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Október 2-án (pénteken)
kormányablak-avató ünnepsé-
get rendeztek . A
buszmegállónál található átala-
kított épületben tartott ren-
dezvény során elsõként a

vezette
iskolai énekkarosok tolmácsol-
ták a Himnuszt, majd a kistol-
mácsi – felké-
szítõ tanár –
szavalta el Pósa Lajos Jövendõ
címû versét.

Elsõként kor-
mányablakokért felelõs helyet-
tes államtitkár lépett a mikro-
fonhoz. Mint mondta, a mai
nappal immár 159 helyszínen
mûködik kormányablak az or-
szágban. Szeptemberben mint-
egy 30 kormányablak kezdte
meg mûködését, októberben a
letenyei a harmadik ilyen át-

Letenyén

Cse-
lényiné Erõs Enikõ

Bíró Veronika
Varga Ferencné

Baltay Tímea

Kormányablak-avató Letenyén
adó ünnepség. A helyettes ál-
lamtitkár hangsúlyozta: a Digi-
tális Fejlesztési Program kere-
tében dolgoznak azon, hogy az
állampolgárok otthonuk ké-
nyelmébõl is elintézhessék
ugyanezen szolgáltatásokat. Ki-
emelte, októberben újabb kor-
mányablak nyílik Nagykani-
zsán is.

államtit-
kár, országgyûlési képviselõ
úgy fogalmazott, 5 évvel ez-
elõtt a kormánynak volt egy
vállalása, amely szerint átalakul
a közigazgatás is. A cél, hogy a
polgárok minél több ügyet
egyszerûen, hivatalból-hivatal-
ba rohanás nélkül egy helyen
tudjanak elintézni. Hogy az
állammal való kapcsolat ne
rémálom és gyötrelem legyen,
hanem elégedettségre okot

Cseresnyés Péter

adó, természetes folyamat. A
kormányablak pont ezt jelenti,
a megbízható kapcsolatot –
mondta többek között Cse-
resnyés Péter. Ezt követõen a
kivitelezõ részérõl

ügyvezetõ jelentette
készre a beruházást.

zalai kormány-
megbízott azt mondta, Letenye
erõs járási székhely, ezt mindig
is hangsúlyozták, de leginkább

Burusán
József

Rigó Csaba

akkor, amikor még 2012-ben
társadalmi vitára bocsátották a
járási rendszer kialakításának
tervét. Ekkor Zalában hitet tet-
tek amellett, hogy a megyében
ne négy, hanem hat járás legyen.
Tették ezt azért is, hogy Lete-
nye további fejlõdése biztosít-
va legyen. Mitõl erõs Letenye
és a Letenyei Járás ? – tette fel
a kérdést a koránymegbízott.

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.
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Letenye

magyar-
szerb

magyar-horvát

Farkas Szilárd

neve naponta több-
ször is elhangzik, megjelenik a
hírekben, hiszen a

határon megépített ke-
rítés miatt az illegális beván-
dorlási hullám iránya átkerült a

határra. Vajon
mit éreznek ebbõl a dél-zalai
kisváros polgárai? Errõl kér-
deztük polgár-
mestert.

– Mindeddig különösebb
bonyodalmat nem okozott a
városnak a migránshelyzet –
mondja Farkas Szilárd. – He-
tekkel ezelõtt kaptuk a felké-
rést, hogy biztosítsunk szállás-
helyeket a honvédség részére.
Két olyan önkormányzati épü-
letet találtunk, amely alkalmas
erre a célra. Egyébként nem
csak önkormányzati, hanem
egyéb épületekben is szállá-
soltak el katonákat. Ez az egyik
dolog, amit a lakosság érzékelt

Fókuszban Letenye

Farkas Szilárd: – Mindeddig különösebb bonyodalmat nem
okozott a városnak a migránshelyzet.

a bevándorlásból, a másik pe-
dig az, hogy az autópálya ha-
tárátkelõnél folyamatosan ér-
keznek a migránsok.

– A hatóságok szervezetten
végzik a munkájukat, így a
letenyeiek nem találkoznak a
városban a bevándorlókkal.
Rigó Csaba kormánymegbízot-
tól folyamatos tájékoztatást ka-
pok az aktuális helyzetrõl, be-
leértve a tranzitzóna kialakítá-
sát is. Köztudott, hogy a tran-
zitzóna elsõdleges feladata a
regisztrálás, mielõtt a migrán-
sokat Hegyeshalomra szállítják,
onnét pedig Ausztriába, vagy
Németországba mennek tovább.
Letenyérõl buszokkal történik
a bevándorlók Murakeresztúr-
ra szállítása, onnét vonattal vi-
szik õket Hegyeshalomra.

– Találkozni velük a vá-
rosban?

(e) Dr. Baltay Tímea helyettes államtitkár beszédét mondja.

Kormányablak-avató Letenyén
Láthattuk, erõs akkor, amikor
baj éri a várost és környékét,
hiszen például a murai árvízi
védekezésnél országosan is pél-
damutatóan helyt álltak ezen a
vidéken. Letenye akkor is erõs,
amikor az országot menekült-
áradat éri és a letenyeiek akkor
is teszik a dolgukat. Szeretettel
fogadják az ide érkezõ rend-
õröket, katonákat és a mene-
kültekkel szemben is emberi
módon viselkednek. Megértik
azt, hogy ez milyen munkát, ter-
het ró a magyar államra és el-
végzik a szükséges feladatokat
a letenyei és a környékbeli pol-
gármesterekkel együtt – hang-
súlyozta beszédében Rigó Csaba.

Farkas Szilárd,

Mirkó Imre)

Letenye
polgármestere pohárköszöntõ-
jében úgy fogalmazott, a 21.
században megváltoztak az ál-
lampolgárok igényei, az elmúlt
idõszakban változott, változik a
közigazgatás is. Erre nagyon jó
példa, hogy kormányablakok
nyílnak az országban, amelyek-
nek elsõdleges szerepe az ál-
lampolgárok ügyintézésének
kiszolgálása. Letenye Város Ön-
kormányzata nyitott a Zala Me-
gyei Kormányhivatal irányába,
az együttmûködés nagyon jó-
nak mondható a járási hiva-
tallal is. Segítjük egymást ott,
ahol tudjuk – fogalmazott a
városvezetõ.

(Kép és szöveg:

Azt, hogy a
is megindul a migráns-

áradat elõször az jelezte, hogy
szeptember 18-án (pénteken)
katonai jármûvek érkeztek a
városba. Mint kiderült a Ma-

letenyei határ-
átkelõn

Menekültáradat, tranzitzóna a letenyei határon

gyar Honvédség Debrecenbõl
érkezett 350 fõs zászlóalja saját
elszállásolására keresett hely-
színeket Letenyén. Aztán szom-
batra virradóra a horvátok 55
autóbusszal mintegy 3000

migránst küldtek Letenyére és
azóta több ezer menekültet
fuvaroztak még a határhoz,
ahol a hatóságok levideózzák,
magyar buszokra ültetik és
befogadó állomásokra küldik
az illegális bevándorlókat.

Idõközben a hadsereg zász-
lóalja négy letenyei helyszínen
(a volt egyedutai kultúrház-
ban, a rendõrõrs területén, a
volt Kossuth úti iskolában és a
termálfürdõnél) ütött tábort, a
katonák a határon az oda ve-
zényelt több száz rendõr mun-
káját segítik, biztosítják.

Az idõ elõrehaladtával
olyan döntés született, hogy
ideiglenes mûszaki zárat és
drótakadályt telepítettek a régi
magyar-horvát határátkelõnél
lévõ Mura hídra, majd pen-
gésdrótos drótakadály került
a Mura mellett húzódó folyó

parti területekre is. Szeptem-
ber 24-én (csütörtökön)

zalai kormánymegbí-
zott és országgyû-
lési képviselõ bejelentette,
hogy tranzitzónát alakítanak ki
Letenyén. A konténerekbõl ál-
ló áteresztõ pont elkészült a
régi átkelõnél a Mura híd elõtt,
ahol a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal munkatár-
sai és az egyéb hatóságok fog-
lalkoznak a migránsokkal.

letenyei polgár-
mester a helyzetrõl folyamato-
san tájékoztatta és tájékoztatja
a lakosságot, sõt saját pénzbõl
és vállalkozói segítséggel a
rendõröknek is vitt a határát-
kelõre szájmaszkot és védõ-
kesztyût és a helyi vállalkozók
a katonaságnak is segítségére
siettek.

Rigó
Csaba

Vigh László

Far-
kas Szilárd

M.I.

Migránsok a letenyei határon.
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Becsehelyen szeptember 6-
án, vasárnap, megtartották a
XI. Szüreti- és Borfesztivált.

A szervezõk célja a régi, ha-
gyományos szüretek felelevení-
tése, a helyi identitás erõsíté-
se, a népi ételek széles körben
történõ terjesztése, ismertetése.

A rendezvény példaértékû,
széles közösségi összefogással,
magánszemélyek és vállalko-
zók általi támogatással jött lét-
re. A rendezvény elõkészüle-
teiben, lebonyolításában a te-
lepülés szinte teljes lakossága
részt vett.

A fesztivál a régi idõket idé-
zõ szüreti felvonulással kezdõ-
dött. A menet a faluháztól in-
dult, a kisbíró és bíróné hintó-
ja elõtt lovasok és kerékpáro-

Közhírré tétetik…
sok, utánuk feldíszített trakto-
rok, jármûvek sokasága. A me-
netben kapott helyet a

csapata, a
, a

két jármûve, baráti tár-
saságok, csoportok.

A kisbíró szerepét a
töltötte be, aki a három

megálló mindegyikénél ízes
rigmusokba szedve ismertette
a délutáni programot és invi-
tálta a falu lakosságát. A szép
számú nézõsereget musttal és
frissen sült pogácsával kínál-
ták, majd a

mutatták be vidám mû-
sorukat, utánuk a

néptáncosai perdültek
táncra.

„Be-
csehelyi Cigányok”
Becsehelyi Dalárda Becse-
helyi Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület

Jó Laci
betyár

„Becsehelyi Cigá-
nyok”

Zalagyön-
gye

A mintegy kétszázötven fõs
menet vidám énekléssel, nótá-
zással járta be a települést,
majd visszaérkezett a faluház-
nál létesített „Bor utcához”.

A sátrak a hagyományos né-
pi ételek langali, rétes, krump-
liprósza mellett a környék jel-
lemzõ ételét, a vadpörkölt dö-
döllével is kínálták.

A jó borról a
, a , a

,
az

a gondoskodott, de az
kínálatát

is sokan kóstolták és fogyasz-
tották.

A sátrakban termelõi mé-
zet, szörpöt, befõtteket, lekvá-
rokat, mangalica termékeket,
sajtokat lehetett kóstolni és
vásárolni. A kézmûvesek faze-
kas használati tárgyakat, szap-
panokat és egyéb ajándéktár-
gyakat kínáltak.

A színpad melletti füves
területen a által
felállított népi játszóházban a
természetes anyagokból készí-
tett eszközökkel az anyukák-
apukák mellett a nagyszülõk is
önfeledten játszottak a gyer-
mekekkel.

A délutáni mûsorban elõ-
ször a Zalagyöngye Néptánc-
együttes magas színvonalú, jó
hangulatú mûsorát láthatta a

Becsehelyi
Borok Háza Fröccs-öntõ
Bussay Borház Csörnyeföld

Istvándi Pincészet Kápta-
lantóti
Agárdi Pálinkafõzde

Vajda Margit

szépszámú közönség. Fergete-
ges hangulatot teremtettek, a
közönséget is táncba vitték,
együtt táncolt idõs és fiatal a
színpadon.

A következõ produkció, a
„Becsehelyi Cigányok” által
bemutatott, szürethez kapcso-
lódó humoros-táncos darab is
nagy sikert ért el a nézõkö-
zönségnél.

A Becsehelyi Dalárda tagjai
a megszokott, színvonalas mû-
sorukban nótacsokrot énekel-
tek tangóharmonika kísérettel,
majd az archaikus népzene
elhivatott tolmácsolója, a nagy-
kanizsai mû-
sora következett a színpadon.

Õket követte a Jó Laci Be-
tyár mulatós nótacsokra, majd
a hébérszívó verseny döntõ-
jére került sor, amelyet a ta-
valyi gyõztes,
nyert meg.

Az esti idõszakban már
több ezer ember várta a Kos-
suth-díjas magyar népzenei
együttes, a elõ-
adását. A koncert felejthetet-
len élményt nyújtott a dalokat
éneklõ, a zenére táncoló kö-
zönségnek.

A XI. Szüreti- és Borfesz-
tiválról készült videó megte-
kinthetõ a

honlapon.

Bojtár Együttes

Budai Róbert

Csík zenekar

www.becsehely/
település/hírek

Horváthné Szirmai Szilvia

Kicsik és nagyok táncra perdültek.

Felejthetetlen élményt nyújtott a Csík zenekar koncertje.

Fotó: Bölczné Tóth AnitaFotó: Bölczné Tóth Anita

Szeptember 13-án (vasár-
nap) délután került sor

a közadakozásból és ön-
kormányzati segítséggel meg-
újult és

szentmisével egy-
bekötött megáldására.

fõszervezõtõl megtud-
tuk: a kápolna kívül - belül
rossz állapotban volt, a harang
már 6 éve nem szólt. Külföldi
zarándoklatok során (Lourdes,
Medjugorje, Fatima) merült fel
a gondolat, hogy közadako-
zásból felújítják az épületet,
ami mindössze három hét alatt
meg is történt. A terveket

készítette, a corpust
ajánlotta fel, a mes-

teremberek és segítõik ingyen
dolgoztak és nagyon sok fel-
ajánlás is érkezett. A 21 nap
alatt elkészült a harang villa-
mosítása a faszerkezetek fel-
építése, a csatornázás, a terep-
rendezés, a külsõ vakolás, a
festés, a belsõ átrendezés. Az
említett három zarándokhely-

Lete-
nyén

Béci hegyi kápolna
harangláb

Lukács
Vilmos

Végh
László
Boa Endre

Megújult a letenyei kápolna
rõl a Béci hegyi kápolnába
hozott Szûz Mária szobrok és
az épület este is látszik, mert a
kápolna éjszakai megvilágítást
is kapott.

Természetesen az önkor-
mányzat is kivette a részét a
munkálatokból, mondta la-
punknak pol-
gármester, aki személyesen is
adományt juttatott el a szerve-
zõkhöz. Letenyén – úgy, ahogy
az megtörtént a tavalyi felhõ-
szakadás, majd az azt követõ
rekord murai árvíz után – is-
mét példaértékû összefogás
valósult meg – fogalmazott a
városvezetõ.

A Béci hegyi kápolnát
(Letenye),

(Nagykanizsa),
(Tótszerdahely),

(Becsehely) plébá-
nosok áldották meg. A letenyei
templomi kóruson kívül köz-
remûködött
Emerton- és Magyar Örökség -
díjas énekmûvész.

Farkas Szilárd

Far-
kas Károly Szûcs
Imre Marton
István Hor-
váth Gábor

Maczkó Mária

Farkas Károly misézett a Béci hegyi kápolnánál.
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2016-os tanév kezdetére új
tornaszobát (képünkön) ala-
kítottak ki, a földszinti tan-
termekben pedig megújítás-
ra került a padozat is. A

letenyei Andrássy Gyula

Általános Iskolában

Megújultan az új tanévre
munkálatokat önkormányzati
finanszírozásból végezték el,
melynek során jelentõs se-
gítséget nyújtottak a közfoglal-
koztatottak – tudtuk meg

polgármes-
tertõl.
Farkas Szilárd

Szeptember 24-én a

a ,
Magyarország egyik legszebb
és legnépszerûbb idegenfor-
galmi régiójába hívta meg tag-
jait egy tanulmányútra. A prog-
ramok szervezésében a

is segített aján-
lásaival.

A kirándulás elsõ állomása
volt, ahol a bemutat-

kozott a
Az egyesület képvi-

selõje – – be-
mutatta az általuk mûködtetett
vendégházat, közösségi kertet
és az ehhez kapcsolódó gyü-
mölcs feldolgozót, a pályázat
során beszerzett, feldolgozást
segítõ gépeket és berende-
zéseket.

A feldolgozóban éppen ak-
kor gyümölcslé készítése tör-
tént, így a munkafolyamatok is
láthatóak voltak.

Következõ programként a

került megtekintés-
re, melyet ez év januárjában
adtak át. Elõször egy interaktív
kiállítást tekinthettünk meg,
mely a „Csodálatos Karszt” cí-

Zala

Zöld Szíve Vidékfejlesztési

Egyesület Balaton-felvidékre

Bala-

ton-felvidéki Nemzeti Park

Igazgatósága

Reziben

Rezi Várbarátok Köre

Egyesület.

Tafota Istvánné

Tapolcai-tavasbarlang Látoga-

tóközpont

Tanulmányút a Balaton-felvidékre

met viseli. Itt 3D filmek, fotók,
makettek mutatják be a külön-
féle karsztformákat, képzõd-
ményeket, a barlangok élõvilá-
gát. A csónakázható barlang és
a geológiai bemutatóhely egy
színvonalas turisztikai komp-
lexummal várja a turistákat.

A elfogyasztott
ebéd után séta, majd a

és
megtekintése következett. Utób-
bi a Tihanyi-félsziget posztvul-
káni képzõdményeinek bemu-
tatóhelye.

Késõ délután
a

bo-
rász tartott borkóstolót. A bo-
rok kóstoltatása során bemu-
tatta vállalkozását, saját családi
borászhagyományainak ápolását
és új hagyományok teremtését.

A pincészet célja, hogy „pin-
cénkbõl évrõl évre a legjobb
bor kerüljön ki. Olyan ital,
amelyben összesûrûsödik hat
generáció tapasztalata, felcsil-
lan színeiben, ízeiben a Bala-
ton-felvidék elbûvölõ atmosz-
férája, és zamataiban szétolvad
mindaz a jó szándék, kedv és
erõ, amely segítette a szü-
letését”.

Tihanyban

Leven-

dulaház Látogatóközpont

Balatonfüre-

den Koczor Családi Pincé-

szetben Koczor Kálmán

A kirándulás nagyon jól
sikerült, sok hasznos ismeret-
tel térhettek haza a résztvevõk.
A tanulmányi kirándulásnak
nem pusztán a szórakozás a
célja, hanem olyan minták és
modellek megismerése, ame-
lyeket a következõ 2014-20-as

pályázati ciklusban a helyi
közösségek alkalmazni tud-
nak. A közösségi mûködteté-
sû feldolgozó és az interak-
tív kiállítások alkalmazása
mind jó példa volt a jövõre
nézve.

Káliné Kománovics Éva

Reziben Tafota Istvánné mutatta be az egyesület munkáját.

Szeptember végén a vis
maior keretében megkezdõ-
dött a belterületi és a
hegyi utak helyreállítása. A
munkálatok során kátyúzásra
és aszfaltozásra is sor kerül.
Ezen idõszak alatt kérik a la-

Letenyén

Utak helyreállítása Letenyén
kosság türelmét és megértését,
ugyanakkor arra hivják fel a
figyelmet, hogy a kihelyezett
terelõ és közúti táblák fi-
gyelembe vételével közleked-
jenek a városban és a hegyi
utakon.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !
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Muraszemenyére

Muraszemenye
Községért Közalapítvány

Farkas Szilárd

Vajda
Margit

Stropka Jó-
zsefné

szólt a
meghívó 2015. szeptember 5-
én a már hagyományos Feszti-
válra, melyet a

ren-
dezett.

A nap fõzõversennyel in-
dult. Már kora reggel sürögtek-
forogtak a „kukták” és „szaká-
csok” a bográcsok körül, hogy
minél ízletesebb ételekkel ne-
vezhessenek be a versenyre. A
14 csapat kitûnõ receptekkel
bizonyította tudományát. Csa-
ládok, barátok, munkahelyi tár-
saságok ragadtak fakanalat. A
három tagú zsûri pontozással
választotta ki a legjobbat. A nye-
reményeket ,
Letenye polgármestere adta át.

Mindeközben érdekes szín-
foltja volt a napnak a „Falu erõs
embere” megmérettetés. A fa-
lusi munkákra épülõ vetélkedõ
a következõ elemekbõl tevõ-
dött össze: favágás, szalmabála
cipelés, gumicsizma hajítás,
traktorkerék gurítás.

A gyerekekrõl sem feledke-
zett meg az alapítvány, népi
játszóházat szervezett

vezetésével. A termé-
szetes anyagokból készült esz-
közök több órás gondtalan szó-
rakozást biztosítottak a kicsiknek.

A kulturális blokkban ki-
emelkedõen színvonalas pro-
dukciókkal szerepeltek a részt-
vevõk. A mûsort

, az alapítvány elnöke
nyitott meg. Köszöntõjében el-
mondta:

– Az emberek közötti kap-
csolatok nagyban meghatároz-
zák egy-egy közösség életét. A
határon átnyúló összekötteté-
sek ösztönözhetnek bennün-
ket megújulásra, egy új kultú-
ra, népszokás és hagyomány
megismerése kapcsán, és fel-
hívhatja figyelmünket arra,
hogy tiszteljük saját értékein-

Fesztivál Muraszemenyén
ket, szokásainkat és azt méltó-
képpen továbbítsuk gyermeke-
inknek, unokáinknak a helyi
és nemzeti identitástudatunk
fenntarthatósága érdekében. A
Muraszemenye Községért Köz-
alapítvány tagjainak és a tele-
pülésünkért tenni akaró em-
bereknek köszönhetjük, hogy
ismét meg tudtuk rendezni las-
san hagyománnyá váló feszti-
válunkat. Jókai Mór szerint
„Csak az tudja, hogy meddig
mentünk, aki azt látta, hogy
honnan indultunk el.” Azt
gondolom, az itt jelenlévõk
tudják, honnan indultunk el.
Azt is tudják, meddig men-
tünk. De még messzire kell jut-
nunk együtt, karöltve, egymást
segítve, hogy megvalósíthas-
suk, amit célul tûztünk ki ma-
gunk elé.

A jó hangulatú, sokszínû
rendezvényt kiváló elõadók
tették teljessé. Felléptek a

tánccsoportjai, akik latin-
amerikai, standard és hip-hop
táncokat mutattak be. A gyere-
kek már 3 éve foglalkoznak a
táncok elsajátításával, az évek
során számos fellépésen és ver-
senyen bizonyították tudásu-
kat. Felkészítõ tanáruk és ko-
reográfusuk

kedélyállapot karbantar-
tó, a tv2 és az MTV mûsorai-
nak bûvésze, a Rádiókabaré
humoristája. Számtalan alka-
lommal szerepelt a tv2 és a
Magyar Televízió mûsoraiban,
valamint a Rádiókabaréban. A

is
nagyszerû produkcióval lépett
színpadra. A sztárvendég a

együttes volt. 2015
különleges év az életükben.
Idén 10 évesek. Ennek megfe-
lelõen 2015-ben rengeteg meg-
lepetéssel, újdonsággal kedves-
kedtek a közönségnek.

Le-
tenyei Alapfokú Mûvészeti Is-
kola

Muik Dávid. Szép
Bence

Rozmaring Néptánccsoport

Két
Zsivány

A
után ismét a Letenyei

Mûvészeti Iskola Vándorok Tánc-
csoportja lépett színpadra. A
jelenlegi felállásban 3 éve dol-
goznak, de a csoport tagjainak
nagy része már ovis korában
kezdett táncolni. A környezõ
települések rendezvényeinek
állandó szereplõi. 2012-ben
részt vettek a Helikonon. 2013-
ban és 2014-ben pedig a Lenti
táncversenyen, ahol kiemel-
kedõ helyezést értek el. Felké-
szítõ tanáruk a 2012/2013-
as tanévtõl Muik Dávid.
Meglepetés fellépõ volt Pin-
cérõl a

. Végül a

mûsorával zárult a program-
sorozat.

A Fesztivált megtisztelte je-
lenlétével or-
szággyûlési képviselõ és

, a Zala Megyei Közgyû-
lés alelnöke is.

Cseresnyés Péter nyilatko-
zatában elmondta:

– Ha tovább lépünk ezen az
úton, a Mura programnak
egyik legfontosabb célja való-
sul meg. Olyan barátságok köt-
tetnek, olyan közösségek erõ-
södnek itt meg, amelyek aztán
majd képesek lesznek a saját

Letenyei Horvát Ének-
csoport

Zala György Mûve-
lõdési Egyesület Mó-
zes Band Nosztalgia Zenekar

Cseresnyés Péter
Bene

Csaba

jövõjükért tenni, akkor, ha lát-
ják, hogy a munkájuknak ér-
telme van.… Ezt a térséget
megerõsítve megtalálják nem-
csak õk, hanem majd a jöven-
dõ nemzedék is a számítását.

Összességében a Fesztivál
mind a gasztronómiát, mind a
kulturális bemutatókat kedve-
lõknek tartalmas programokat
nyújtott.

A Muraszemenye Község-
ért Közalapítvány itt szeretne
köszönetet mondani mind-
azoknak, akik segítsége nélkül
nem jöhetett volna létre e
nagyszerû rendezvény.

Külön köszönet illeti tá-
mogatóikat: Márton Ferenc
(Muraszemenye), Varga Zoltán
(Nagykanizsa), Varga Tibor
(Letenye), Soós Imre (Murarát-
ka), Németh Tibor (Murasze-
menye), Hosszu Ferenc (Mura-
szemenye), Szabó Zsolt (Mura-
szemenye), Imre Tibor (Buda-
pest), Cochjoras Emil (Buda-
pest), Letenye Város Önkor-
mányzata, Zala Zöld Szíve Vi-
dékfejlesztési Egyesületet (Ker-
kaszentkirály) és a 2015-ös ala-
pítványi bál résztvevõi.

Remélhetõleg még több új-
donsággal elõrukkolva találko-
zunk jövõre.

Bánfalvi Edina
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Szeptember 12-én tartották
a ün-
nepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területü-
kön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megye-
háza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen

, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, aki ismertette a me-
gyei önkormányzat elmúlt esz-
tendejének tevékenységét, mely-
nek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasz-
nálásának elõkészítése tette ki.

– Fel kell készítenünk Zala
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntar-
tásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Kitöré-
si pontok vannak a mezõgaz-
daságban, ahol a kevésbé kép-
zetteket lehet foglalkoztatni, il-
letve a turizmus területén
lehet még bõvíteni a foglalkoz-
tatást – számolt be a távolabbi
tervekrõl a megyei vezetõ.

Az eseményen részt vett
belügyminisz-

ter, aki beszédében kiemelte
az Európai Unió nyújtotta le-
hetõségek kihasználását, s kor-
mány által fontosnak tartott
önkormányzatiságot, a telepü-
lések tevékenységének támo-
gatását.

– A fejlõdés, a siker az em-
ber tehetségében, szorgalmá-
ban és teljesítményében rejlik,
az itteni emberek rendelkez-
nek ezekkel a tulajdonságok-
kal, ezért is sikeres Zala me-
gye. A mai napon díjazottak
szorgalmasak, teljesítõ képe-
sek, saját közösségükért, Zalá-
ért és az ország elõrehala-
dásáért dolgoznak. Nem spó-
roltak erejükkel, energiájuk-
kal, hanem a közösség javára
tevékenykedtek, fejlesztették
tevékenységüket. Elismerésük

Zala Megyei Közgyûlés

dr. Pál At-
tila

dr.
Pintér Sándor

Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait

inspiráció a fiatalok javára,
hogy küzdjenek, dolgozzanak
és méltóan kövessék az elõde-
iket – összegzett a belügymi-
niszter.

A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elisme-
réseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége, tudományos mun-
kássága, életútja elismeréséül a
Köz Szolgálatáért Arany Foko-
zatát adományozta

a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által ala-
pított díjakat adták át az ar-
ra érdemesnek talált szemé-
lyeknek.

Idén a Zala Megye Díszpol-
gára kitüntetõ címet Zalaeger-
szeg és Zala megye fejlõdése
érdekében végzett több évtize-
des munkássága és közéleti
szerepvállalása elismeréséül

kapta, akit
távollétében fia,

képviselt.
A további díjazottak:
Zala Megye Közszolgála-

táért díj: ny.
rendõr dandártábornok, Zala
Megye Közigazgatásáért díj:

dr. Ördög
Ferencnek,

dr. Gyimesi Endre
Gyimesi Már-

ton

Szukics Ferenc

dr.

Ratkovics Ágnes

dr. Szenes Mária

dr. Csite András

Husz Márta

Horváthné
Nagy Elvira

Linhart Rita

Szabó Tímea

, a Csörnye-
földi, majd a Bázakerettyei Kö-
zös Önkormányzati Hivatal jegy-
zõje, Zala Megye Egészség-
ügyéért díj: , a
Zala Megyei Kórház Belgyó-
gyászati Osztályának fõorvosa,
Zala Megye Fejlesztéséért díj:

közgazdász,
szociológus, a HÉTFA kutató-
intézet ügyvezetõje, Zala Me-
gye Szociális Gondoskodásáért
díj: , a Zalaszent-
gróti Szociális és Gyermekjó-
léti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõje, Zalai Köz-
mûvelõdésért díj:

, aki közel húsz
éve vezeti a városi és iskolai
könyvtárt Zalakaroson, Zalai
Pedagógus díj: , a
keszthelyi Asbóth iskola igaz-
gató-helyettese, Az Év Zalai
Diákja díj: , zala-
egerszegi Zrínyi Gimnázium

matematika tagozatos tanuló-
ja, Zala Megye Sportjáért díj:

, nemzetközi ver-
senyeredményeiért és Nagyka-
nizsán több sportágban vég-
zett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért, Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díj:

futócéllövõ (BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub),
aki junior kategóriában ért el
két világbajnoki aranyérmet,
Zala Megyei Sajtódíj:

, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõje, Zala Ci-
vil Társadalomért és Nemzeti-
ségekért díj:
ügyvezetõ igazgató, a nagyka-
nizsai Faipari Szakosztály mun-
katársa, Zala Turizmusáért díj:

, a keszthelyi
Helikon Hotel, majd a hévízi
Aqua Hotel egykori igazgatója,
Zala Megye Építészetéért díj:

ny. építészmér-
nök, Vajda Lajos díj:

népi iparmûvész.
Kép és szöveg:

Steindl József

Major
Veronika

Frauen-
hoffer Márta

Czinki Ferenc

Pécsvárady Klára

Papp Nándor
Konrád

Lajos
Pataki Balázs

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.

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

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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A
2015.

szeptember 24-i ülé-
sén tûz-
oltó ezredes, a

igazgatója
tájékoztatta a kép-
viselõket a szerve-
zet 2014. évben el-
végzett legfonto-
sabb feladatairól
és megtett intézke-
déseirõl, valamint
ismertette a 2015.
évre kitûzött leg-

Zala Megyei
Közgyûlés

Egri Gyula
Za-

la Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igaz-
gatóság

Októberben megjelennek a pályázati felhívások
A megyei közgyûlés ülése

fõbb célokat. Elmondta, hogy
a 2014. év a komoly kihívások
és a megmérettetés éve volt
igazgatóságuk számára, mivel
januárban a havazással, feb-
ruárban jelentõs ónos esõvel,
májusban az Yvett Ciklon által
okozott szélviharral, a nyári
hónapokban sárfolyásokkal,
majd szeptemberben az áradá-
sokkal kellett felvenniük a küz-
delmet. Összességében meg-
állapítható, hogy az általános
és célirányos felkészüléseknek
és az eddigi védekezések során

szerzett gyakorlatnak köszön-
hetõen valamennyi esetben
helyt állt az igazgatóság teljes
állománya.

A tûzoltósági szakterülettel
kapcsolatban kiemelte, hogy
Zalában óriási szerepe volt az
ún. õrsprogram megvalósulá-
sának, mivel az újonnan léte-
sített katasztrófavédelmi õrsök
(2010. , 2014. ,
2016-ban várhatóan )
révén lerövidültek a vonulási
idõk, amely által nagyobb biz-
tonságba került a lakosság és

Zalakaros Pacsa
Letenye

csökkentek a vonulások költ-
ségei is.

, a

ügyvezetõ igazgatója
beszámolt a szervezet tevé-
kenységérõl és folyamatban
lévõ projektjeirõl, illetve be-
nyújtott pályázatairól. A

elnö-
ke, tájékoztatást
adott a közgyûlésnek a megyé-
ben élõ idõskorúak érdekeit
képviselõ testület tevékenysé-
gérõl, melynek célja az idõs
kor minél jobb szellemi, egész-
ségi, gazdasági állapotban való
eltöltésének segítése azzal a
meggyõzõdéssel, hogy az idõs
ember érték.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület tájékoztatást kapott
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Integrált Területi Program-
jának tartalmáról, amelynek
megvalósítására a kormány
2015. augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 mil-
liárd forint áll rendelkezésére
fejlesztési forrásként. A megyei
tervekkel összhangban Zala-

Nagy András Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány

Zala
Megyei Idõsügyi Tanács

Boda László

egerszeg is jelentõs összeget
szán a fenntartható és mi-
nõségi foglalkoztatásra, vala-
mint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság ér-
dekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város,
mint a térségben élõk érde-
keit, így a Zala Megyei Köz-
gyûlés is támogatja azok meg-
valósítását.

Idõközben megtörtént a
megyei Integrált Területi Prog-
ram kormány általi elfogadása
is kisebb módosítási elvárá-
sokkal, melyek alapján a Zala
Megyei Közgyûlés módosította
a Zala Megyei Integrált Terü-
leti Program 3.0 változatát. E
szerint a megyei önkormány-
zat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd
forint, s ebbõl 20,507 milliárd
forint összegû az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból,
2,542 milliárd forint pedig az
Európai Szociális Alapból szár-
mazó forrás. Várhatóan októ-
berben már megjelennek az
elsõ pályázati felhívások.

Több fontos témát is tárgyalt a megyei köz-
gyûlés.

Dél-Zala Murahíd
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Kollár Andrásné (Kollár
Mária)

Semjénháza Község Ön-
kormányzata Prek-
sen László

a közelmúltban töl-
tötte be 90. életévét. Ebbõl az
alkalomból köszöntötte ottho-
nában

nevében
polgármester.

Mariska néni Tótszentmár-
tonban született 1925. szep-
tember 11-én. Hárman voltak
testvérek, de már csak õ él. A
szépkorú hölgy 1952-ben kö-
tött házasságot Kollár And-
rással. Két gyermekük szüle-
tett, egy lány és egy fiú. 4
unokája és 3 dédunokája van.

Jubileumi köszöntés Semjénházán

Nagy szeretetben nevelte a
családját, mindenben próbálta
a jó dolgokat meglátni.

A szépkorú hölgy szeren-
csére kielégítõ egészségnek
örvend, Preksen László polgár-
mester pedig továbbra is jó
erõt, egészséget kívánt neki,
majd egy virágcsokor és egy
ajándékcsomag kíséretében
nyújtotta át az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt ju-
bileumi emléklapot, s tette
még emlékezetesebbé ezt a
szép ünnepet.

Preksen-Ifka Ágnes

Preksen László köszönti az ünnepeltet.

Molnári

Semjénházával

Zala megye kiste-
lepülései közé tartozik, lakói-
nak száma évrõl évre csökke-
nõ tendenciát mutat, jelenleg
703 fõ. közö-
sen mûködteti az önkormány-
zat horvát nemzetiségi óvodá-
ját, ahol 25 kisgyermekkel fog-
lalkoznak. A Semjénházáról be-
járó gyermekek utaztatását ed-
dig Molnári kisbuszával oldot-
ták meg.

A településen az idõsek és
szociális rászorultak száma is
növekszik, önkormányzatunk
alapszolgáltatásként biztosítja
részükre a szociális étkezte-
tést, amelynek házhoz szállí-
tását is a kisbusszal biztosí-
tottuk. Kulturális, közösségi,
sport- és egyéb rendezvé-
nyeink szervezésekor szintén
kisbuszunkat vettük igénybe,
valamint a településen évek
óta folyamatosan bõvülõ köz-
foglalkoztatás szervezésében is
nagy szerepet kapott.

A település közösségi, kul-
turális, sport, óvodai nevelés
és szociális alapellátások fej-

Közösségi, szociális és óvodai szolgáltatások fejlesztése Molnáriban

lesztése és a szolgáltatások
színvonalának erõsítése érde-
kében településünk polgár-
mestere, az idei év
tavaszán a vidéki gazdaság és
lakosság számára nyújtott alap-
szolgáltatások fejlesztésére EM-
VA támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé az
önkormányzat részére egy
közösségi busz, valamint a

nevében el-
nök megbízásából az egyesület
részére további egy közösségi
busz beszerzésére.

A támogatási kérelmek elõ-
készítését és a kérelmek be-
nyújtását a Semjénházai Közös
Önkormányzati Hivatal végez-
te. A támogatási kérelmek po-
zitív elbírálásban részesültek,
így mindkét közösségi busz
beszerzése megvalósulhatott
szeptember hónap legelején.
A beszerzett közösségi buszok
100%-os támogatottságúak, azon-
ban az önkormányzati fejlesz-
tésben az ÁFA összege nem

Vuk István

Molnári Ifjúsági és Sportegye-
sület Dobos Lajos

volt támogatott, ezt saját költ-
ségvetésünk terhére kellett
biztosítani. Az ÁFA összegének
fedezetére a régi Ford Tranzit
Tourneo buszunkat sikeresen
tudtuk értékesíteni, így éves
költségvetésünkben ez az ösz-
szeg is rendelkezésünkre állt.

A Volkswagen típusú bu-
szok felszereltsége mindenben
megfelel a jogszabályban elõír-
taknak, és a közösségi felada-
tainkat új, korszerû, gazdasá-
gos fenntartású buszokkal tud-
juk ellátni, csökkentve ezáltal
is a fenntartásból adódó költ-
ségeket.

A buszok beszerzésével ön-
kormányzatunk és sportegye-
sületünk együttes célja a szol-
gáltatáshiányból adódó hátrá-
nyok csökkentése, így különö-
sen a település demográfiai,
társadalmi hanyatlásának meg-
állítása, e folyamat visszaszorí-
tása, a település népesség-
megtartó erejének növelése; a
közlekedés lehetõségeinek ja-

vítása; a település és a lakosság
elszigeteltségének mérséklése;
a lakosság életfeltételeinek ja-
vítása, a településen a jobb
életminõség elérése; a közszol-
gáltatásokhoz való hozzájutás
elõsegítése; az önkormányzat
által nyújtandó szociális alap-
ellátások mûködtetésének se-
gítése; az óvodások szállításá-
nak megoldása, a településre
nézve kedvezõ gazdasági folya-
matok elindítása; az önkor-
mányzat szolgáltatási funkciói-
nak bõvítése; a közösség fej-
lesztése, a helyi társadalom és
a civil szféra erõsítése; a helyi
adottságokhoz és sajátosságok-
hoz igazodó egyéni és közös-
ségi szintû igények kielégítése;
az esélyegyenlõség feltételei-
nek megteremtése, javítása;
rendezvények színvonalas szer-
vezése, sport- és szabadidõs
lehetõségek, turisztikai jelleg-
zetességek, hagyományõrzés, a
települési identitás megõrzése.

k.j.cs.

Vuk István polgármester és Kanizsai Lajos alpolgármester az
új buszokkal.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

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
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A és a

közös szerve-
zésében nyílt meg a „25 év ké-
pekben” címû kiállítás, amely
a Zalai Nemzetközi Mûvészte-
lepek történetét (1990-2015)
mutatja be.

FMHK igaz-
gató köszöntõjében kiemelte,
másfél évtizedig a Mura-parti
kisváros is partnere és közre-
mûködõje volt a szimpóziu-
moknak.

Zaláért Egyesület
letenyei Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

Dömõk József

„25 év képekben…”

A városi könyvtárban október
végéig látható kiállítást

, a Pécsi Tudományegye-
tem nyugalmazott dékánja aján-
lotta az érdeklõdõk figyelmébe.

Ezzel egyidejûleg nyílt „Sok-
színû gyöngyvilág” címmel

letenyei
hobbialkotó gyöngyékszereket
bemutató kiállítása is.

A megnyitón közremûkö-
dött a helyi

dr. Kol-
tai Dénes

Hor-
váth Tiborné (Rita)

Mákvirág Citera-
zenekar.

(FMHK)

Negyed évszázad elevenedett meg.

Letenyén
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Letenyei
Idõsügyi Tanács

Far-
kas Szilád

Bene Csaba,

október 1-jén a

valamint a
szervezésé-

ben került sor az Idõsek és a
Zene Világnapja városi rendez-
vényére.

Az ünnep alkalmából
polgármester, a

Letenyei Idõsügyi tanács elnö-
ke és a Zala Me-
gyei Közgyûlés alelnöke mon-
dott köszöntõt.

Idõsek és a zene ünnepe

A programban közremû-
ködtek

óvodások,
a

táncosai és
a helyi Versmondó Kör

tagja.
Hangulatos ajándékmûsor

keretében operett és magyar
nóta dallamok csendültek fel

énekes elõadá-
sában.

Bedõ Gréta, Bedõ Alíz,
Bálint-Kovács Ákos

Letenyei Alapfokú Mûvészeti
Iskola Timár Jó-
zsef,

Kárász Tímea

(FMHK)

A táncosok is színpadra léptek.

Tisztelt Letenyei Polgárok!

Letenye Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Letenyei Települési Értéktár létrehozásáról

Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Dömõk József Farkas Szilárd

dön-
tött a . A képvi-
selõ-testület az értéktár létrehozásával, gondozásával kap-
csolatos feladatok ellátásával a

közmûvelõdési intézményt bízta meg.

A Letenyei Települési Értéktár a Letenye város közigazgatási
területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyûjtemény lesz. A Letenyei Települési Értéktár alakításában,
feltöltésében bárki részt vehet.

Nemzeti értékeket a települési értéktárba a következõ
kategóriákban lehet javasolni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság,
b) egészség és életmód,
c) épített környezet,
d) ipari és mûszaki megoldások,
e) kulturális örökség,
f) sport,
g) természeti környezet,
h) turizmus és vendéglátás.

A helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhetõ,
illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a
települési értéktárba bárki kezdeményezheti a polgármes-
terhez címzett javaslatában.

A javaslatot a 1 14/2013. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerint kell elkészíteni. Javaslattételi formanyomtatvány
igényelhetõ a Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár e-mail
elérhetõségein (fmhk@freemail.hu, konyvtar@letenye.com),
illetve a formanyomtatvány letölthetõ Letenye város hon-
lapjáról is (www.letenye.hu).

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a farkas.szilard@
letenye.hu e-mail címre vagy postai út esetén elektronikus
adathordozón lehet eljuttatni Letenye Város Polgármestere
címére (Letenye Város Önkormányzata, Farkas Szilárd
polgármester 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.). A beérkezett
javaslatok a Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtárhoz továb-
bításra kerülnek.
Köszönettel:

Letenyei Települési Értéktár
Bizottság elnöke

polgármester

FELHÍVÁS
javaslattételre

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Bázakerettyén
Zala Megyei

Pszichiátriai Betegek Otthona
és Rehabilitációs Intézete

Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazga-
tóság Zala Megyei Kirendeltsé-
gének

2015. szep-
tember 30-án a

szerve-
zésében Ki mit tud? rendezvény-
re került sor, amelyen a

fenntartása alá tartozó
felnõtt bentlakásos intézmé-
nyekben élõ lakók vettek részt.

Erõsödött önértékelésük, önbecsülésük
Ki mit tud? – Bázakerettyén

A jó hangulatú program ke-
retében hét intézmény 61 fel-
lépõje vers, próza és mese-
mondás, színjátszás, paródia,
humor, ének, illetve hang-
szeres zene, valamint tánc ka-
tegóriában mérhette össze tu-
dását, tehetségét. A fenntartó
képviseletében , a
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Ki-

Györe Edina

rendeltségének igazgatója kö-
szöntötte a résztvevõket. A ren-
dezvényt

, a bázakerettyei intéz-
mény igazgatója nyitotta meg.

Ez a nap jó alkalmat kínált
arra, hogy a bentlakásos intéz-
ményekben élõ, pszichoszoci-
ális problémákkal küzdõ em-
berek megmutathassák érté-
keiket, képességeiket. A pro-
dukcióikkal bemutatkozó la-
kók személyes, pozitív vissza-
jelzéseket kaptak mind a zsû-
ritõl, mind a közönségtõl,
mely által erõsödött önértéke-
lésük, önbecsülésük, amely
nagy támogató erõ a betegség
okozta károsodások leküzdésé-

Tomposné Gyuricza
Judit

ben. A szervezõk igazi közös-
ségépítõ programnak szánták
a rendezvényt. A fellépõk visz-
szajelzése, hangulata alapján a
program minden szempontból
megfelelt a várakozásoknak,
eredményes volt. A kategóriák
legjobbjainak díjazása mellett
– amely a társintézmények fel-
ajánlásaiból valósult meg –, va-
lamennyi fellépõnek ajándék-
csomaggal kedveskedett az in-
tézmény.

A nap zárásaként zenés,
táncos délutánra került sor,
ahol a

lakóiból álló szó-
rakoztatta a résztvevõket.

Szentgotthárdi Pszi-
chiátriai Betegek Otthonának

Gold zenekar

Hét intézménybõl 61-en léptek fel.

Több mûfajban is bemutatták tudásukat.

Gazdag volt a program a
kézmûves tábor-

ban. A résztvevõk többek kö-
zött ellátogattak ,
megtekintették a Fáma házat.
Ezt követõen pedig a könyvtár-
ban csuhéztak a gyerekekkel.

A következõ összejövetelen
a gyermekek bõrbõl könyvjel-
zõt és csatdíszt, valamint kupa-
kokból szélcsengõt készítettek.

Egy másik alkalommal fa-
zekas foglalkozást tartottak

vezetésé-

csörnyeföldi

Letenyére

Né-
methné Kollár Dóra

Kézmûves tábor Csörnyeföldén
vel. Emlékezetes és tanulságos
volt a zalaegerszegi kirándulás.
Itt a Göcseji Falumúzeumban
ismerkedtek a népi építészet
emlékeivel.

Egy hónapig volt megte-
kinthetõ a könyvtárban a bo-
hóc rongybaba kiállítás, amit a
letenyei Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár segítségével
sikerült megrendezni. A babák
a letenyei gyûj-
teményébõl kerültek Csörnye-
földére.

Szabó Lászlóné

Próbára tették kézügyességüket.

Bohóc rongybabák a könyvtárban.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A

felújítása pá-
lyázati pénzbõl befe-
jezõdött. Az utómun-
kálatok során az in-
tézmény tornatermé-
nek külsõ falára Ru-
bik kockák kerültek
felfestésre és szintén
Rubik kocka kerül a
suli fõbejárata mellet-
ti részre is.

letenyei András-
sy Gyula Általános
Iskola

Rubik kockák az iskola falain

Az „Épületenergetikai fej-
lesztések megújuló energia-
forrás hasznosítással kombi-
nálva” címmel benyújtott

Megoldják a vízelvezetést

Szeptember 14-én
letenyei polgármester

egyeztetést kezdeményezett
(képünkön) a és a

környékének
csapadékvíz elvezetése ügyé-
ben, amelyen
képviselõ és a mûszaki osztály
képviselõje is jelen volt. Ez az
a kritikus terület, amelyet egy-
egy nagyobb esõzéskor évek
óta rendszeresen elönt az
iszappal keveredett víztömeg.

Az elsõ fordulóban a köz-
vetlen érintettek kerültek

Farkas
Szilárd

Bajcsy utca
MOL benzinkút

Bagladi Géza

meghívásra. Még aznap vál-
lalkozói felajánlásra egy ke-
reszt irányú, mintegy 40 cm
mély barázdát szántottak ke-
resztben a focipálya feletti
területen, hogy a lefolyó vizet
lelassítsák. A megbeszélés és
helyszíni bejárás során szá-
mos, korábban nem orvosolt
problémát tapasztaltak a te-
rületen, melyek megoldását
mielõbb kidolgozzák, nehogy
ismét kára keletkezzen a
vállalkozóknak és az ott la-
kóknak.

KEOP-os pályázaton elnyert
204,5 millió forintból az iskola
és az óvoda korszerûsítése
történt meg.

Szüret idején

– A következõ pinceszerre felhozom az unokámat, hogy
szavaljon nekünk szép verseket. Ne mondhassa senki, hogy
nem vagyunk hívei a kulturált borfogyasztásnak!...

Jótét lélek...

– Képzeld, tegnap azt mondta a Dörgicseiné, hogy õ bi-
zony egy harmincas, jó karban lévõ migránst befogadna
néhány éjszakára...

Változnak az idõk

– Arankám, ahogy halad ez a migránskérdés, egyre in-
kább az az érzésem, hogy már nem is Merkel tanti, hanem
Orbán tematizálja Európát...

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva
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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. október 10., 7 órakor

Házhoz szállítva
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Kombinált belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(minden medence + szaunavilág)

Az
alsó tagozatos mun-

kaközössége e tanév szeptem-
berében is megtartotta Sulira
Hangoló programját. Sokféle
játékban vehettek részt az
iskola alsó tagozatos, valamint
ötödik osztályos tanulói. Volt
iskolatáska bepakoló-, cipõfû-
zõ-, fejszámoló-, tanárkeresõ-
és képösszerakó verseny. Rajz-
ban gyakorolhatták az irányo-
kat. Számot adhattak arról is,
mennyire ismerik saját adatai-
kat. Érdekes sportjátékokat ta-

Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola

Sulira Hangoló Letenyén

láltak ki a szervezõk a részt-
vevõknek, a tanulók ezekben
is összemérhették ügyessé-
güket.

A legjobban teljesítõ játé-
kosok a kapott „kincseket” kin-
cses füzetbe gyûjtötték. A játé-
kokban való lelkes részvételü-
kért az osztályok a

jó-
voltából egy-egy labdát kaptak
ajándékba. E vidám rendezvé-
nyen tanárok és diákok, szülõk
és gyerekek együtt hangolód-
tak az új iskolaévre.

Letenyei
Gyermekekért Alapítvány

Számos feladat várt a kisdiákokra.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


