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Jubilált a Mura Menti Napok Letenyén
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (FMHK) szervezte XXXII. Mura Menti Napok Hármashatár Fesztivál augusztus 13-án (csütörtökön) kiállításmegnyitókkal vette kezdetét. A városi könyvtárban
ekkor nyílt meg Varga Ernõ
zalaháshágyi fafaragó 65 darabos hintómakett kollekciójának és a Letenyei Festõk Köre
(Szabó Katalin, Timár Zoltán,
Végh Erika, Vertaricsné Horváth Katy, Skoda Terézia és az
azóta elhunyt Rodek Lajos)
munkáiból összállított tárlat,
amelyet Farkas Szilárd polgármester és Dömõk József
FMHK-igazgató nyitott meg.
Pénteken a rockké volt a
fõszerep, a fõtéren elhelyezett
szabadtéri színpadon fellépett

a Hard Cors, A Fiktív Alkotók
- Innocents és az Örökség
Zenekar.
Augusztus 15-én (szombaton) reggel elstartolt a XXII.
Diesel Kerékpártúra, amelynek célja 35 kilométeres tekerés után Horvátországban a
Dráva és a Mura összefolyásánál, Légrádnál volt.
A könyvtár elõtt a platánnál és a termálfürdõ területén
horvát és magyar alkotókkal
megkezdõdött a Mura Art
Nemzetközi Festõ Szimpózium, majd délután a Mura
Menti Napok 55 éve elõtt tisztelegve emlékfa ültetésre került sor a mûvelõdési ház elõtti
területen.
Ezt követõen Letenye Város
Fúvószenekara vezette fel a

A bornapokat dr. Brazsil József nyitotta meg.
táncosokból és borászokból
álló menetet, ekkor vette kezdetét a Mura Menti Bornapok,
melynek köszöntõjét dr. Brazsil József, a Da Bibere Zalai
Borlovagrend
nagymestere,
egyetemi docens és Farkas Szilárd polgármester mondta. A
bor és a gasztronómia mellett

megkezdõdött a Horváth Folklór Est, ahol a nemrég alakult
Letenyei Horvát Éneklõcsoport és a Kanizsai Horvát
Tambura Együttes mellett felléptek a Perlakról, Kaproncáról és a Muraközrõl érkezett
külhoni csoportok is. Az est
(Folytatás a 3. oldalon)
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Szent István öröksége
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár által szervezett letenyei augusztus 20-i ünnepség Letenye Város Fúvószenekarának térzenéjével, majd
a Himnusszal vette kezdetét.
Elsõként Horváth Pálma szavalta el az Ima Szent István királyról címû verset, majd Farkas Szilárd polgármester mondott ünnepi köszöntõt. Mint
hangsúlyozta, népünk évszázadokon át harcokban védte
Európát és tehetségével, szorgalmával gyarapította közös
kincseinket, értékeinket. Most
az európai kultúra veszélybe
került, s akármilyen kicsinyek
vagyunk, újból harcolnunk kell
érte. Fel kell ismernünk, hogy
az aktuális gazdasági, politikai
történések csak a hanyatlás felszíni jelenségei – fogalmazott
többek között Farkas Szilárd.
A polgármester köszöntõje
után Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke mondott ünnepi beszédet. Mint
többek között elhangzott, a
Szent István-i gondolat magva
érintetlen maradt, ha hátat for-

dítunk õseink útjának, ha sutba dobjuk régi törvényeinket,
ha elfelejtük magyar kultúránkat azzal az önfeladást és a
megsemmisülést választjuk –
mondta a szónok.
Kitüntetések átadására is
sor került. Díszpolgári címet
kapott Erwin Müller, a Müller
cégcsoport tulajdonosa a munkahelyek teremtéséért és a helyi megélhetési feltételek javításáért és a város gazdasági
helyzetének elõmozdításáért.
(A díjat késõbb veszi át.) Letenye Város Díszoklevelét vehette át a Szakma Kiváló Tanulója versenyen elért kiemelkedõ eredményéért Csököly
Mátyás, több alkalommal, nagy
lélekjelenléttel, szakmaisággal
végrehajtott életmentõ beavatkozások elismeréséért Soós Ferenc és a város érdekében végzett több éves önkéntes munkájáért Soós Lászlóné. Az ünnepség során a polgármestertõl kapta kézhez gyémántdiplomáját Bokros Tibor és
Bokros Tiborné letenyei pedagógus házaspár.

Farkas Szilárd polgármester ünnepi köszöntõjét mondja.

Becsengettek a letenyei Andrássyban is
Augusztus 31-én délután öt
órakor a kánikulai hõség miatt
egy rendezvénysátorban került
sor a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola tanévnyitójára.
Az ünnepélyt megtisztelte
jelenlétével Farkas Szilárd polgármester, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, valamint
a tankerület megbízott vezetõje, Simon Márta is.
Az intézményben közel negyven elsõs ült az iskolapadba.

A színvonalas mûsor fõszereplõi az elsõ osztályosok voltak. A hagyományokhoz híven
a másodikosok emléklap átadásával köszöntötték az iskola
új diákjait..
Az ünnepség keretében kitüntetéseket is adtak át: Kuprivecz Józsefné és Millei Katalin tanárnõ miniszteri dicséretet vehetett át munkája elismeréséül.
M.I.

A letenyei kitüntetettek (b-j): Csököly Mátyás, Bokros Tiborné,
Bokros Tibor, Soós Lászlóné, Soós Ferenc, Farkas Szilárd,
Bene Csaba, Somogyi András alpolgármester.
Az ünnepi mûsor során két
verset adtak elõ a Letenyei Hóvirág Óvoda apróságai (felkészítõ Csököly Józsefné), fellépett a Mura Néptánccsoport
(felkészítõ Pintér Jánosné) és
verset mondott Kovács Nóra.
Az új kenyeret Farkas Károly
plébános áldotta meg.

A program végén a Letenyéért Egyesület és a Derûs
Évek Nyugdíjas Klub által alapított Virágos Letenyéért mozgalom díjai is gazdára találtak, majd
az ünnepség a fúvószenekar (vezetõje Proszenyák István) által tolmácsolt Szózattal zárult.
Kép és szöveg: Mirkó 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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www.zalatajkiado.hu
Pusztai Ferencné köszöntõt mond a tanévnyitón.
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(Folytatás az 1. oldalról)
kiemelt zenekara a Papa
Fleigh & Marching Dixi Band
volt.
Augusztus 16-án (vasárnap) délután elõször a gyermekeknek, majd a felnõtteknek kínáltak szórakozást a
letenyei kultúra munkatársai.
A színpadon fellépett a Brumi
Bandi Band, hallható volt Szabó András vak énekes mûsora

és fellépett a Köztársaság
Bandája is. A színpadon beatbox számokat adott elõ a
murarátkai Cséplõ Péter (Csöpi) és a Kelemen a Kabátban
koncerttel zárult a vasárnap
programja.
Augusztus 19-én (szerdán)
este a Sheba Hastáncosok léptek fel Letenyén, akik ír szteppet is elõadtak, majd Daavid
koncertjére került sor, az utca-

A horvát folklór est és a bornapok résztvevõit Letenye Város
Fúvószenekara vezette fel.

Dömõk József FMHK igazgató és Farkas Szilárd polgármester
a hintókiállításnál.

Emlékfát ültettek
A Mura Menti Napokat Letenyén még 1960-ban az akkori mûvelõdési házi igazgató,
Tóth Oszkár indította útjára.
(Korábban páros évenként
rendezték meg, például Mura
Menti Fúvósfesztivál, Mura Menti Randevú néven, de gyakorlatilag ugyanaz volt.)
Az 1990-es évek eleje óta
már újra évenként kerül megrendezésre az augusztus 20-ig

tartó programsorozat. Az 55.
jubileumi évforduló alkalmából augusztus 15-én a kultúrház elõtti területen emlékfát
ültetett el Tóth Oszkár egykori
és a mai igazgató Dömõk József, valamint Farkas Szilárd
polgármester, Mikóné Farkas
Ildikó bizottsági elnök és a
letenyei Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár kollektívája.
- mi -

Emlékfa ültetés (b-j) Tóth Oszkár, Bellovics Ágota a mûvelõdési ház népmûvelõje, Farkas Szilárd, Dömõk József.

Homonyik Sándor és zenekara a Mura Menti Napokon.
bált a Flört Együttes szolgáltatta, a vendég a „Suhancok” volt.
Augusztus 20-án a városi
ünnepséget követõen délután
a város fõterén látható volt a
Mura Art utcatárlat, fellépett a
Kakaó Együttes, volt Mura
Dance is, amely során a világot
jelentõ deszkákra lépett a
Mura Gyermek Néptánccsoport, a Letenyei Mazsik, a Letenyei Mûvészeti Iskola tán-

cosai és volt Fatima Zumba is.
Látható volt Rock and Dilishow, majd Palotás Ágnes és
Laki Péter operett mûsora
kápráztatta el a közönséget.
A Coinincidance Táncszínház mûsora után Homonyik
Sándor és zenekara adott nagy
sikerû, élõ koncertet a Mura
Menti Napokon, amely az éjszaka nívós tûzijátékkal zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.

Süle Jánost 90. születésnapján otthonában köszöntötte Muraszemenye Község Önkormányzata nevében Stefanec Mária polgármester.
Méltatta a hosszú élet munkáját, tapasztalatát, élettel teli
bölcsességét, szeretetét, gondoskodását, amit a családja
iránt tanúsít.
Jó erejének, egészségének
köszönhetõen példamutatóan

rendben tartja kertjét, büszkélkedik a benne nevelt növényeivel.
A polgármester továbbra is
jó erõt, egészséget kívánt neki,
hogy életét még sokáig ragyogja be családja és a falu közösségének szeretete.
Végül virággal és Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklap átadásával tette
marandóvá az évfordulót.

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

Jubileumi köszöntés

ik
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ng

érintette. Utóbbit 2800 négyzetméteren hõszigetelték, a tetején 150 napelemet helyeztek
el, az irodákban pedig 600
lámpatestet cseréltek le. A kivitelezõ Szabadics Zrt. nevében
Burján Richárd az avató ünnepségen azt mondta: napon-

reket. Az országban idén további 40 kormányhivatali létesítményt állítanak helyre. Ezeknek a felújítása meghaladja a
11 milliárd forintot.
– Ez folytatódik a következõ európai uniós ciklusban is.
Magyarországon elsõsorban állami, illetve önkormányzati
épületeket kívánunk felújítani
a környezeti, illetve energiahatékonysági programból. Erre
több mint 1100 milliárd forintot fordítunk – tette hozzá dr.
Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
Az államtitkár elmondta még,
hogy 2016-tól bevezetik a közigazgatásban is az életpályamodellt. Az átalakításnak köszönhetõen több ezer kormánytisztviselõnek emelkedik meg
jelentõsen a bére. A Megyeháza átadási ünnepsége Stróber
László atya áldásával és a Kutyakölykök táncegyüttes mûsorával zárult.
m.zs.
Hu

Több, mint 570 millió forintos költséggel megújult a
Zala Megyei Kormányhivatal
három intézménye. A beruházás a zalaegerszegi Megyeházát, a Népegészségügyi Fõosztály Göcseji úti épületét és a
Nagykanizsai Járási Hivatalt

ta 100 ember dolgozott a beruházások helyszínén. 21 zalai
vállalkozóval mûködtek együtt,
akikkel elsõ osztályú munkát
végeztek.
– A Megyeháza rekonstrukciójára 76 évet vártunk. Az
energiahatékonyságot
célzó
fejlesztéssel évente csaknem
55 millió forintot spórolunk.
Ez azt jelenti, hogy 35 százalékkal csökkentjük a kiadásainkat. Idén november 30.-ig további egymilliárd forintból hét
intézmény újul meg – egyebek
mellett a zalaegerszegi, a lenti
és a nagykanizsai járási hivatal
épülete. Jövõre pedig úgy tervezzük, hogy még 10 létesítménynek valósul meg a rekonstrukciója – hangsúlyozta
Rigó Csaba, Zala megye kormánymegbízottja.
Vigh László, országgyûlési
képviselõ a szorgalom jelképének nevezte a Megyeházát,
ahol azon fáradoznak, hogy segítsék a Zalában élõ embe-

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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!

www.zalatajkiado.hu
Stefanec Mária polgármester köszönti a 90-éves Süle Jánost.
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Szalmafesztivál és falunap Kerkaszentkirályon
Kerkaszentkirályon a nyár
utolsó szombatján zajlott le
a hagyományos szalmafesztivál. Idén is kreatív és ötle-

tes szobrok készültek el, melyek még hónapokig láthatóak lesznek a tó melletti
parkban.

Falunap Muraszemenyén
Muraszemenye Község Önkormányzata idén július 25én rendezte meg a már hagyománnyá vált falunapot az
IKSZT udvarán.
Már a délelõtti órákban
felpezsdült az élet a településen, az érdeklõdõk lángossal
és fõtt kukoricával csillapíthatták éhségüket. A tényleges
programot Stefanec Mária
polgármester beszéde nyitotta
meg. Az idõjárás kezdetben
nem volt kegyes a rendezvényhez, szerencsére egy kis csúszással mégis folytatni lehetett
a programokat. Ezek után már
csak a szórakozásé és a jóked-

vé volt a fõszerep, amelyrõl a
nagyjából 35 fellépõ gondoskodott, akik közt voltak tánccsoportok, énekkarok, vagy
éppen bohócok.
Külön programként szerepelt – fõként a fiatal korosztály
szórakoztatására – óriáscsúszda, népi játszótér, kézmûves
foglalkozás, egészségsátor és
arcfestés is.
A szervezõk és segítõk
mind hozzájárultak ahhoz,
hogy a több száz ember egy
feledhetetlen napot tölthessen
el felszabadultan, színvonalas produkciókat látva Muraszemenyén.

A gyõztes helyi csapat alkotása a Bikaviadal.

Nagyasszony a katonával.

Néptánc is szórakoztatta a közönséget.

A modern tánc sem hiányzott a programból.

Az egész napos rendezvény
reggel horgászversennyel vette
kezdetét, amelyre külön gyermek és felnõtt kategóriában
lehetett nevezni. A nagy meleg
miatt ismét csak kisebb halak
kerültek a horogra, így minden kishal számított a mérlegelésnél. A gyerek kategóriában elsõ helyezést ért el Fehér
Bence (Tenkevölgye HE), a második Káli Boldizsár (Kerkaszentkirályi HE), a harmadik helyezett Kovács Csanád
lett. A felnõtteknél az elsõ
helyezett Fehér Péter (Tenkevölgye HE) lett, második Kolaric Antun (Horvátország), a
harmadik Markó Márk (Kerkaszentkirály HE).
Délután kulturális program, kézmûves foglalkozás,
egészségsátor, kézmûves vásár,
és ugrálóvár várta az érdeklõdõket.
A színpadon fellépett a Magic Ritmo Tánccsoport Nagykanizsáról, a Zalagyöngye
Táncegyüttes, valamint a Lete-

nyei Mûvészeti Iskola tánccsoportja. Késõ délután Talán
Attila szórakoztatta a közönséget, aki az egyik tehetségkutató mûsorban tûnt fel, és az
adott szériában a legjobb férfi
elõadó lett. Este hat órától
Tilinger Attila lépett a szépszámú közönség elé ismert és
népszerû dalaival. A több tv
mûsorban is feltûnõ énekesmûsorvezetõ nagyon jó hangulatot teremtett.
A szalmaszobor verseny értékelése késõ délutánra esett.
A zsûri értékelése szerint az
elsõ helyezett a „Bikaviadal”
címû kompozíció lett, a második helyezést a „A nagyasszony
katonával” címû óriásszobor
szerezte meg, a megosztott harmadik helyen Spongyabob és
társai, valamint a Dinószauruszok végeztek. A szalmaszobrok alkotóinak ezúton is gratulálunk, és reméljük, hogy jövõre ismét színvonalas alkotással
vesznek részt a versenyen.
Káliné Kománovics Éva
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Kapunyitogató Semjénházán
Semjénháza Község Önkormányzata és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodája közös szervezésében Kapunyitogató Programot tartottak a településen.
A rendezvényt Preksen
László polgármester nyitotta
meg, aki beszédében hangsúlyozta: a település önkormányzata, illetve a Nemzeti Mûvelõdési Intézet is fontosnak tartja,
hogy a kistelepüléseken olyan
alkalmakat biztosítsanak, ahol
a családok együtt tudnak részt
venni programokon, a kézmûves foglalkozások felnõttnek,
gyermeknek egyaránt hasznos
idõtöltést jelentsenek. Semjénháza horvát nemzetiségi település lévén nagy hangsúlyt
fektet hagyományai bemutatására, átadására a fiatalabb
generáció részére, s ez a program lehetõséget kínál erre.
A Kapunyitogató Program
keretében színes és színvonalas
mûsort adott a Kanizsa Táncegyüttes palóc, szatmári, zalai
és helyi táncokból, melyek után
a közönséget is megtáncoltatták, kicsik és nagyok, idõsek
és fiatalok együtt ropták. Fellépett a Semjénháza Gyöngysze-

me Asszonykórus is, tagjai
horvát és magyar dalokkal szórakoztatták az egybegyûlteket.
A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület kézmûvesei a
kosár- és csuhéfonás, valamint
a fazekasság rejtelmeibe vonták be a szemlélõdõket. A jelenlévõknek egy kis oktatás
után lehetõségük nyílt e mes-

terségeket kipróbálni. A kultúrház elõtti téren íjászok bemutatóját tekinthették meg az
érdeklõdõk, a bátrabbak pedig
íjat és nyilat fogtak, majd a téren kihelyezett álszarvast próbálták becserkészni.
A faluházban a helyi népmûvészeti értékekbõl, népviseletbõl, régi használati tárgyak-

ból nyílt kiállítás. A település
asszonyai pedig hagyományos
recept alapján készült finomabbnál finomabb rétesekkel,
prószákkal és hajdinás étkekkel kínálták a résztvevõket. A
program kellemes, vidám, felejthetetlen élményt nyújtott a
megjelenteknek.
Preksen-Ifka Ágnes

Tervezésre, munkára fel!
Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb lehetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és termelõk
számára.
– Mi várható az elkövetkezõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük Fücsök Nikolettát, az RF Consulting Kft.
pályázati szakértõjét.
– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesztésekre a nagybirtokosok helyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósítására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stratégia, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irányát határozzák meg a 20152020-as idõszakra. Ideje ezért

a terveket összegyûjteni, illetve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõségeket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.
– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkormányzatok?
– Augusztus végével indulnak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innovációs, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világításrendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala megyében ezek 40-45%-os intenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energetikai fejlesztései lesznek támogathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Magánszemélyként gondolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?
– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályázati lehetõségek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõzetes felméréseket elvégezni,
felkeresni
szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõkészítésében.
– Milyen tanáccsal szolgálnak az õszi idõszakra?
– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, annak kevés idõ áll rendelkezésre minden szükséges dokumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült

Fücsök Nikoletta
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (telefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának
területével is, mivel munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
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„A kreativitás bennünk él”
Mûvészetterápia Bázakerettyén
A fenti mottóval, ünnepélyes keretek között nyílt meg a
bázakerettyei Déryné Mûvelõdési Házban a Zala Megyei
Pszichiátriai Betegek Otthona
és Rehabilitációs Intézete lakóinak alkotásaiból rendezett kiállítás. Tomposné Gyuricza Judit, az intézmény igazgatónõje
érdeklõdésünkre elmondta, immár 14. alkalommal szerepelnek a lakók munkái különbözõ
kiállításokon.
– Egyébként 160 fõ pszichiátriai beteg minden igényt
kielégítõ lakóhelyéül szolgál az
intézményünk – folytatja beszélgetésünket a bázekerettyei
intézmény bemutatásával az
igazgatónõ, aki 2011-tõl irányítja az otthont. – A 90-es
évektõl a szakmai munkát egyre inkább áthatja a rehabilitációs szemlélet, melynek következtében pályázati úton 2000ben 25 fõ befogadására alkalmas rehabilitációs részleg került kialakításra, majd 2002-tõl
két nyolc-nyolc fõs lakóotthont vehettek birtokba a gondozottak. Õk azok, akik önálló
életvezetésre képesek. Az itt
folyó szakmai munka elismeré-

seként Országos Módszertani
Intézmény címet kapott az intézmény, amely jelenleg a megye területérõl ellátja azoknak
a pszichiátriai betegeknek a
gondozását, akik önmaguk ellátására részben vagy egyáltalán nem képesek. Bentlakásos szociális intézményünk az
ápolás, gondozás, rehabilitáció
feladatait végzi 69 fõ dolgozóval.
– Mennyiben szolgálja a
kiállítás a külvilág felé való
bemutatkozást?
– Minden alkalommal nagy
büszkeség tölt el minket, amikor megmutathatjuk az intézményben élõk által készített
használati és képzõmûvészeti
alkotásokat, terápiás és készségfejlesztõ foglalkozások zajlanak az intézményben, ahol
szakemberek foglalkoznak a
gondozottakkal. Dulics Margit
népi iparmûvész, Gyuriczáné
Zadravecz Kornélia rajzpedagógus, Pokeczné Pintér Anett
fazekas mester kiváló szakmai
irányítása mellett folynak a
foglalkozások. Szorosan kapcsolódik a rehabilitációhoz a
képzõmûvészeti terápiás munka, ennek célja minden esetben

Balról dr. László Marianna pszichiáter, mellette Tomposné
Gyuricza Judit, az intézmény igazgatónõje és Zadravecz Kornélia rajzpedagógus.
egy egyedi tárgy, alkotás elkészítése, amely tükrözi a gondozott érzés – és gondolatvilágát.
Az ünnepélyes kiállítás
megnyitó nagyon kedves momentuma volt, amikor az alkotók sorra bemutatásra kerültek. Volt, akinek a szimbólumvilágát, érzékeny vonalvezetésû tollrajzait, másnak az akvarelljei könnyedségét, mesterfokú színkeverését emelte ki a
bemutató rajzpedagógus.
– Hosszú ideig a szakma
sem ismerte el a betegek alko-

tásait, majd a XX. századtól lett
a terápiás kezelés része az alkotás, a különbözõ mûvészeti
ágak alkalmazása – hangzottak
dr. László Marianna pszichiáter gondolatai a kiállítás
megnyitóján – Nagy szerepe
van a gyógyítás-gyógyulás,
rehabilitáció során az alkotófolyamatnak, hiszen el is
mosódnak a betegség-egészség
határok, ha a mûvészet oldaláról tekintjük az alkotásokat.
dj

Egyházközségi találkozó Kerkaszentkirályon

Dr. Veres András és a Lenti Esperesi Kerület papjai a misén.
Augusztus 21-én, pénteken
került megrendezésre Kerkaszentkirályon a Lenti Esperesi
Kerület egyházközségi képviselõinek, tanácsadóinak találkozója, melyen részt vett dr.
Veres András szombathelyi
megyéspüspök is. A találkozóra nyolc egyházközségbõl közel 200 vendég érkezett, amely
a püspök és a helyi plébánosok által celebrált misével
vette kezdetét.

A szentmisén megemlékeztek Szent István királyról, a
magyar államalapításról, és az
új kenyeret is megszentelték.
Dr. Veres András megyéspüspök
ünnepi prédikációjában kiemelte „Rúth könyvét”, amely Rúth és
anyósa, Naomi életét mutatja
be. A szereplõk cselekedeteit kihangsúlyozva beszélt a családról
és közösségrõl, a közös tiszteletrõl, az egymáshoz való viszonyokról, és a megbocsájtásról.

A mise végén a püspök, a helyi plébánosok és az egyházközsségi tagok közös ebéden
vettek részt a Természetház
épületében, majd a délutáni
program kirándulással folytatódott a vörcsöki hegyi kilátóhoz.
Tüske József, a tornyiszentmiklósi körzet plébánosa elmondta, hogy a találkozó megrendezésének célja az volt,
hogy a közelmúltban elkészült
és jóváhagyásra került a Szombathelyi Egyházmegye egyházközségeinek új szervezeti és
mûködési szabályzata amelynek több elemét, fõbb változásait ismertette a hívõkkel és a
papokkal a püspök.

Igy ezentúl a korábban mûködõ egyházközségi képviselõ
testületek feloszlatásával új néven egyházközségi tanácsadó
testületek mûködnek majd. Feladatuk a plébános munkájának segítése.
Vezetõje a mindenkori plébános, tagjai az egyházközségek képviselõi, tevékenységük
célja a plébánia egész közösségi életének javítása, segítése.
A egyházközségi találkozó
során a hívek jobban megismerhették egymás személyét,
egymás munkáját, és új ismeretekkel gazdagodva térhettek
haza.
Káliné Kománovics Éva

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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Határ a csillagos ég…
Csillagászati tábor Becsehelyen
Becsehely településen 2015.
augusztus 9. napjától augusztus 13. napjáig ötödik alkalommal megrendezett csillagászati tábor zajlott a Kisshegyi Csillagvizsgálóért Alapítvány és a Nagykanizsai
Amatõrcsillagász
Egyesület
szervezésében. A tábor vezetõje Gazdagné Simon Mónika
volt, a szakmai programok
Gazdag Attila feladatát képezték.
A mintegy harminc fõ táborlakó a becsehelyi Kiss-hegyen felépített Canis Minor
csillagvizsgáló mellett felállított sátrakban laktak, élelmezésüket saját tábori konyháról
oldották meg.
A táborozók nagy része
általános iskolás és középiskolás diák volt, akik Nagykanizsáról, és a környezõ településekrõl érkeztek. A táborlakók
többsége évek óta visszatér,
jellemzõ, hogy a baráti körükbõl új érdeklõdõket hoznak
magukkal.
A programokkal kapcsolatban Gazdag Attila elmondta,

hogy délelõttönként szakmai
elõadások voltak, például Csizmadia Szilárd a meteorokról,
a rajok felépítésérõl; Perkó
Zsolt a Napról tartott ismertetõt.
Érdekesség, hogy egy táborlakó a NASA egyik ûrkutató
központjában volt, errõl a látogatásról tartott élménybeszámolót.
Vilmos Mihály a Canis
Minor csillagvizsgáló falára
napórát készített, ennek a szerkesztését, a munkafolyamatát
ismerhették meg a gyerekek.
A táborlakókat három csapatra osztották, vetélkedõkön
vették részt, csillagászati vonatkozású kérdéseket is meg
kellett válaszolniuk.
Minden este távcsöves bemutatás révén ismerkedtek az
égbolttal és rejtelmeivel a táborlakók. Megnézték a Szaturnuszt és holdjait, néhány kettõscsillagot, planetáris ködöket, távoli galaxisokat.
A programok közé természettudományos ismeretbõvítést is becsempésztek,

Az utánpótlás nevelése, a csillagászat szeretetének terjesztése
volt a cél.

Megszépült a mûvészeti iskola
A 2015/2016-os nevelési
év kezdetére felajánlásnak
köszönhetõen megújult a
Letenyei Alapfokú Mûvészeti Iskola külsõ kerítése
és az épületben önkormányzati költségráfordítással
ugyancsak felújításra kerül-

tek a vizes blokkok és a
mosdók.
Mindennek köszönhetõen
a tanév kezdetére komfortosabb körülmények között dolgozhatnak az intézmény tanárai és tanulhatnak a diákok.
M.I.

Fotók: Perkó Zsolt
A tábor résztvevõi.
timsó kristálynövesztést mutattak be.
A táborban egyéb programokat is szerveztek, így
lehetõség nyílt gyöngyfûzésre,
gyalogtúra keretében kirándulásra a Kistolmácsi-tóhoz,
volt zseblámpás éjjeli túra a
hegyi utakon, sor került tábortûzre, éjjeli fényfestésre.
A tábor idõpontjában, augusztus 12-13.napján sok érdeklõdõt vonzott a Perseidákmeteorraj megfigyelése, a „hullócsillagok” számolása.
Az idõjárás is kegyes volt a
szervezõkhöz, nem volt esõ,

nem volt felhõ az éjszaki égbolton, az észleléshez kitûnõ
feltételek álltak rendelkezésre.
Az egyesület a tábor bõvítési lehetõségein gondolkodik,
mert a csillagászat és a
kapcsolódó programok, az
obszervatórium, a kilátó, és a
szép környezet vonzza a fiatalokat.
A táborok rendezésével az
egyesületnek, az alapítványnak
nem a haszonszerzés a célja,
hanem az utánpótlás nevelése,
a csillagászat szeretetének terjesztése.
Horváthné Szirmai Szilvia

www.zalatajkiado.hu
Megújult környezetben tanulhatnak a diákok.

2015. augusztus
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Eszközparkfejlesztés
28 új mûszerrel bõvül a Zala Megyei Kórház

Több, mint félmilliárd forintot fordítanak eszközparkfejlesztésre – hangzott el a mai sajtótájékoztatón. Balról Vigh László,
dr. Halász Gabriella és dr. Kecskés Gábor orvosigazgató.
Több, mint félmilliárd forintból fejlesztik a Zala Megyei Kórház eszközparkját. Ezzel az egészségügyi intézmény
két évtizedes lemaradását pótolják – jelentette be minap
Halász Gabriella, fõigazgató.
A beruházás 10 szakterületet
érint. Azt várják tõle, hogy a
kórház mûködése szakmailag
eredményesebb, gazdaságilag
pedig hatékonyabb lesz.
– Egy korábban tartaléklistára helyezett pályázatunkat
bírálta el pozitívan augusztusban a kormány. Ennek köszönhetõen tudjuk korszerûsíteni
mûszereinket. 27 új gépet –
egyebek mellett röntgeneket
és endoszkópokat – vásárolunk. Nagyon fontos, hogy bõvíteni tudjuk a központi mûtõ
felszerelését. Ide két új szívmotor kerül. A belgyógyászatot endoszkópokkal látjuk el.
Ez különösen fontos, mert a
vastagbéldaganat népbetegség
lett, mielõbbi diagnosztizálása
elengedhetetlen a megfelelõ
gyógyítás érdekében. Kicseréljük továbbá a több mint tízéves szülészeti ultrahangot, a
szájsebészeti röntgent és a
digitális mammográfiás berendezést is. A korszerû, energiatakarékos
berendezéseknek
köszönhetõen magasabb szintû és gyorsabb lesz a betegellátás, vagyis rövidülnek a

várólisták. Természetesen a
dolgozók munkakörülményei
is javulnak – számolt be a részletekrõl dr. Halász Gabriella, a
Zala Megyei Kórház fõigazgatója.
Emellett még idén befejezik a kórház szívcentrumának
az építését. Az 5,5 milliárd
forintos beruházás mellé további forrásokat ígért Vigh
László országgyûlési képviselõ.
– A jelenlegi pályázatok révén összesen mintegy hétmilliárd forinttal gazdagodik a
Zala Megyei Kórház. A mostani
540 millió forintos eszközbeszerzésen felül két ütemben
még összesen további egymilliárd forintos eszközfejlesztési
program fog megvalósulni az
intézményben. Ez egy regionális feladatokat is ellátó kórház. Vannak olyan osztályai,
amelyek világhírûek, vagyis
Zalaegerszegen kiemelkedõen
magas színvonalú a betegek
gyógyítása. Ezért nagyon fontos, hogy ide plusz pénzek
jussanak – tette hozzá Vigh
László országgyûlési képviselõ.
Ezeknek az összegeknek
pedig már meg is van a helyük.
A jövõben azt tervezik, hogy
fejlesztik az intenzív osztályt.
Ott szükségszerûvé vált a lélegeztetõ-gépek, a monitorok
és az ágyak cseréje.
- mzs -

Ha elolvasta, adja tovább!
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Tábort szervezett a letenyei DOHÖTE

Iványi László bázakerettyei polgármester köszönti a táborozókat.
A letenyei székhelyû Dunántúli „St” Flórián Olimpiai Sport
és Hagyományõrzõ Önkéntes
Tûzoltó Egyesület (DOHÖTE)
ezúttal Bázakerettyén rendezte meg a XVII. Nemzetközi
Tûzoltó Ifjúsági Szaktábort. Az
augusztus 10-16. között tartó
és több, mint 100 felnõttet és
gyereket megmozgató tábor
fõvédnöke Cseresnyés Péter

országgyûlési képviselõ, de a
védnökök között volt Rigó
Csaba kormánymegbízott, Strázsai Zoltán a megyei tûzoltó
szövetség vezetõje, Farkas
Szilárd letenyei és Iványi
László bázakerettyei polgármester is.
Kozma József táborvezetõ,
a letenyei tûzoltóság nyugalmazott állományú parancsno-

ka elmondta, hogy a Zalából és
más megyékbõl érkezõ ifjú
tûzoltókkal sokat gyakorolták
a nemzetközi CTIF versenyszabályzatot, hiszen a kis lánglovagok nagyon sok megmérettetésen vesznek folyamatosan
részt. A tûzvédelmi, katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítása sem hiányzott a színes palettáról, de volt olyan, amikor
homokzsákokat töltöttek meg,
nyúlgátat építettek a kistolmácsi tónál. A kerettyei tábornál
szimulációs gyakorlatokat is
végrehajtottak a táborlakók, az
egyik helyszínen egy „közúti
balesetnél” kellett sérültet menteni, a másikon azt modellezték, hogy leakadt egy utánfutó,
melynek az útra szóródott rakományát (mintegy 100 tele
homokzsák) arra vissza kellett
pakolni, hogy folytathassa útját.
Elsõ alkalommal építettek
ki egy úgynevezett pszichikai
pályát, ahol egy 100 méteres
kötélpályán lecsúszva, gázál-

arcban, füsttel nehezített útvesztõben kellett a végcélhoz
érni.
Szombaton négy csapat részvételével a letenyei termálfürdõben rendezték meg a CTIF
ifjúsági versenyt, ahol négy
csapat közül a legeredményesebb a DOHÖTE gárdája lett,
majd a letenyei polgármesternek köszönhetõen következett
a megérdemelt strandolás.
További terveikkel kapcsolatban Kozma József elmondta, a megyei ifjúsági tûzoltó
versenyt az idén a DOHÖTE
nyerte meg, ezzel jogot szerzett a jövõ évi országos tûzoltó
versenyen való részvételre,
ahol Zala megyét képviselik és
a lehetõ legjobb helyezést szeretnék elérni, hiszen 2013-ban
Magyarország képviseletében
korábban már részt vettek a
franciaországi Mulhouse-ban
rendezett nemzetközi tûzoltó
olimpián.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Négy éves a kistolmácsi biokertészet

Kertmozi, mozidélután

11 embernek ad napi munkát, megélhetést.

A legjobb a szabadtéri mozizás volt.
Már egy hónapja tart, hogy
minden hét csütörtök este a falu fiatal lakói együtt moziznak
a Molnári IKSZT-ben. Minden
hét elején megy az ötletelés,
hogy milyen filmmel vagy
esetleg mesével készüljünk. A
mozizás hangulatát fokozza a
pattogatott kukorica illata, és
persze mellé az elmaradhatatlan szörp. Pár lelkes fiatal
minden alkalommal segít az
elõkészületekben, együtt rendezzük be a „mozitermünket”

és persze versenyezünk a legjobb
helyekért. A rossz idõ sem tántorít el bennünk, ilyenkor az
IKSZT épületén belül történik
a vetítés. A kis teremben igazán családias légkör alakul ki.
De a legjobban sikerült mozis összejövetelek a szabad ég
alatt valósulnak meg, ahol kis
pokrócokon ülve töltjük együtt
az estét. Reméljük minden
nyáron folytatódik majd ez a
hagyomány.
K.D.

Sikeres a kistolmácsi önkormányzat biokertészete, jelen pillanatban folyamatosan
adják el a terményeket – értesültünk Birkás Zoltán polgármestertõl.
A kultúrház mögött lévõ
nagy területen a már negyedik
éve mûködõ kertészet 11 embernek ad napi munkát és
megélhetést.
A vörös- és lilahagyma, petrezselyem, sárgarépa, burgonya, cukorborsó, zöldbab, a
bokorbab eladása folyamatban
van, de szépen fejlõdik az almapaprika is.

Az uborka szedése épp a
napokban zajlik, a géppark
szépen fejlõdik, legutóbb pályázaton a már szinte mindennel felszerelt kistratorra egy
rendre vágó, körforgós kaszát
is sikerült beszerezni. Szintén
támogatásképpen egy 200 literes permetezõgépet is sikerült
„hadrendbe állítani” Kistolmácson. A megtermelt zöldségek jelentõs részét a napi
nagybani piaci áron eladják,
de bõven jut belõle a falu
lakóinak is - értesültünk a faluvezetõtõl.
(Mirkó)
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A bázai búcsú - képekben
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Idén augusztus 15-én került
sor a hagyományos búcsúra
Bázakerettye bázai településrészén. A rendezvényre fotóösszeállításunkkal pillantunk
vissza.

Fõzni jó!
Nem csak Betti fog örülni…

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.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Betti szeretett volna gyakrabban fõzni, azonban ezzel
mindig rengeteg ideje ment
el a konyhában. Nem értette
miért van ez. Nem tudta, hogy
a kutatások igazolták: a konyhában egy háziasszony idejének 60 %-át a mosogató
mellett tölti. Ez a kutatókat
is megdöbbentette, a mosogató fejlesztõmérnököket viszont fellelkesítette.
A mérnökök gondolkodni kezdtek, hogy min kellene változtatni. Valaki felvetette: ezek a mosogatók kicsik, nagyobb és mélyebb
medencékre lenne szükség,
akár 30%-al is meg tudnánk
növelni a medence méretét.
Jó, de a zöldség- és gyümölcstisztítással is sok idõ
megy el. Mi lenne, ha terveznénk a mosogatóba egy
mozgatható vágódeszkát és
kivehetõ mosókosarat? Igen,
így kevesebb ideig tartana.
Egy mosogatószer adagoló se ártana, amit a mosogatón helyeznénk el és egy
mozdulattal egybõl használható lenne. Nem kellene állandóan elõvenni és eltenni
a mosogatószeres flakont.
Mi a helyzet a szemetessel? Be kellene rakni a mosogató alá egy fiókmechanikával, így a hulladék egy
mozdulattal mehet a szemetesbe.
Ezeken az acél mosogatókon még a vízcsepp is
meglátszik, egy csomó idõ
megy el a tisztítással. Mi lenne, ha gránit õrleménybõl
csinálnánk, mert ezt alig
kell tisztítani. Sõt beitatnánk
egy szennytaszító anyaggal,
úgy tudom a NASA most
ezzel kísérletezik.
Hát fiúk, ha ezt megcsináljuk, az én feleségem, Betti fog ennek a legjobban
örülni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
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Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Hajléktalanok egymás közt

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

– A migránsok jól el vannak látva, de nem visz rá a nemzeti büszkeség, hogy tõlük kolduljak!

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

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 26 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

– Tulajdonképpen a Fideszhez húzok, de ezek az ellenzékiek most nagyon fülembe tették a dongót ezzel a negyven évi munka utáni nyugdíjba vonulás lehetõségével...

Racionális szemlélet

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

– Gézám, alighanem jobb lett volna, ha a három diploma
helyett megtanultál volna focizni. Ezek a taknyos kölykök
néhány hónap alatt többet keresnek, mint amit te életedben
összekapartál!

