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V. évfolyam 2015. október

Európa szervezett megszállása zajlik
– hangzott el a letenyei 1956-os ünnepségen
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár szervezte 1956-os
ünnepségen a Letenyén állomásozó katonák is részt vettek.
Letenye Város Fúvószenekara
a térzene után eljátszotta a
Himnuszt, Harangozó Józsefné szavalta el Ernesto Pinto:
Dal azokról, akiket a holnap
megkoszorúz címû versét, majd
sor került a koszorúzásra.
A koszorúzás után Farkas
Szilárd polgármester mondott
köszöntõt.
– Sokáig nem szabadott
megünnepelni az 1956-os õszi
eseményeket, pedig a gyalázatból egyedül úgy származhat
növekedés, ha nem engedünk
a könnyû felejtésnek. Akkor az
utcára vonuló diákság elhitte,

hogy mostantól más lesz Magyarországon élni, hogy a Rákosi korszak abszurditásait
valóban felváltja a normális
élet perpektívája, a félelem
nélküli mindennapok lehetõsége. Ez az illúzió azonban hamar szertefoszlott. Az elferdített valóság, a meghamisított
történelemkönyvek, az egyoldalú híradások és a szabad
Európától való elhatárolódás
sok éven át kioltotta a fényt,
amiben megláthattuk volna
1956 valódi arcát - fogalmazott
többek között Farkas Szilárd.
A városvezetõ után Cseresnyés Péter államtitkár mondta
el ünnepi beszédét.
– A magyar nemzet 1000
év alatt megtanulta, hogy a

A Letenyén állomásozó katonák is koszorúztak.
szabadságról, a hazáról nem
elég csak beszélni, azért harcolni kell a háborúban és
tenni kell a békés hétközna-

pokban is. Minden nemzedéknek megvan a maga keresztje
és felelõssége. Az, hogy kibõl
(Folytatás a 2. oldalon)

Egészséghét a becsehelyi óvodában
Az egészséges életmódra
nevelés mai életünkben felértékelõdött, fontossága hosszú
távon meghatározza a felnövõ
gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Az egész-

séges életvitel igényének kialakítása, a gyermekek testi
fejlõdésének elõsegítése óvodás életkorban kiemelt jelentõségû.
(Folytatás a 2. oldalon)

Nagy sikert arattak a vitamindús, rostban gazdag ételek.

2

Dél-Zala Murahíd

2015. október

Európa szervezett megszállása zajlik
– hangzott el a letenyei 1956-os ünnepségen

Cseresnyés Péter ünnepi beszédét mondja.
(Folytatás az 1. oldalról)
lesz hõs és ki lesz gyáva, az
dönti el, hogy ki veszi a vállára
a keresztet és ki nem. A mai
kornak is megvan a maga kihívása. Sokan ezt még nem veszik észre vagy nem akarják
észrevenni. Úgy gondolják, ha
homokba dugják a fejüket, attól majd megoldódnak a prob-

lémák. De ez nem így van,
dönteni kell. A magyarok ösztönei mindig is jól mûködtek.
Talán azért is, mert az elmúlt
500 évünk nem szólt másról,
mint a szabadságért való küzdelemrõl. Számunkra a szabadság nem magától értendõ,
nem a szüleinktõl kapott örökség, azért minden nemzedék-

nek újra és újra meg kellett
küzdenie. Európa szerencsésebb részén ezt nem értették
eddig, de ez a szerencsés
idõszak most véget ért. Az
európai létformát, a biztonságot, a kultúrát, a hitünket ma
olyan veszély fenyegeti, ami
veszedelmesebb minden eddigi erõnél, amivel Európa valaha találkozott. A világtörténelem eddigi legintenzívebb
népvándorlása és Európa szervezett megszállása zajlik. Milliók menetelnek Európa felé
keletrõl és délrõl. Ma már azt
is tudjuk, hogy a valódi üldözöttek mellett megélhetési bevándorlók, bûnözõk, katonák,
talán terroristák is vannak. A
történelem során idegenek soha ilyen könnyen nem jutottak
be Európába. Sajnos azt kell
mondani, Európa mai vezetõi
sokan eddig még arról is
lemondtak, hogy megállítsák
és megkérdezzék a menetelõket: kik õk, honnan és miért
jöttek? Mi magyarok 1956 óta
tudjuk, nem csak az idegen
megszállók és a gyilkosok

okozhatják egy nemzet vesztét,
hanem a tehetetlenek és az
alkalmatlanok és a köztünk élõ
napraforgók is, akik saját gyengeségük miatt képesek voltak
eladni a saját nemzetük szabadságát. Európa úgy néz ki,
ma is tele van alkalmatlan vezetõkkel, tehetetlenekkel, akik
feltétel nélküli néma szolidarítást, befogadást, béketûrést követelnek emberektõl és megsértik a nemzetek szuverenítását amikor felhatalmazás
nélkül, önhatalmúlag milliónyi idegent hívnak meg és
osztogatnának szét országok
között – fogalmazott letenyei
beszédében a munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár.
Az államtitkár mondatai
után a szombathelyi Tarisznyások Zenekar „A nép nevében...” címû zenés irodalmi
összeállítását hallhattuk, majd
a megemlékezés végén a Proszenyák István vezette fúvószenekar befejezésül tolmácsolta a Szózat hangjait.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Egészséghét a becsehelyi óvodában
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezen gondolatok jegyében
a becsehelyi Harmatcsepp
Óvoda pedagógusai a szokásos
feladatainkon túl, és az elmúlt
években már megvalósított
egészségnap továbbfejlesztéseként, idén elsõ alkalommal
Egészséghét szervezésébe fogtak.
Ötletekben nem volt hiány,
de az elsõ, több napos rendezvénysorozat keretében az egyszerûség elve alapján állították
össze a programokat október
5.napjától, hétfõtõl kezdõdõen.
Hétfõi napon a sport volt a
fõszereplõ, amikor zenés tornával és érdekes gyermekjóga
gyakorlatokkal erõsítették, edzették gyermekeink szervezetét. A gyermekjóga jótékony
hatással van a szervezetre,
segíti az energiák levezetését.
Október 6-án, kedden délelõtt dr. Cvetkó Vanda fogorvosnõ különbözõ játékokkal
vezette rá az óvodásokat a fogak védelmének fontosságára.
A doktornõ a fogszuvasodás
megelõzését szolgáló apró
ajándékokkal jutalmazott. A

délutáni program – Szûcs
Petra dietetikus elõadása – a
szülõknek szólt: az egészséges
táplálkozásról, a táplálék intoleranciákról, az allergiák étrendi kezelésérõl. Nem titkolt
szándék volt a családok étkezési szokásainak, s tudatosságának befolyásolása az ételek,
alapanyagok megválasztása terén.
A szerda délelõttre meghirdetett szülõ-gyermek barkácsolás lett a hét legsikeresebb
programja. A szülõk aktivitásának köszönhetõen a tetõtéri
csoportszoba megtelt felnõttekkel, gyerekekkel, s otthonról hozott terményekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel. Az
állatok világnapjához kapcsolódva állatok barkácsolása volt
az elsõdleges feladat. A szülõk
ötleteinek és segítségének eredményeként gyönyörû, fantáziadús alkotások születtek, melyekbõl délután az öltözõkben
kiállítás került megrendezésre.
Csütörtökön délelõtt a szülõi munkaközösség, a védõnõ
és az óvodai dolgozók reformételeket, vitamindús, rostban

A barkácsolás sikeres program volt.
gazdag falatokat készítettek és
tálaltak a gyerekek elé.
A túrós, szezámmagos, és
czacziki mártásba mártogatott,
csíkokra vágott nyers zöldségek nagyon-nagy sikert arattak, az avokádó és sonkakrémmel megkent barnakenyér-falatkák is hasonlóan kelendõek
voltak. Persze nem maradhattak el az igazi finomságok sem,
a gyümölcs, a zabpelyhes süti
és a magas kakaótartalmú étcsokoládé!
Pénteken autósmentes napot hirdetett az intézmény, s a

kérésnek eleget téve, sok szülõ
és gyermek gyalogosan vagy
kerékpárral érkezett.
A tervek szerint hagyománnyá váló Egészséghét remekül sikerült, a változatos
programokkal, a szülõk segítségével és támogatásával
(melyre eddig is mindig
támaszkodhatott az intézmény), évrõl-évre egyre többet
lehet majd tenni gyermekeink
egészséges életvitelének kialakításáért.
Takács Csabáné
intézményvezetõ
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Szüreti felvonulás Semjénházán
Minden év õszén szüreti
felvonulást rendeznek Semjénházán, s ez idén sem volt
másképp. A Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi IKSZT, illetve a
szomszédos Molnári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatának közös szervezésében immár hagyományõrzõ módon
vidám felvonulással elevenítik
fel a szüreti hagyományokat.
Semjénházán 2009-ben szervezték meg elõször a rendezvényt, így ebben az évben ez
már a hetedik alkalom, hogy
ily módon tisztelegnek a szüreti munkák elõtt. A készülõdés már délelõtt elkezdõdött, a felvonuló traktorokat többek között virágból,
kukoricaszárból készült „öltözékkel” látták el. Délután
még nagyobb lett a sürgés-

forgás a településen, mindenki
izgatottan várta a program
kezdetét.
A traktoros menetet a bíró
és a bíróné vezette fel lovas
kocsival, a gyönyörûen feldíszített traktorokban pedig a
Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus, a semjénházai
öregfiúk csapata és a település
fiataljaiból álló társaság követte a hintót Molnáriba. Ebben
az évben Murakeresztúr is
képviseltette magát a rendezvényen, s csatlakoztak a semjénházai menethez. A talpalávaló muzsika sem hiányzott, az
asszonyok lelkesen tanították a
fiatalabb generációt a régi magyar és horvát nótákra.
A jármûvek sora elõször
Molnáriban vonult végig, ahol
lelkesen fogadták a felvonulókat. Ezt követõen a két tele-

Idén sem maradt el a felvonulás.

Szépkorú köszöntése Bázakerettyén
Nem volt hiány vidám pillanatokból.

Iványi László köszöntötte az önkormányzat nevében az ünnepeltet.
A bázakerettyei Fekete Antalné 2015. október 12.-én betöltött 90. születésnapja alkalmából az errõl szóló oklevéllel

és az önkormányzat nevében
az otthonában köszöntötte Iványi László polgármester a
szépkorú hölgyet.

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

pülés határában fekvõ Sándorhegyen a jó kedélyû társaság
több borosgazda nedûjét is
megkóstolhatta, illetve ínycsiklandozó étkekkel csillapíthatták éhségüket. A hegyi utakat
róva egy kis égi áldás felfrissítette ugyan az amúgy is jó
hangulatot, de Semjénházára
beérve már verõfényes napsütés várta a traktorokat és utasaikat. A végállomáson – Semjénházán – a falu apraja-nagyja
az utcán várta a menetet. A
felvonulás végeztével a faluház
elõtti téren üdvözölte a résztvevõket és a szép számmal
megjelent közönséget Preksen

Csaba, a Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Kulturális mûsor keretében elõször a molnári óvodások mûsorát tekinthették meg
az egybegyûltek, majd a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus magyar nótacsokorral
kedveskedett a közönségnek.
A sort a molnári asszonyokból
és lányokból álló tánccsapat
zárta, akik zenés-táncos mûsoruk végén a nézõket is megtáncoltatták. Este a helyiek ízletes
vacsorával várták a felvonulás
résztvevõit, majd hajnalig tartó
mulatozás következett.
Preksen-Ifka Ágnes

Zalatáj naponta!
n
e
s
s
Hirde k !
nálun
www.zalatajkiado.hu

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

A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Újabb férõhelyekkel bõvült a letenyei Kolping
A Széchenyi 2020 pályázaton elnyert 125 millió forintból újabb 10 lakó elhelyezésére vált alkalmassá a letenyei
Kolping Kárpáti utcai épülete. A 100 százalékos támogatottságú projekt záró ünnepségét október 29-én (csütörtökön) tartották a kisvárosban.
A pályázatot tavaly adta be
a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet
(KOSZISZ), a kivitelezést határidõre sikerült megvalósítani. A letenyei Kolping Idõsek
Ápoló- Gondozó Otthona a
kisvárosban három helyen
szolgáltat, de Szepetneken is
mûködtetnek egy intézményt.
A Kárpáti utcai épület (volt
szülõotthon) korábban az ötvenes évek végén létrehozott infrastruktúrát használta, szinte minden elöregedett és ez többletenergia felhasználással is járt. Az
idõsotthon felújítása többek között már csak azért is indokolttá és sürgetõvé vált, mert hoszszú a várólista, egyre több a
gondozásra szoruló idõs ember.
A most már 40 fõ elhelyezésére alkalmas épület a bõvítés mellett korszerû szigetelést
kapott, orvosi szobát, kulturális közösségi teret információsés olvasópontot is kialakítottak itt.
A munkák végeztével egy
korszerû, a jogszabályi feltételeknek megfelelõ, komfortos
lakóotthon jött létre.

Az avatóünnepségen Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke visszaemlékezett arra a
tavaly novemberi napra, amikor a mostani bõvítés alapkövét rakták le. Akkor is, most is
úgy tapasztalta, szimbiózisban
él a város, a megye a Kolpinggal – fogalmazott Pál Attila.
Bene Csaba, a megyei közgyûlési alelnöke azt mondta,
rendkívül felemelõ érzés látni
a megszépült-megújult épületet, mert 56 évvel ezelõtt itt, az
egykori szülõotthonban látta
meg a napvilágot. Juhász Imre
atya, a KOSZISZ igazgatója említette a Kolping Zala megyében még 2010-ben vehetett át
szociális létesítményeket. Az
évek elteltével az egyre jobb
szakmai munka jelzi a Kolping
tevékenységét és fontos szerepet tölt be a lelkiség, a spiritualítás és a katolikus szellemiség, mert az itt lakók közül
szinte kivétel nélkül mindenki
templomba járó vallásos idõs
ember. Az ünnepségen jelen
lévõ Farkas Szilárd letenyei
polgármester beszédében köszönetet mondott az intézményben zajló kiváló szakmai
munkáért és mintaértékûnek
nevezte Letenye és a helyi
Kolping kapcsolatát.
Az avatószalag átvágása
után Juhász Imre atya, és Farkas Károly letenyei plébános
áldotta meg az épületet.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Pál Attila avató beszédét mondja.

Az ünnepélyes szalagátvágás

Boa Endre kiállítása Muraszemenyén
nöke elmondta, hogy régi vágyuk teljesült azzal, hogy létrehozhatták és a nyilvánosság
elõtt is megnyithatták a mûvész kiállítását.
Boa Endre már gyermekkora óta foglalkozik fafaragással.
Szülõfalujában, Csörnyeföldön
Soós Lajos népmûvész, fafaragó látta el szakmai tanácsokkal. Eleinte használati- és dísztárgyak kerültek ki keze közül,
majd a figurális fafaragás került elõtérbe. Népies jellegû,
egyházi és szakrális témájú
mûvek találhatók repertoárjában. A szobrászat mellett más
jellegû, fából készült alkotásai-

val is találkozhatunk az ország
több településén: játszótér,
díszkapu, fahíd, síremlék, háborús emlékmû, belsõ bútorzat.
Ma már fõhivatásként ûzi a
faszobrászatot.
A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület alapító tagja.
1995-ben nyerte el a Népi Iparmûvész címet. 1997-ben alkotói nívódíjat kapott a Zala Megyei Közgyûléstõl. A tárlaton
beszélt hivatásának kialakulásáról, bemutatta munkáit.
A kiállítás zárásaként süteménnyel és itallal kedveskedtek a szervezõk a látogatóknak.

Boa Endre ma már fõhivatásként ûzi a faszobrászatot.
„A szobor a tökéletesség
egyetlen pillanatát örökíti meg.”
(Oscar Wilde)
Különleges szoborkiállítás
nyílt a muraszemenyei IKSZTben, melynek megnyitóját 2015.
október 2-án tartotta a Mu-

raszemenye Községért Közalapítvány. Az alkotások a Letenyén élõ Boa Endre népi
iparmûvész, faszobrász keze
munkáját dicsérik.
Köszöntõ beszédében Stropka Józsefné, az alapítvány el-

www.zalatajkiado.hu
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Zrínyi emléknap Molnáriban
„Család, amely összeköti a magyar és a horvát nemzetet”
A Zrínyiek Hagyományaiért Egyesületnek öt magyar –
Zala megyébõl Molnári, Belezna, Murakeresztúr, Somogy
megyébõl Õrtilos és Zákányfalu – és három horvát település – Légrád, Donji Vidovec,
Donja Dubrava – a tagja. A
települések mellett a Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
valamint a Csáktornyai Múzeum is a tagok közé sorolható. Partnerként mûködik
közre a Zala Megyei Múzeumok és a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Minden évben más település rendezi meg a „Zrínyi emléknapot”, melynek célja a Zrí-

nyiek hagyományainak, életének bemutatása, felelevenítése. 2015. szeptember 26-án
horvát ajkú település, Molnári
Községi Önkormányzat szervezésében Molnári adott helyet e
napnak. Ez volt a 8. alkalom.
Reggeli ébresztõként a Hódmezõvásárhelyi Katonazenekar szolgáltatott térzenét. A
nap szentmisével vette kezdetét, majd felszentelték az önkormányzat által felújított kápolnát.
A kultúrházban Vuk István
polgármester mellett Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje, államtitkár köszöntötte a megjelent vendégeket, majd megnyitotta az ün-

Ezúttal Molnári volt a házigazda.

Kisvárosi polgármesterek találkozója
Október 20-án (szerdán) Letenyén került sor a Zala megyei
kisvárosok polgármestereinek
és jegyzõinek találkozójára. Az
elsõre még a nyáron Pacsán került sor, újdonság, hogy Hévíz,
Keszthely és Lenti is csatlakozott a kezdeményezéshez.
A letenyei városházán tartott találkozón Letenye, Lenti,
Zalaszentgrót, Zalalövõ, Keszthely, Zalakaros és Pacsa vezetõi, jegyzõi vettek részt. A
program Farkas Szilárd letenyei polgármester köszöntõjével kezdõdött, majd a hivatal
munkatársa mutatta be Kustár
Zsuzsa Párosító szerelem címû
mozaik alkotását.
A közös dolgok is szóba kerültek, például az, hogy január

1-tõl a családsegítõ és gyermekjóléti központokat kell
kialakítani a kisvárosokban.
Szó esett a településfejlesztési
operatív programról és a pályázati lehetõségekrõl is, amely
során Letenye polgármestere
szólt a város fejlesztési terveirõl, folyamatban lévõ pályázatairól. A nap végén meglátogatták az Öreg-hegyi boronapincét és megtekintették a hamarosan átadásra kerülõ Boldog Buzád Kilátót.
A polgármesteri, jegyzõi
megbeszélésen úgy döntöttek,
hogy a következõ találkozóra a
jövõ év tavaszán Zalaszentgróton kerül sor – tudtuk meg
Letenye polgármesterétõl.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Zászlós felvonulással folytatódott a megemlékezés.
nepséget, a 8. Zrínyi emlékna- kekkel, zenével szórakoztatták
pot. Ezután a Zrínyiek életét, a szép számmal megjelent
munkásságát bemutató elõadá- közönséget.
A kulturális bemutató vésokra került sor. Vladimir Kalsan Csáktornyai Muraköz Mú- gén a Zrínyiek címerével elzeum Igazgatója, valamint dr. látott vándorzászlót, melyet
Padányi József dandártábor- Molnári egy évig õrzött, a
nok, a Nemzeti Közszolgálati település polgármestere Vuk
Egyetem rektorhelyettese tar- István adta át Õrtilos polgártottak tartalmas, tanulságos mesterének, azzal, hogy 2016.
évben Õrtilos lesz a program
elõadásokat.
Zászlós felvonulással folyta- házigazda települése.
A program végén hajnalig
tódott a megemlékezés. A
résztvevõk fúvószenekar kísé- tartó bál következett. A Horvátretével a település utcáin vo- országból érkezett sztárvennultak végig. Délután a ren- dég „Pisofkejk” együttes, szoldezvénysátorban a települések gáltatta a „talpalávalóhoz” a jó
kulturális csoportjai színvona- hangulatú zenét.
Takács Dalma
las táncokkal, dalokkal, éne-

Hónaptól hónapig…

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

A találkozó résztvevõi a letenyei városháza elõtt.

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!
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A nyugdíjasokat köszöntötték Bázakerettyén
Mint az elmúlt években
mindig meginvitálták õket egy
kellemes délutáni együttlétre,
idén sem feledkeztek el az
idõsekrõl Bázakerettyén. Október 16-án köszöntötték õket
az önkormányzat által szervezett ünnepségen.
Iványi László polgármester köszöntõ szavai után a he-

lyi iskolások kedveskedtek
megható mûsorral az ünnepelteknek, majd a nagykanizsai
Kárász Tímea több mûfajt
felölelõ zenés mûsora szórakoztatta a szépkorúakat.
A vacsora után kötetlen
beszélgetés keretében folytatódott a nyugdíjasok ünnepe Bázakerettyén.

Katonák történelem órája
Október 15-én a letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskolába látogattak a városban
állomásozó Magyar Honvédség
képviselõi. Dr. Kovács Vilmos
ezredes, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum igazgatója, valamint munkatársai rendhagyó
történelem órát tartottak, amelyen az 1950-es években épí-

tett délvidéki határvédelmi
rendszer helyi vonatkozásait
mutatták be. Szó esett többek
közt a településen található
bunkermaradványokról is.
A tanulók nagy érdeklõdéssel, figyelemmel hallgatták az
izgalmas, filmekkel, térképekkel, korabeli felvételekkel tarkított elõadásokat.

Iványi László kiemelte a nyugdíjasok élettapasztalatát, a község életében betöltött szerepüket.

A helyi iskolások megható mûsorral köszöntötték a szépkorúakat.

Rendhagyó volt ez az óra…

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

A nyugdíjasokat minden évben köszöntik Bázakerettyén.

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

2015. október

Megkezdõdött az elsodort letenyei hidak helyreállítása

A volt Kossuth utcai iskola alatti új híd talapzatán dolgoznak
Soós Imre vállalkozó dolgozói.
Tavaly szeptember 13-án és tott be és tavaly december vé14-én óriási méretû felhõsza- gén született meg a döntés,
kadás, majd esõzés zúdult Le- miszerint a település 67,2 miltenyére, amelynek következté- liós vis maior támogatást kaben a korábban szelíden csor- pott, melynek 70 százalékát az
dogáló Béci-patak annyira állam vállalta magára. A 30%-os
megáradt, hogy a víztömeg két önrészt a város állja. Az összehidat is elsodort és teljesen get a jelentõs mennyiségû csapadék és a villámárvíz által
használhatatlanná tett.
A várost ért károk felszá- okozott károk felszámolására
molásáért Letenye vezetése és az eredeti állapot helyreáltermészetesen pályázatot nyúj- lítására fordíthatja a kisváros –

értesültünk Farkas Szilárd
polgármestertõl.
A támogatási összegbõl a
Béci-patak által elsodort két
híd is helyreállításra kerül,
melynek munkálatai a napokban kezdõdtek meg és várhatóan december közepére készülnek el, a befejezés nagymértékben függ az idõjárástól.
A Béke utcánál elsodort hidak
beton alapzatot kapnak cölöpalapos kiképzéssel, a medrük
burkolatot kap és az építményekhez rámpa is készül. A
hidakat mindenképpen szükséges megemelni, hogy nagyobb vízmennyiség tudjon
keresztül folyni alattuk, nehogy újra bekövetkezzen a kár.
A Béke utca felõl a buszmegálló irányába és a volt
Kossuth utcai iskola alatt lévõ
hidak 10 méteresek lesznek, a
járófelület pedig 1,50 méter
széles lesz. Az alapozási munkálatokat a murarátkai Soós
Imre vállalkozása végzi, majd a
munkák befejezését követõen
felhelyezésre kerülnek a hidak
szerkezeti elemei – mondta lapunknak Farkas Szilárd.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

„Anyatejes világnap” Molnáriban
Már hagyománnyá vált,
hogy Iván Zoltánné (Zsuzsi)
körzeti védõnõ az anyatejes
táplálás világnapja alkalmából
közös programot szervezett a
molnári és semjénházi anyatejjel tápláló édesanyák és
gyermekei részére. A rendezvény megtartására a tágas, babakocsival is jól megközelíthetõ, felújított molnári kultúrházban került sor, 2015. szeptember 15-én délelõtt.
A programot a védõnõ nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket, édesanyákat, gyermekeket, édesapákat, nagymamákat, hozzátartozókat. Köszöntötte a helyi óvodásokat
is, akik táncokkal, vidám versekkel, énekléssel színesítették, tették hangulatossá a napot. Délelõtt különbözõ játékokkal foglalták el magukat a
gyerekek és közben ismerkedtek egymással. A felnõttek kötetlen beszélgetés formájában
osztották meg véleményeiket, tapasztalataikat a gyerekneveléssel kapcsolatban, vagy kérték a
védõnõ segítségét, véleményét.
A molnári és semjénházi
önkormányzatok támogatásával a résztvevõk megvendége-
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Hagyománnyá vált a rendezvény.
lésére is sor került, szendvics,
édesség, ropogtatni való, üdítõ
került az asztalra.
A résztvevõk olyannyira jól
érezték magukat, hogy úgy
döntöttek: a helybeli IKSZTben hetente egy alkalommal a

gyerekekkel együtt összejönnek, hogy közös játszással, dalolással, mondókázással, tapasztalatok megosztásával, valamint sok nevetéssel, jókedvvel
töltsenek el egy-egy napot.
Takács Dalma

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya…
Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalkozunk, ezért nekem szegezték a kérdést: miért is van
szükség lakberendezõre? Egy
pillanatra meglepõdtem a
kérdésen, majd eszembe jutott Józsi, elmosolyodtam és
elkezdtem a történetet:
– Van nekem egy barátom, Józsi. Aki a testtartásának és a pocakjának köszönhetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent megpróbált, járta az üzleteket az
olcsótól a méreg drágáig,
minden ruhát felpróbált,
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettõl
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divattervezõt. Aki azért jó, mert
varrni is tud. Józsi hitetlenkedve ment el hozzá.
Amint belépett az ajtón egybõl levették a méretet róla,
ajánlottak neki fazont, anyagokat, amibõl Józsi könnyen
tudott választani. Amint elkészült a ruha, Józsi rezignált nyugalommal nézett a
tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni rajta, mint tehénen a gatya. De
legnagyobb
döbbenetére
marha jól nézett ki. Nem
volt pocak, nem lógott rajta
sehol sem a ruha, de nem is
nézett ki úgy, mint a kötözött sonka. Józsinak megjött
az életkedve, és a nõk is észrevették…
Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert különben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya, és
ezért még az élettõl is elmenne a kedvünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Háborús emlékmû felújítása
Új falugondnoki autó
Simon Zoltán, Csörnyeföld
polgármestere elmondta, hogy
a 45 hõsi halált halt honvéd
többségének a neve is ismert,
mindössze 4 olyan személy
van, akiket sajnos nem sikerült
beazonosítani. Az eredeti emlékoszlopokat 1938-ban állították és a névtáblák a II. világháború utáni zavaros idõszakban rongálások áldozatául estek. Vannak olyan kövek, amelyeket a mai napig is láto-

gatnak a hozzátartozók. Az
emlékmûszentelés után sor
került az új falugondnoki kocsi
átvételére, amit dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
adott át. A 10 milló forint értékû, 8 fõ szállítására alkalmas, az elõbbinél tágasabb
jármû beszerzéséhez az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap pályázata révén
sikerült a támogatást elnyerni
a községnek.

Kézmûves foglalkozás
Az emlékmûvek megáldása.

Fotók: Bánfai László
Az új autó átadása.

Bekõ Attiláné irányításával kézmûves foglalkozásra került sor
Csörnyeföldén a Halloween alkalmából a gyerekek kérésére.
Minden évben jó móka a szellemes és boszorkányos díszek
készítése. Elfoglaltság a gyerekeknek, ami közben jól szórakoznak.

www.zalatajkiado.hu

2015. október
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Humorba fojtva

Szorgos kis kezek

Rajz: Farkas László

Kárvallott celebek

– Jól betett nekünk ez a migránshelyzet. Szinte a teljes
médiafelületet elveszi tõlünk!

Viszonyok

A Könyvtárak hete alkalmából a nagy érdeklõdésre való
tekintettel újra munkába kezdtek a „szorgos kis kezek”, ez a
kézmûves délután a letenyei
könyvtár
közremûködésével
került megrendezésre.
A cím Csukás István egyik
legismertebb meséje A Pom-

pom meséibõl való. A gyerekekkel elkészítettük fonalból magát a mese fõszereplõjét és még õszi ablakdíszeket is sikerült alkotni. A
foglalkozások során már egy
kis közösség kovácsolódik
össze Csörnyeföldén.
B.A.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

– Asszony, mindig hatalmas patáliát csapsz, ha a kelkáposzta fõzelékedet merészelem kritizálni, itt meg azt olvasom, hogy Németországban a migránsok már étlap szerint
szeretnének zabálni!...

Agitpropos újra akcióban

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

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
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

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906
(http://audiopress.iwk.hu
635Ft/min,,0612228397, 06204963980)

Elérhetõségeink:

– Nekem elhiheti, Mihály gazda, hogy ez az egész menekült-ügy nem is létezik... Az Orbán eszelte ki, hogy elfedjék
vele az újabb földmutyit!

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Civilek családi délutánja Letenyén Országos Könyvtári Napok
A Zalai Civill Életért Közhasznú Egyesület, valamint a
Zala Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház nyolc
letenyei egyesülettel közösen
nagyszabású családi délutánt
október 16-án (pénteken) a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola tornatermében. A
gyerekeknek és a szülõknek
többek között a Letenyei Gyermekekért Alapítvány helytörténeti keresztrejtvénnyel, a
Szõlõ és Gyümölcstermesztõk
Egyesülete bor és gyümölcs
kóstolókkal, a Letenyei Óvodákért Kincsesládikó Alapítvány
észtornával, a Derûs Évek
Nyugdíjas Klub papírvirág készítéssel, a Letenye és Vonzáskörzete Cukorbetegek Egyesülete vércukorméréssel is állt
rendelkezésére.
A megyei egyesületek érzékenyítõ játékba vonták be a
kicsiket és nagyokat, de a családi szerencsekereket is meg

lehetett pörgetni. A kisváros
egyesületei között még a
Könyvtárpártoló Alapítvány
õszi dekorációkkal, a Letenyéért Közéleti Egyesület a Fáma
Házának bemutatásával, népi
ételekkel, az egyesületet bemutató tablókkal kedveskedett a
látogatóknak. Népszerû volt a
Körzeti Tûzoltó Egyesület standja is, ahol tûzoltó szerekkel,
eszközökkel ismerkedhettek
meg a látogatók.
A családi délutánt követõen a 10 civil szervezet információs nap elnevezéssel egy
külön helyiségben mutatkozott be egymásnak és eszmecserét folytatott a közös együttmûködés hogyan továbbjáról.
Az egyesületi vezetõknek
köszöntõje során Farkas Szilárd letenyei polgármester
többek között elmondta, a város vezetése nagymértékben
számít segítségükre.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Letenyei iskolások a családi napon.

Fáklya Mûvelõdési Központ, Letenye
November 21. szombat 18:00 óra
Egy & Más Vándorszínház (Lendva) elõadása
Christopher Durang:
Több, mint terápia, avagy te jól vagy, és én?
- komédia Jegyek elõvételben: 800 Ft
Elõadás napján: 1000 Ft

Könyvtárak az emberi kapcsolatokért 2015.
Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Letenye

A Kávészünet együttes koncertje.
...Aztán megtanultam olvasni. És megtudtam, mi a
könyvek titka. Az, hogy minden bennük van. Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz boszorkányok,
hanem én is, meg te is, örömeinkkel, gondjainkkal,
vágyainkkal, bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz, az igaz
és a hamis, a természet, a világmindenség; ez mind, mind
elfér a könyvekben. Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled
minden titkát." (Janikovszky Éva)
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2015. évi rendezvényei
az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósultak meg
október 5. és 11. között. A könyvtárak „A könyvtárba mentem,
gyere utánam!” – szlogennel csalogatták a könyvek szerelmeseit a 2006 óta hagyományosan megrendezésre kerülõ
október eleji programsorozattal
Október 5.
„TRENDHAGYÓ IRODALOMÓRA” – az Andrássy Gyula
Általános Iskola felsõ tagozatosai számára
Vendégünk a Kávészünet együttes
Október 7.
„SZIA PICUR!”
Mesés kézmûves délelõtt – könyvajánlóval – óvodásoknak
Október 9.
„HÉTKÖZNAPI ÉLET A KÖZÉPKORBAN” – amirõl az
oklevelek mesélnek,
vendégünk Õriné dr. Bilkei Irén, a Zala Megyei Levéltár
fõlevéltárosa, címzetes igazgató
Október 11.
„KÖNYVES VASÁRNAP”
„JÁTSZUNK BÁBSZÍNHÁZAT!” –
a madárijesztõ, a máktündér, a mákboszi és társaik...
bábkészítõ játszóház
„JÖTT ÕSZANYÓ HIDEG SZÉLLEL, ARANYSÁRGA VÍZFESTÉKKEL…”
kreatív õszi dekorációs ötletek a természet kincsestárából kiállítás könyvajánló
gyûjteményes kiállítás
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Szüreti felvonulás Letenyén Jótékonysági futóverseny

Farkas Szilárd letenyei polgármester indította a futókat.

S elindult a menet.
Letenyén elsõ alkalommal,
civil kezdeményezésre került
megrendezésre október 10-én
(szombaton) a Hármashatár
Szüreti Felvonulás. És valóban
nemzetközi lett a program,
hiszen Horvátországból érkeztek lovasok és eljöttek Szlovéniából tûzoltó autóval a
lendvai önkéntesek is. A menet látványosságához hozzájárultak a borsfai Dutra találkozó alapítói, szervezõi a Bánfai-család, de Somogy megyébõl is érkezett erõgép Letenyére. Itt voltak a rutinos
tótszentmártoni zenészek, teherautó platón húzta a talpalávalót Letenye Város Fúvószenekara, Bánokszentgyörgyrõl
falubusszal is érkeztek felvonulók, Dutra pótkocsiján láthattuk a Letenyéért Közéleti
Egyesület szüreti díszítését, és
nagyon kitettek magukért a
Letenyén lóval, hintóval, lovaskocsival vagy éppen kisteherautóval rendelkezõ városlakók
is. A kisbíró Timár Zoltán volt.
A menet a fõtérrõl indult,
ahol Farkas Szilárd polgár-

mester köszöntõjében többek
között szólt arról, hogy Letenye Város Önkormányzata,
mint az egyik fõszervezõ köszönetét fejezi ki azért, mert
egy ilyen rangos és látványos programot sikerült megvalósítani. A rendezvény egyfajta jelképe is annak, hogy
igenis van összefogás Letenyén és a határ menti kultúrák is összecsiszolódtak. (A
polgármester a pénzbeli támogatáson túl, jófajta házi
pálinkával is szponzorálta a
rendezvényt.)
A szüreti felvonulás ezt
követõen végig haladt a városon, majd a fõtéren felállított
sátorban folytatódott a vigadalom.
Akiknek köszönhetjük a
szüreti felvonulás frappáns
megszervezését: Letenye Város
Önkormányzata (Farkas Szilárd polgármester), Letenyei
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (Gyuricz Mária), Letenyei Derû Zeneegyesület (Friman Martin).
M.I.

Mozdulj Letenye címmel
október 10-én (szombaton) jótékonysági futóversenyt rendeztek a letenyei Hóvirág Óvoda javára. Meglepetésre a 90
civilen kívül a Debrecenbõl
határvédelmi feladatokra Letenyére vezényelt V. Bocskai István Lövészdandár 39. Lövész
Zászlóaljának Letenyén állomásozó katonái közül 49 egyenruhás is részt vett a kiválóra
sikerült programon. (Egyébként
160 katona fizette be a nevezési díjat, akiknek többsége szolgálati és egyéb elfoglaltság
miatt nem tudott jelen lenni.)
A többségében amatõr futók az iskola udvarból indulva
két távon – 5 és 7 kilométeren
– teljesítették az etapot, akiket
Farkas Szilárd letenyei polgármester startpisztollyal indított
a Letenye-Becsehely közötti kerékpárút szakaszára. Az etapok
leküzdése után ajándékkal és
finom harapnivalóval kínáltak

minden résztvevõt az óvoda
dolgozói. Az érmeket Cseresnyés Péter államtitkár, Farkas
Szilárd polgármester és Friman Jánosné óvodavezetõ adta át. A nevezési díjak összegét
a Bajcsy illetve az Eötvös utcai
óvoda udvari játékainak cseréjére (homokozó, hinta, állvány) fordítják. A tervek szerint a programot hagyományteremtõ szándékkal jövõre is
megrendezik, sõt kerékpárversenyt is terveznek.
Eredmények. Kincskeresõ
verseny gyõztese: Soós Dávid.
Mini Manó táv: Pókecz - Kovács Máté, Molnár Csenge,
Marton Marietta (általános iskolások). 5 km: Kolonics Tamás fõtörzsõrmester, Hóbor
Péter, Varga Ábel (általános
iskolások). 7 km: Pál Attila
szakaszvezetõ, Taródi Zoltán
(felnõtt), Molnár Botond (általános iskolás).
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
A Zala Megyei Kormányhivatal tisztelettel meghívja Önt a KEOP
5.6.0-12-2013-0037 „A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházása” kiemelt projekt keretében
megrendezésre kerülõ lakossági fórumára.
Helyszín: Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. fsz. 5. terem
Idõpont: 2015.november 18., szerda 9 órától 11 óráig
Kérjük részvételi szándékát legkésõbb 2015. november 16.
napjáig jelezze e-mailben titkarsag@zalakozig.hu, vagy a
ritecz.balazs@zalakozig.hu címen, vagy a 06 92/507-750 telefonszámon.
Sok szeretettel várjuk a rendezvényre!
PROGRAM:
08:30 - 09:00 REGISZTRÁCIÓ
09:00 - 09:10 KÖSZÖNTÕ
Rigó Csaba, kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatal
09:10 - 09:20 A KEOP-5.6.0 KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE
Héder Miklós, fõosztályvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal
09:20 - 11:00 KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

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

FELHÍVÁS

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
Telefon: (36 92) 507-700 Fax: (36 92) 507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Hu

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án
kezdõdik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu), a
Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen és a www.foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem
alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya
(Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel
egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a
földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított
igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal
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A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek
árverés útján történõ értékesítése Zala megyében

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

