõszakban végzett munkájáért,
s kiemelte, hogy a rendõrség
láthatóan teljesítette a Zala
Megyei Közgyûlés által korábban megfogalmazott kérést, s a közterületeken a korábbiaknál több rendõr van
jelen, melynek eredménye
megmutatkozik a bûncselekmények számának csökkenésében is.
A testület döntött arról,
hogy a Zala Megyei Önkormányzat támogatási igényt
nyújt be a belügyminiszter és
a nemzetgazdasági miniszter
által kiírt pályázati felhívásra.
Az így elnyerhetõ összegbõl a
hivatal tárgyi eszközeinek javítását, pótlását, üzemeltetési
költségeinek fedezését, valamint a területrendezési terv
felülvizsgálatának költségeit,
illetve a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. mûködésével kapcsolatos lehetséges tulajdonosi
kötelezettségvállalást kívánja
biztosítani.
Zárt ülés keretében döntés született a „Zala Megye
Díszpolgára” kitüntetõ cím
és a Zala Megyei Közgyûlés
által alapított díjak 2015. évi
díjazottjairól. Az elismerések
átadására a 2015. szeptember
12-én tartandó megyenapi
ünnepségen kerül sor.

A Tanító öröksége díjat Somogyi Andrásné vehette át.
nár, egykori alsó tagozatos osztályfõnököm, tanítóm, így örömmel köszöntöm Õt e jeles
napon! Somogyi Andrásné, a
gyermekek Ica nénije pedagógusi pályáját 1976-ban kezdte a
letenyei iskolában. Pedagógusként és munkaközösség vezetõként kiváló oktatói, tanári és
tehetséggondozó munkát végez. Követendõ példát mutat
önzetlen emberségbõl, másokra figyelésbõl, õszinteségbõl,
becsületességbõl. Élete példájával is tanít: szorgalmával, kö-

telességteljesítésével, igényességével, céltudatosságával, kollegialitásával. Ica néni valamennyi erényét szinte fel sem
lehet sorolni, de az biztos,
hogy a tanítás, a gyermekekkel
való foglalkozás élete értelmét
adja. Biztos vagyok abban is,
hogy akik vele találkoztak tanulmányaik során, megtalálták
azt a mestert, akinek szelleme
világos, tudása nagy és szíve jó
– fogalmazott többek között
Letenye polgármestere.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Interaktív környezetismereti óra Kerkaszentkirályon

A gyerekek élvezték a hintózást.
Az interaktív környezetismereti óra célja, hogy kint a
szabadban, „testközelbõl” mutassák meg azokat az értékeket, szépségeket, érdekességeket, melyeket egy-egy növény,
állat nyújt az embereknek, családoknak, gyerekeknek. Ilyen
ismeretszerzõ céllal érkezett Kerkaszentkirályra a Lenti Arany
János Általános Iskola 1/B.
osztályának 18 kisdiákja.
A gyerekek nagyon izgatottan érkeztek meg a Káli Farmra, ahol elsõként a kecskék,
birkák, szárnyasok jellemzõ tulajdonságait tanulmányozták.
Legnagyobb sikere az egy nappal korábban született kisbáránynak volt. A következõ állomáson többfajta nyuszival találkozhattak, melyeket kézbe
vehettek, etettek, simogattak.
Itt ismereteket szereztek arról,
hogy mit esznek ezek az állatok, mit csinálnak napközben és arról is, hogy hol alszanak.
A lovak gondozásáról, letakarításáról Káli Tamara me-

sélt a gyerekeknek, és azt is
megmutatta, hogy hogyan kell
felszerszámozni a lovagláshoz,
és hogyan kell befogni a hintó
húzáshoz. A hintózást a gyerekek és a tanárnõk is nagyon élvezték, hiszen többségüknek
még nem volt részük hasonló
élményben.
Kovács Ferencné, Erzsi néni és Kovácsné Papp Renáta
osztályfõnökök kiemelték, hogy
ilyen környezetben a gyerekek
játszva tanulhatják meg mindazt, amit az iskolában környezet vagy biológia órán csak képek és leírások alapján van lehetõségük. Ebben a kisisoláskorban a gyermek szemléletmódja a környezeti dolgok
iránt nagyon fogékony, és ennek alakítására, formálására és
fejlesztésére remek alkalom
egy ilyen kirándulás.
Az aznapi 35C° fokos hõség a gyerekeket egyáltalán
nem zavarta, sok élménnyel, és
új környezetismereti tapasztalattal térek vissza Lentibe.
Káliné Kománovics Éva

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben
elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni a pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

2015. június

Dél-Zala Murahíd

9

10

Dél-Zala Murahíd

2015. június

Õrségi tehetséggondozó tábor

Hasznos ismeretekkel lettek gazdagabbak.
A Muraszemenyei Általános Iskola diákjai az NTP-KKTA-14-0032 „Tehetségek fényezése” címû pályázat keretében

tehetséggondozó táborban vettek részt.
A 18 diák és 2 pedagógus
az iskola helyett az Õrségben

Hajrá, fiúk!
Sporttörténelmet írtak a
muraszemenyei 4. korcsoportos focisták, miután megnyerve a kisiskoláknak kiírt megyei
döntõt, bejutottak a Békéscsabán tartandó országos döntõbe.
Óriási siker ez iskolánknak,
mert labdarúgásban ilyen jól
még nem szerepeltünk.
Ez azért is tölt el bennünket, lányokat is büszkeséggel,
mert kis iskola vagyunk, kevés
fiúval, és azok a feltételek (tornaterem, mûfüves pálya stb.)
amelyek megléte segítené a
még jobb felkészülésünket,
hiányoznak. De ezt ellensú-

lyozta, hogy a fiúk (Simon
Marci, Varga Árpád, Gresa
Soma, Honcz Norbi, Molnár
Kristóf, Orsós Ricsi, Orsós Dávid) lelkesedésének köszönhetõen sikerült a döntõben legyõzni a náluknál esélyesebb
sármelléki csapatot.
Innét kezdve az a célunk,
hogy a lehetõségeinkhez mérten, jól felkészülve, eredményesen képviseljük iskolánkat
és megyénket az országos döntõben.
Hajrá Fiúk!
Hackl Réka
8. osztályos tanuló,
Muraszemenyei Általános Iskola

töltötte a június elsõ 3 napját.
Szállásunk az érdekes és szépen gondozott GO-NA szabadidõközpontban volt. A focipályák, strandröplabda pálya,
úszómedence mellett kutyák,
nyuszik, lovak, kecskék is éltek
itt. Kis csapatunk túra keretében Szentgyörgyvölgy történetével,
nevezetességeivel
ismerkedett. A templom festett
mennyezeti kazettái, eredeti
régi bútorai között jólesett
megpihenni. A falu utcáit végigjárva különbségeket fedeztünk fel környezetünk és az
õrségi falvak településszerkezete között.
Fõ célunk a fény jelentõségének megfigyelése a természetben. Ezt érdekes kísérletek, terepgyakorlatok tették
érdekessé. Így végigjártuk a 10
km hosszú „Sárgaliliom tanösvény”-t, ahol a változatos élõhelyeket vizsgáltuk. Az irányító
és szemléltetõ táblák sok új
információt tartalmaztak az
épített értékekrõl, a száraz és

nedves rétekrõl, a patakok élõvilágáról, a kisparaszti gazdálkodás hagyományairól. A sárgaliliom után kutatva gondozott és elhagyatottságában is
szép porták, erdõk, gyümölcsösök, rétek mellett vitt az
utunk. Örültünk, amikor a
nagy melegben egy kaszálón
megpillantottuk a tanösvénynek is nevet adó, akkor nyíló
virágot. Este az udvari sütés
után még jutott idõ focira,
röplabdázásra, úszásra, de késõi vadlesre is.
Az autóbuszos kirándulás
útvonala: Velemér, Magyarszombatfa, Õriszentpéter, Szalafõ-Pityerszer volt. Felsorolni
is nehéz a sok élmény közül
mi tetszett aznap a legjobban:
talán a fények temploma, a
fazekasmûhely, az õrségi vadászati kiállítás és az udvarában
élõ állatok, a nemzeti park
központja, a skanzen épületei
és berendezései?
Hackl Réka
tanuló

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.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Kerettye Termál Kupa
Ezúttal sárvári siker
Idén 9. alkalommal került
megrendezésre a Kerettye Termál Kupa. Az idõ kegyes volt
hozzánk, csak az eredményhirdetés után kezdett el esni az
esõ. A tornán az elõzõ évekhez
hasonlóan 24 csapat vett részt
4 csoportban. Minden csoportból az elsõ kettõ jutott
tovább a negyeddöntõkbe, a
többiek búcsúztak a tornától.
Az elõdöntõbe 4 csapat, a tavalyi gyõztes Team Belucci
Lentibõl, a Glória Bútordiszkont Zalaegerszegrõl, a Sibaris Sárvárról és a Kiscsehi
csapatai jutottak be. Itt a Team
Belucci a Glóriát gyõzte le 6-0ra, míg a másik pályán a Sibaris búcsúztatta a Kiscsehi
csapatát 8-0-ás eredménnyel.
Nálunk hagyomány, hogy nem
játszanak bronzmeccset, így a
dobogó legalsó fokára a Glória és a Kiscsehi csapata állhatott fel. A döntõben a Sibaris Sárvár csapata diadalmaskodott a Team Belucci
felett 2-0-ra, így kialakult a végeredmény.

1. Sibaris Sárvár, 2. Team
Belucci - Lenti, 3. Glória Bútordiszkont - Zalaegerszeg és Kiscsehi
Díjjaztuk továbbá a legjobb
játékost (bírói szavazatok alapján): Horváth Balázs - Team Belucci, a legjobb kapust: Velladics Krisztofer - Sibaris Sárvár,
a gólkirályt (13 góllal): Koronczai Roland - Sibaris Sárvár.
Kiegészítõ
programként
11-es rúgó versenyt is rendeztünk 50 fõig fogadtuk a
nevezéseket, ennek eredménye: 1. Fehér Márk (18 hibátlan büntetõ) - Glória Bútordiszkont Zalaegerszeg, 2. Gimesi Máté (17 belõtt büntetõ)
- Lábatlan, 3. Vida Róbert (13)
- Lábatlan.
A rendezvény ideje alatt az
éppen nem játszó csapattagok
és vendégek (szurkolók), érdeklõdõk a sörsátorban pihenhettek, olthatták szomjukat. A
Kerettye Termál Kupára nevezõ csapatok teljes ellátásáról
is gondoskodunk, reggelit illetve ebédet is tartalmaz a ne-

Vidékfejlesztési szakmai értekezlet

Pál Zoltán elnök megnyitja az értekezletet.
2015. június 25-én Nován,
a Csicsergõ Szabadidõközpontban került megrendezésre a nyugat-dunántúli Leaderszervezetek régiós értekezlete, melyen az irányító hatóságot Lantos Gergely osztályvezetõ, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt pedig Virág Gábor kérelemkezelési vezetõ szakreferens
képviselte.
A résztvevõket elsõként a
házigazda Ruzsics Milán ügy-

vezetõ köszöntötte, majd a kerkaszentkirályi székhelyû Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület elnöke, Pál Zoltán
nyitotta meg a szakmai rendezvényt.
A Vidékfejlesztési Programról Lantos Gergely tartott tájékoztatót, melyben kiemelte,
hogy hogy 2015. június 12-én
megküldésre került Brüsszelbe a Vidékfejlesztési Program,
melyrõl olyan visszajelzések
érkeztek, amelyek alapján

Az eredményhirdetés pillanata.

Iványi László polgármester gratulál a lenti csapat kapitányának.
vezés, valamint belépést a helyi strandfürdõbe.
A rendezvény Facebook
oldala:

https://www.facebook.com/ba
zakerettye.kerettyetermalkupa
?fref=pb_friends
-m-

prognosztizálható lesz a közel
végleges verzió. Az EU illetékesei a Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos észrevételeiket várhatóan július 10-ig
megteszik. Amint elfogadásra
kerül a program, elkezdõdhet
a Leader-csoportok 2014-2020as idõszakra vonatkozó tervezése, melyhez – a többi operatív programhoz való illeszkedés biztosítása jegyében –
az Irányító Hatóság tájékoztatót küld a szervezetek
számára.
A szakmai tájékoztató végén a legtöbb kérdés a falugondnoki autós pályázatok
ügyintézésével kapcsolatosan
vetõdött fel. Virág Gábor ki-

emelte, hogy az MVH-nál, a
benyújtott 527 kérelem 80%-a
már döntésre várva az Irányító
Hatóságnál van és jövõ héttõl
várhatóan határozatokat is ki
tudnak küldeni. E kérdés kapcsán felmerült, hogy komoly
gondot okozhat majd az, hogy
a márkaképviseletek nem fognak annyi autót határidõre beszerezni, mint amekkora igény
lesz, ezért már most érdemes
volna elõszerzõdésekkel bebiztosítani a pozícióját minden
ügyfélnek.
A szakmai napot a közösen
elfogyasztott ebéd zárta a Csicsergõ Szabadidõközpont csodás környezetében.
Káliné Kománovics Éva
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10 éve szentelték pappá
Horváth Gábor atyát köszöntötték Becsehelyen

A jubiláló plébános a szentmisét Jézusnak ajánlotta.

Németh Géza polgármester is köszöntötte Gábor atyát.
A hétközihez képest szokatlanul sok hívõ foglalt helyet
minap a becsehelyi Keresztelõ
Szent János-templom padsoraiban, miként ezt a gyóntatás
után némi meglepetéssel észlelte Horváth Gábor atya.
Ezek után már nem is volt
különös, hogy Tímár Károly, a
helyi egyházközség világi elnöke köszöntötte a jubiláló plébánost. Kérdésként merült fel,
hogy a mai, fogyasztói és sikerorientált társadalmunkban
azoknak az elhívását vajon mi
ihleti, akik papi szolgálatra
szánják magukat akkor, amikor
a szükségeshez képest a filiák
pappal való ellátottsága manapság oly drámaian lecsökkent. Szolgálatuk állandó készenlétet jelent nemcsak az
ünnepekkor, hanem a hétköznapokban is a szertartásokon
túl, a kicsik nevelésén át a
lelkek, a hívek gondozásán keresztül a közösség megtartása
és épülése érdekében. Majd
Boldog Batthyány Strattman
László példázatáról szólt, s

arról, hogy a szolgáló pap
Isten meghosszabbított keze.
Csamáriné Tóth Ildikó „a
test s lélek temploma” apropóján zöldséges kosárral ajándékozta meg Gábor atyát. A
kisgyermekek verssel kedveskedtek, és Mosolyod címmel
Szent II. János Pál pápa írásaiból adtak át egy csokornyit.
Gábor atya a meglepetésre
reagálva mondta, hogy ezek
igaz, valós gondolatok, s ideje
van a számvetésnek is, hogy mi
a jó, min kell változtatni, s az
idõ megmutatja az eredményt.
S a hála és a köszönet jegyében, figyelemmel a kapott kegyelmekre felajánlotta a szentmisét Jézusnak.
Szentbeszédében kitért az
egymásnak való, illetve Isten
nekünk való megbocsátásának
fontosságára, majd kitért Pál
apostolnak a tanítványaihoz
való viszonyára. Kiemelte, hogy
nemcsak jubileumkor kell a
szép emlékekre gondolnunk,
hanem sorainkat is rendeznünk kell az Úristen elé téve

életünket. Csak tiszta lélekkel
készülhetünk a szentelési évfordulóra, a papszentelésre és
az újmisés papra. Hálánkat,
köszönetünket kifejezve kéréseinket is megfogalmazhatjuk
a jó Isten felé. Pál is átélte,
amit Jézus tanított neki. Tegyünk meg mi is mindent, ami
a kiengesztelõdéshez szükséges egymással, Istennel!
Az ifjú leányok A régi magyar áldás versszakaival köszöntötték Gábor atyát, majd
az Áldjon meg téged az Úr és a
Te vagy földi éltünk Vezércsillaga énekek elhangzása
után Tímár Károly megköszönve a szervezõk munkáját, agapéra hívta a közösségi házba a
híveket.
Az ünneplõ és köszöntõ
közösség olyan hatalmas tortával fogadta az atyát, amelyen a
pappá szentelésekor választott
egykori jelmondata: „Pásztort
is rendelt föléjük, hogy gondjukat viseljék!” mellett égett a

10 gyertya. A világiak képviseletében Németh Géza polgármester köszöntötte a jubiláló Gábor atyát kifejtve, hogy
a torta 4 sarkán ülõ marcipánfigura mit is jelképez: a
szolgálatokat az asztalos, a
kántor és a pap, a felüdülést,
kikapcsolódást a vadász jelképezi; s mindezek életének
szakaszait, állomásait reprezentálják.
Miközben Gábor atya felvágta a tortát, s a gyermekek
már égõ szemmel sorakoztak
köréje, a Jókai Mór utca lakói
egy márványtáblával kedveskedtek a felszentelés 10. évfordulója alkalmából.
A kicsik és nagyok felszabadult, jókedvû és szeretetteljes együttes ünneplésével fejezõdött be az este a szorgos
kezek által felajánlott finom
ételek és italok jóvoltából
Isten dicsõségére.
Ruzsinszky Klementina Lengyák András

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 4 gyermek): 7 500 Ft
(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

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

