éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

Március 15-e Letenyén
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (FMHK) szervezte március 15-i megemlékezés
koszorúzással a megye elsõ
Kossuth emlékoszlopánál kezdõdött, majd a rossz idõre való
tekintettel az FMHK nagytermében folytatódott. Itt Letenye Város Fúvószenekara
adott térzenét, játszotta el a
Himnuszt, majd Farkas Szilárd polgármester köszöntötte
a résztvevõket. Mint többek
között mondta, mit ér a koszorúzás, a kokárda viselése,
ha nem óvjuk meg õseink
örökségét, amiért harcoltak,
amiért annyi vér omlott?
Demokratikus
államban
élünk, de nincs szabadság. Igába hajt a munka, a hitelek, az
önös érdekek. Egyik öröksé-

günk végett önsajnálatba borulunk, miért pont velem történik ez? Ha végre kibújnánk
kagylóhéjunkból, láthatnánk,
hogy a káosz túlnyúlik rajtunk,
az egész nemzetet sújtja. Másik
örökségünk az egyenlõség eszméje. A történelem során sajnos sosem tudtuk megvalósítani. Ma is nagy különbség van
ember és ember között. Van,
aki gazdagabb, s van, aki alig
tud megélni. Belenyugodtunk.
Mára már ez természetesnek
vesszük. Pedig nem az, tehetnénk ellene. Be kell látnunk,
hogy bár felelõsségteljes felnõttnek tartjuk magunkat, cselekvésképtelenek vagyunk. Vakon tapogatózunk, ám ott a
legegyszerûbb lehetõség, ki
(Folytatás a 2. oldalon)
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Farkas Szilárd és Száraz Csilla is koszorúzott.

Határjáró keresztút Becsehelyen
Már évtizedesnél is régebbi
hagyománya van Becsehelyen
a nagypénteki határjáró keresztútnak. Az egykori kezdeményezõk és a jelenlegi résztvevõk célja is ugyanaz: felhívni
az emberek figyelmét a nagypéntek jelentõségére, a kereszténység hagyományaira. Áldo-

zatot vállalni különösen ezen a
napon a szenvedõ Megváltóval.
Ez évben is közel száz ember gyülekezett reggel 9 óra
tájban a falu határában, a borsfai elágazónál lévõ út menti
keresztnél. Itt található a kiinduló pontja az egész napos
(Folytatás a 2. oldalon)
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Március 15-e Letenyén Határjáró keresztút Becsehelyen
(Folytatás az 1. oldalról)
kellene nyitni a szemünket.
Egyes kultúrákban úgy gondolják, hogy az egyénben bent
foglaltatik az erõ, amely jobbá
teheti a világot. Ez az erõ pedig nem más, mint a pozitív
gondolkodás és az összetartás
– mondta Farkas Szilárd.
Az ünnepség szónoka Száraz Csilla, a nagykanizsai
Thúry György Múzeum igazgatója volt, aki a forradalom
cselekményeinek ismertetésén
túl szólt arról, hogy a zalai múzeumokokban megtalálhatók
1848-49 ereklyéi. A mûsor
során közremûködtek: Letenye
Város Fúvószenekara a letenyei
versmondók (Harangozó Józsefné, Horváth Bendegúz) és
a zalaegerszegi Magyarucca
Zenekar.
Az ünnepség elõtt a Hóvirág fesztivál keretén belül
nyílt meg a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, valamint a
Nagykanizsai Éremgyûjtõ Egyesület 1848-1849-es emlékeink
címû közös kiállítása a könyvtárban. A csak aznap látható
tárlatot a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesülete Nagykanizsai Csoportjának titkára, Farkas István nyitotta meg. A tárlókba

Az ünnepség résztvevõi.

idõrendi sorrendbe helyezték
el az 1848-hoz kapcsolódó
dokumentumokat és tárgyi
emlékeket – mondta a titkár.
Az egyik tárlóban látható volt a
kinyomtatott Nemzeti Dal másolata, valamint a forradalom
résztvevõirõl kiadott korabeli
emlékérmek is. Egy másik tárlóban megnézhetõ volt a Kossuth Lajos pénzügyminiszterségével már mûködõ magyar
kormány fizetõeszközei, amelyek az elsõ önálló magyar
pénzek, bankjegyek voltak. A
forradalom után jött Arad, az
aradi vértanúkról vert emlékérmek is láthatók voltak Letenyén. Farkas István felhívta a
figyelmet, hogy nem 13, hanem 14 aradi vértanú volt,
mivel a kivégzettekbe csak a
tábornokokat számolták bele.
Aradon kivégezték még Kazinczy Lajos ezredest, – Kazinczy Ferenc író fiát – akinek
tábornoki kinevezése a harci
cselekmények miatt elakadt –
említette Farkas István. Az érdeklõdõk láthatták még az emigrációban kiadott pénzeket, angol nyelvû Kossuth dollárokat
és az utókor megbecsüléseképpen kiadott díszalbumokat.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Évtizedesnél is régebbi hagyománya van…
elmúlt évek során épült keresz(Folytatás az 1. oldalról)
zarándoklatnak. Horváth Gá- tény jelképeket: a Szent Hubor atya, a falu plébánosa in- bertus kápolnát, a medjugorjei
dította útjára a becsehelyi hí- Szûzanya szobrát, a Szent Orvek közösségét, akik között a bán szobrot, a Fénykeresztet. A
karonülõ kisgyermektõl a meg- zarándokcsapat délután három
lett idõsekig minden korosz- órára ért vissza a becsehelyi
tály képviseltette magát. Az templomba, ahol Jézus sírja
évek során a faluban és a szõ- elõtt fejezõdött be az útjuk.
Sok háziasszony feláldozta
lõhegyben is sorra megújultak
az út menti keresztek. Jézus ezt a napját a húsvéti készütisztelete megmutatkozik a lõdés elõtt. Sokan szabadságot
gazdák gondosságában is, ahogy vettek ki a munkahelyükön,
ügyelnek a birtokukon lévõ hogy ott tudjanak lenni a kökeresztek állapotára, környeze- zösséggel az egész napos ketére. Az elcsendesülésre vágyó resztúton. Sok család szánta
hívõ pedig egy-egy elmélke- ezt a napját a közös imára, az
dést tartalmazó „lelki útbaiga- együttlétre. Házasság elõtt álló
zító” táblát is találhat e keresz- fiatal párok járták és elmélkedtek mellett, amelyet az egyház- ték végig a közösséggel az utat.
Úgy érzik, ennek a napnak a
község állíttatott néhány éve.
A hagyományok a keresztút segítsége kell a készületre.
És mindnyájuk tapasztalata
egészét átszövik. A szigorú böjtöt a zarándokok nagyobb ré- ugyanaz: érdemes áldozatot
sze „kenyéren és vízen” tartot- hozni, nagy szükség van erre a
ta meg. A 15 km megtétele so- lelki megerõsödésre, ezzel várán rózsafüzér imádság, nagy- lik igazán a húsvét, a Feltámaböjti énekek, elmélkedések és dás ünnepe igazi örömmé a
elcsendesülés váltogatták egy- keresztény hívõ számára.
Simonné Benkõ Edit
mást. Útközben érintették az

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Somogyi Tiboré lett a „Város bora”
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
március 12-én (szombaton) a
mûvelõdési házban rendezte
meg 38. borversenyét. Somogyi Andrástól, a civil szervezet
elnökétõl (aki egyben a város
alpolgármestere) megtudtuk,
a megmérettetésre 166 mintát
küldtek a termelõk. A zalai
hegyhátakról (Nagykanizsától Csörnyeföldig) valamint Horvátországból és Szlovéniából
érkezett nedûk közül 135 fehér-, 22 vörös- és 9 rozé bor
volt. A mintákat a Da Bibere
Zalai Borlovagrend tagjaiból
álló 4, összesen 12 tagú zsûri
bírálta, a zsûri elnöke dr. Pálfi

Dénes, a borlovagrend tiszteletbeli nagymestere, Letenye
díszpolgára volt. A mustra végén Kuprivecz József, az egyesület felügyelõ bizottságának
elnöke (települési képviselõ)
lapunknak elmondta, a borversenyen 34 arany, 69 ezüst és
63 bronz minõsítés született.
Idén a letenyei „Város bora”
címet Somogyi Tibor rizlinszilváni bora érdemelte ki. A fiatal
termelõ, a 2 éve elhunyt volt
cserhátis mérnök-tanár, (volt
letenyei képviselõ) édesapjának Somogyi Andrásnak örökségét viszi tovább az Öreg-hegyen lévõ pince szõlõjében. A
borverseny ünnepélyes díjki-

Önerõbõl újult meg a társasház

Balról: Musits Róbert a koordináló kft. ügyvezetõje, Farkas
Szilárd polgármester, Turi Józsefné, Varga Zoltán a korszerûsített letenyei társasháznál.
Elkészült Letenye elsõ olyan
társasházának energetikai korszerûsítése, amelynek köszönhetõen a Béke utca 2-ben 42
százalékos energiamegtakarítás érhetõ el, valamint az épület besorolása a korábbi F-bõl a
B energiaosztályba került Március 11-én (pénteken) a városházán a témával kapcsolatban
megtartott kerekasztal beszélgetés elején Farkas Szilárd
polgármester hangsúlyozta, a
város legsûrûbben lakott területén lévõ utca több évtizede épült társasházai alapvetõen határozzák meg a városképet, így kimondottan a fejlõdés jele, hogy korszerûsítésre
került az elõször itt épült társasház.
Varga Zoltán társasház
specialistától megtudtuk, több
mint egy éve egy állami energetikai pályázat okán elõzetes
pályázati költségvetést készítettek, viszont annak anyagi
terheit a 16 lakásos épületben
lakók nem tudták vállalni. A
megoldás az lett, hogy megvizsgálták mekkora a lakóközösség tehervállalása, amellyel

felépítettek egy mûszaki tartalmat, ami a jelentõs energiamegtakarítást eredményezhette. A megújítást a lakók döntése alapján a társasház végül
önerõs beruházásképpen hajtotta végre. Elkészült egy
komplex homlokzatvédõ szigetelés, a záró, födémlapos tetõ hõszigetelése, az összes nyílászáró cseréje és bizonyos lakásokban – ez a lakók egyedi
döntése volt – a fûtéskorszerûsítés is. A költségeket egy banki konstrukcióval sikerült megoldani, a lakók fizetik a kölcsönöket a társasházra jelzálogot nem terhelt a pénzintézet.
A tervezés után a tényleges
kivitelezés tavaly novembertõl
idén február végéig tartottmondta Varga Zoltán. Elhangzott, igény esetén Letenye többi társasházának lakóinak is
tartanak tájékoztatókat, hogy
megismerkedjenek a részletekkel. A program végén Turi Józsefné, a Béke u. 2 lakóközösségének közös képviselõje
köszönetet mondott a szakszerûen elvégzett tervezésért és
kivitelezésért.

Balról Vlasics Lajos, Kuprivecz József, Simon Zoltán, Somogyi
Tibor, Farkas Szilárd, Somogyi András.
osztójára egy hét múlva az
iskola éttermében került sor.
A program elején népdalok
hangzottak el, sõt a Letenyei
Borbarát Hölgyek meglepetés
mûsorral is kedveskedtek a közönségnek. Somogyi András,
az egyesület elnöke megköszönte a rendezvény vállalkozó
szponzorainak segítségét is.
Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi tanácsának
elnöke (a zsûri alelnöke) értékelésében hangsúlyozta, figyelemre méltó, hogy a beküldött minták háromnegyede
arany és ezüst minõsítést kapott. Kiemelte, rangot ad a
letenyei borversenyeknek az
is, hogy a sokszor fejlettebb
technológiával
rendelkezõ

szomszéd országbeli termelõk
boraival tudják felvenni a versenyt az immár hagyományosan nemzetközivé vált letenyei
bormustrákon. Farkas Szilárd
polgármester úgy fogalmazott,
a város érdeke a borversenyek
támogatása, hiszen az egyre
jobb helyi borok Letenye jó
hírnevét is öregbítik. Az eseményen átadásra került a 34
aranyminõsítés oklevele és érme, amely során Somogyi
Tibor vehette át a Város bora
kitüntetõ címet és a vele járó
kupát. A lepalackozott aranyérmes rizlingszilvánikat a kisvárosba érkezõ jeles vendégeknek ajándékozza a polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Húsvéti dekoráció Letenyén
Húsvét elõtt az ünnephez
illõ díszítéssel kedveskedett a
városlakóknak a Letenyéért Közéleti Egyesület. A civil szervezet
tagjai a városközpontban lévõ,
az önkormányzat által készíttetett árvácska kosár közepére
szép húsvéti díszt helyezett el.

A húsvéti díszítést két paddal és az azokon elhelyezett
húsvéti nyulas dekorációval
tették szebbé. A letenyei húsvéti dekorácóval sokan együtt
fotózkodtak a szép ünnep
idején.
M.I.
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„Popevka” elõselejtezõ Semjénházán
32. alkalommal rendezik
meg ebben az évben a muraközi horvát népdalestet a
horvátországi Nedelišæe-ben.
Az elsõ ilyen eseményt 1971ben tartották, abban a reményben, hogy a muraközi horvát
népdalok ne merüljenek feledésbe. A népdalest döntõjét
minden alkalommal az ötletgazda „Sloga” Kulturális Egyesület otthonában, Nedelišæeben rendezik. A horvátországi
döntõbe az elõválogatókon keresztül vezet az út.
2011-tõl már nem csak Horvátországban, hanem a Mura
magyarországi oldalán is tartanak elõválogatót, mellyel a rendezvény nemzetközi programmá nõtte ki magát. A magyarországi elõválogatót a Muramenti Horvátok Egyesülete
szervezi, az eseményen pedig
a környék összes horvát nemzetiségû településének kulturális csoportja részt vesz, emellett egyéni énekesek és más
formációk is képviseltetik
magukat. A korábbi években
Tótszentmárton és Murakeresztúr felváltva adott otthont
a népdalest elõselejtezõjének,

idén azonban szakítva az eddigi hagyományokkal Semjénházán rendezték meg e jeles
eseményt.
2016. február 20-án így a
Muramenti horvátság figyelme
e kis településre összpontosult, ahol 22 fellépõ elõadását
várták a helyi kultúrházban. Az
eseményre színültig megtelt a
faluház nagyterme nézõkkel. A
nézõtéren foglalt helyet a népdalest horvátországi fõszervezõje, Jasna Hajdinjak mellett
Horvátország budapesti nagykövete, Gordan Grliæ Radman
is. Az estet Gulyás László, a
Muramenti Horvátok Egyesületének elnöke nyitotta meg,
majd átadta a szót Gordan
Grliæ Radman nagykövetnek,
aki kifejezte örömét az iránt,
hogy ennyi érdeklõdõt vonz ez
az esemény. Büszke arra, hogy
a Murának ezen a felén a
horvátság õrzi hagyományait,
többek között a népdalokon
keresztül, s reményét fejezte
ki, hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel, kezdeményezésekkel a horvát kultúra és így a horvát nyelv generációról generációra örök-

25 éves a letenyei Mákvirág
A IV. Letenyei Hóvirág
Tavaszi Fesztivál fináléjában,
március 18-án (pénteken) este
a Fáklya Mûvelõdési Ház
nagytermében adott jubileumi
koncertet a 25 éves helyi Mákvirág Citerazenekar.
A Negyedszáz év negyedszáz dallama címû mûsort Dömõk József, a mûvelõdési ház
és könyvtár igazgatója nyitotta
meg. Az eltelt 25 év alatt a
Cselényi József Attila vezette
citerások számtalan hazai és

külföldi fellépésen öregbítették Letenye jó hírnevét. A
zenekar széles skálán mozgó
repertoárja nem csak autentikus, hanem más zenei stílusú
mûveket is tartalmaz – hangzott el a koncert elõtt.
Az alapításkor öt, jelenleg
tíz tagú Mákvirág Citerazenekarnak két éve volt lemezbemutató koncertje. A zenekar a
jubileumi koncerten nyolc citerással, egy ütõssel és két
utánpótlás fiatallal lépett fel.

A Mákvirág Citerazenekar a jubileumi koncerten.

Szakítva a hagyományokkal idén Semjénháza adott otthont az
elõselejtezõnek.
lõdik és továbbra is a köztudatban marad.
Preksen László, Semjénháza polgármestere üdvözölte
azt a kezdeményezést, hogy
minden évben más településen rendezzék meg a Mura
menti horvátság egyik legfontosabb eseményét. Mint mondta, büszkeséggel tölti el, hogy
ebben az évben Semjénházára
esett a választás, hiszen nem
csak a technikai feltételek
adottak, de az itt élõ emberek
összetartása, szeretete is hozzájárul egy ilyen színvonalas
program megvalósításához.
A mûsor a Muramente
„himnuszával” vette kezdetét,
mely idén a Semjénháza
Gyöngyszemek Asszonykórus
színvonalas és szívet melengetõ elõadásában szólt. A két
órás mûsor során 33 horvát
népdalt hallgathattak meg a
jelenlévõk és a szakértõi zsûri
négy tagja: Stjepan Hranjec,
Branimir Magdaleniæ, Dragica Karolina Šimunkoviæ és
Miroslav Novak.
A fellépõ csoportok és énekesek a környezõ települések
mellett Horvátországból és

Szlovéniából neveztek erre az
elõselejtezõre. Részt vett az
eseményen a semjénházai csapat mellett a molnári, murakeresztúri, fityeházi, petriventei, szepetneki asszonykórus, a
tótszerdahelyi, tótszentmártoni és nagykanizsai vegyeskórus is. Duóban nevezett az
eseményre a murakeresztúri
Herman Edit és Novák Henrietta. Az egyéni fellépõk
közül az iskolás korosztály is
képviseltette magát, de az idõsebb énekesek produkciói is
mosolyt csaltak a semjénházi
kultúrházban megjelent nézõközönség arcára.
A színvonalas elõadások
után a fellépõket és a zsûri
tagjait a helyi IKSZT épületében várták egy kis frissítõre,
eszmecserére, további éneklésre, de volt, aki a horvát dalok
hallatán táncra is perdült. A
selejtezõrõl továbbjutók névsorát egy késõbbi idõpontban
hozzák nyilvánosságra, ugyanis
a szakértõi zsûri a felvételek
tanulmányozása után dönt a
horvátországi
Nedelišæe-be
utazókról.
Preksen-Ifka Ágnes
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Pálinkaverseny Becsehelyen
Az elsõ szabad pálinkafõzés Becsehelyen zajlott 2010.
szeptember 27-én, 2015. évben
tanfolyam indult, ahol a pálinkafõzés rejtelmeibe avatták be
a résztvevõket.
Becsehelyen már hagyománnyá vált, hogy minden évben helyszínt biztosít a környezõ településekrõl származó
pálinkák versenyének.
A 2016. február 27-én megrendezett versenyre 30 fõ nevezett 73 pálinkamintával 12
településrõl. Az alapanyagokat
tekintve a párlatok 13 fajta
gyümölcsbõl készültek, fõként
meggybõl, almából, körtébõl,
de szõlõbõl vagy naspolyából
is fõztek pálinkát.
A zsûri tagjai Vértes Tibor,
az Agárdi Pálinkafõzde tulajdonosa, Gazdag Attila és
Kaiser Gábor voltak, akik végigkóstolták a mintákat.
A bírálat szempontjait, ponthatárait tekintve Gazdag Attila
a következõket emelte ki.
– Fontos megjegyezni, hogy
a bírálat során érzékszervi
vizsgálat zajlik. Illatra, ízre és
harmóniára vizsgáljuk és pontozzuk a pálinkákat. Az illat
tekintetében a tisztaságot vizsgáljuk, hiszen itt párlási vagy
cefrézési hiba is elõfordulhat.
Vizsgáljuk a karaktert is, hogy

mennyire intenzív a gyümölcs
illata, a fajtajelleg mennyire
érezhetõ. A tisztaság 1-3 pontot, a karakter 1-5 pontot érhet. Az íz vizsgálatánál a tisztaság és a karakter vizsgálata
zajlik. Tisztaságnál azt nézzük,
van-e benne vegyület, amely
cefrézési vagy párlási hibára
utal. A karakter vizsgálatánál a
fajtajellemzõk meglétét keressük és pontozzuk. A harmónia
tulajdonképpen az illat és az íz
harmóniáját jelenti, erre 1-4
pontot adunk. A pontozás
alapján 18-20 pont az arany,
17-16 pont az ezüst, 15-14 pont
a bronz kategória. Felhívnám
a gazdák figyelmét, hogy nem
elég megadni, hogy például
körtébõl készült a pálinka,
szükséges pontosítani, hogy
vilmoskörte, tüskekörte, nyári
körte, stb. Magyarországon mintegy 1300 fajta körte van, mindegyiknél más az illat, az íz.
Gazdag Attila kiemelte,
hogy a versenyek a zsûrizést
végzõk részére is hasznosak,
mivel az illattárukat gazdagítják.
A becsehelyi pálinkaverseny eredményhirdetésére vacsorával egybekötött ünnepségen került sor. A versenyen 16
arany, 19 ezüst és 18 bronz
minõsítés született.

Munkában a zsûri.

Az eredményhirdetés pillanata.
Becsehely legjobb pálinkája és a verseny legjobb pálinkája díjat egyaránt Bóha Gyu-

la Irsai Olivér szõlõpálinkája
kapta.
Horváthné Szirmai Szilvia

Nõnap Kistolmácson
Március 5-én (szombaton)
a kultúrházban rendezték meg
a kistolmácsi nõnapot, ahol
elsõként Birkás Zoltán polgármester köszöntötte a hölgyeket. Mint mondta, életünk
minden jeles eseményénél,
minden nagyobb fordulópontjánál ott állnak a nõk. Senkivel
sem kerülhet egy férfi olyan
bensõséges kapcsolatba, mint

a nõkkel. Édesanyánk saját testében hordta ki a mi testünket
kilenc hónapon át. Feleségünk
ugyanezt teszi a mi gyermekeinkkel. Megosztja velünk a
szürke hétköznapokat is, amelyekben eldõl, hogy sikeres
lesz-e életünk. Unokáinkat is a
hölgyektõl kapjuk és a régi
mondás szerint boldog lehet
az az ember, akinek hûvös

A letenyei iskolások mûsora.

Birkás Zoltán polgármester köszönti a hölgyeket.

asszonykéz fogja le a szemét –
fogalmazott többek között a
kistolmácsi polgármester.
Ezt követõen a letenyei
Andrássy Gyula Általános
Iskola diákjainak mûsora következett, majd Bogdán Zoltán
gitárjátékát hallgathatták az
ünneplõk.
Az ízletes vacsora után a
polgármestertõl és a képviselõktõl minden hölgy élõ cserepes virágot kapott, majd tombolán sorsoltak ki több tor-

tát és értékes ajándékcsomagokat.
A programon jelen volt
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere, aki egyben a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú
Egyesület elnöke is, amely civil
szervezet szintén támogatta a
nõnapi rendezvényt. A program során a roma nemzetiségi
önkormányzat képviselõi is
virággal kedveskedtek a kistolmácsi hölgyeknek.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Vállalkozói fórum Letenyén
Március 4-én Letenye város
és a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (ZMKK) szervezésében a mûvelõdési ház
nagytermében került megrendezésre a II. Letenye Vállalkozói Fórum. Megnyitó beszédében Farkas Szilárd polgármester több témát is érintett.
– Köszönetemet fejezem ki
önöknek, a tisztességgel adózó vállalkozásoknak, hiszen adóforintjaikkal jelentõsen hozzájárultak és hozzájárulnak Letenye város mûködõképességének fenntartásához és gyarapodásához. Ezen felül önök
munkát adnak a helyi és térségi munkavállalóknak, bért fizet-

mogatásában, fõ célunk a realitás, a stabilitás és a fejlesztés,
az állandó innováció elérése,
ezt figyelembe véve új adónem
bevezetését a tavalyi évben
nem terveztük és az idei évben sem tervezzük.
A vállalkozói innovációhoz
kapcsolódva, a terület- és településfejlesztési operatív programok pályázati kiírásainak köszönhetõen fejleszteni kívánjuk a Mura Ipari Parkot alapinfrastruktúra, úgymint víz, csatorna, út, parkoló és energia
hálózat kiépítésével, bõvítésével, átalakításával, valamint terveink között szerepel a termelõ és szolgáltató tevékenyFarkas Szilárd köszöntõjét mondja. Mellette Cseresnyés Péter
államtitkár és Mazzag Ferenc, a ZMKIK elnöke.

A vállalkozói fórum résztvevõi.
nek, letenyei családok megélhetését teszik lehetõvé, ezáltal
önök szervesen részesei a város
és a polgárok mindennapi életének. Örömmel tapasztaltam
és tapasztalom, hogy az elmúlt
évben egyre több vállalkozás segíti Letenye kulturális-, sport-, és
civil életét, egyre növekvõ számban kapcsolódnak be helyi rendezvényeinkbe.
Önkormányzatunk elkötelezett a helyi vállalkozások tá-

ségekhez kapcsolódó új épületek építése, létesítése is.
A már megjelent helyi gazdaságfejlesztési pályázatok tekintetében támogatni kívánjuk
a helyi termelõk helyi piacra
jutásának lehetõségét, az agrárlogisztikai fejlesztések megvalósításával.
A helyi gazdaságfejlesztésen túl önkormányzatunk hangsúlyt fektet a szociális szolgáltatásokra, az újonnan létre-

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

hozott Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatásaihoz kapcsolódó eszközbeszerzések tekintetében. A foglalkoztatás és az életminõség
javítása, a családbarát munkába állást segítõ intézmények
fejlesztése irányában is elkötelezettek vagyunk.
Korszerûsítjük a Letenyei
Hóvirág Óvoda játszóudvarát, zöldterületét, és esetlegesen – felmerülõ igény esetén –
férõhely bõvítéssel is számolunk.
A terület- és településfejlesztési operatív programban
városunk zöld infrastruktúra
hálózatának rekonstrukciója,
megújítása is napirendre került, rehabilitálni kívánjuk a leromlott városi területeket, a városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések tekintetében záportározó kialakítása is
tervben van.
A barnamezõs területek helyreállítása programban a használaton kívüli, városunkban
található leromlott ipari területek kapcsán rehabilitációt kívánunk elindítani.
Letenye Város Önkormányzata így a 2014-2020 közötti
fejlesztési idõszakban jelentõs
kihívások elõtt áll, melyhez az
önök feltétlen segítsége és támogatása is szükséges.
Célul tûztük ki, hogy városunkat szabad kereskedelmi
zónává nyilvánítsák, amely a

gyakorlatban azt jelenti, hogy
a munkahelyteremtés és gazdaságfejlesztés érdekében betelepülõ vállalkozások fejlesztési adókedvezményt, munkavállalóik után pedig adó- és
járulékkedvezményt, többlettámogatást kaphatnak.
Tisztelettel kérem önöket,
hogy a jelen gazdasági helyzetben is õrizzék meg a munkaés álláshelyek számait, melyekkel jelentõs részt vállalnak városunk polgárainak foglalkoztatásában, ezáltal részt vesznek
a helyi- és térségi gazdasági,
foglalkoztatási mutatók javításában is – fogalmazott Letenye
polgármestere.
Ezt követõen Cseresnyés
Péter államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje szólt a
vállalkozókhoz. Megemlítette,
hogy a kormány egyre több
programot indít a kis- és középvállalkozásoknak, de új programok lesznek elérhetõek a
kisvállalkozók számára is. Hamarosan a kormány elé kerül
az általa kezdeményezett Mura
program, melyen belül a térség összes vállalkozásának, vállalkozójának szerepet szánnak
- mondta az államtitkár. Majd a
ZMKA szakemberei adtak tájékoztatást az aktuális és induló
pályázati lehetõségekrõl, végül
a polgármester állófogadáson
látta vendégül Letenye vállalkozóit.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

www.zalatajkiado.hu

Közös bemutatkozás az Utazás Kiállításon

Kiállítók egy csoportja a standon.
Idén már harmadik alkalommal
mutatkozhatott be
Nagykanizsa és térsége a 39.
alkalommal megrendezett Utazás Kiállításon Budapesten.
Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléjén négy
napon keresztül öt kontinens
számos országának látnivalóival, kultúrájával és gasztronómiájával ismerkedhetnek az
érdeklõdõk, az utazni vágyók
és a szakma képviselõi.
A kiállításon ismét egy
standon mutatkozhatott be
Nagykanizsa mellett a Mura
Régió térsége, a Lenti Tourinform Iroda, valamint idén
elõször Lendva városa is csatlakozott a közös bemutatkozáshoz.
A kiállítás ideje alatt minden nap más hagyományos térségi étel kóstoltatása zajlott,
így az érdeklõdõk megkóstolhatták a dödöllét, a zalai rétest
és a fánkot, de helyi termelõk
különleges mézei, mustárai is

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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
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szerepeltek a kínálatban, az
utolsó napon pedig a zalai boroké volt a fõszerep, melyben
a Da Biebere Borlovagrend
segédkezett.
A kiállításon a gasztronómia mellett a térségi nagyrendezvények, sportolási lehetõségek, kerékpár- és túraútvonalak, építészeti értékek, szálláslehetõségek is bemutatásra
kerültek Nagykanizsától egészen Lendváig.
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, államtitkár
sajtótájékoztatójában kiemelte,
hogy nagyon fontos a térség
népszerûsítésében a kiállításon való részvétel, valamint
nagyon fontos az együttmûködés.
– Nagykanizsa a dél-zalai
térséggel szövetségben, annak
centrumaként, és a határon
átnyúló területekkel, településekkel együttmûködve építi fel

önmagát. Az Utazás Kiállításon
közös standon való részvétel is
ezt a törekvést fejezi ki azáltal,
hogy a Mura-menti településeket képviselõ Zala Zöld Szíve
Egyesülettel, a Hetést képviselõ egyesülettel és a szlovén
Lendva városával közösen jelenik meg. A kiállításon való
együttes részvétel mindezek
mellett azt is hivatott demonstrálni, hogy Nagykanizsa a térsége és határmenti gazdaságiturisztikai centrális szerepe
mellett a fesztiválok, az aktivitás városa is – mondta.
Pál Zoltán, a Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, Kerkaszentkirály
község polgármestere elmondta, hogy nagyon régóta és sokat dolgoztak a Mura-menti
térség turisztikai összefogásáért, hiszen ez szükséges legfõképp a továbblépéshez.
– Erõsítjük egymást, és nem
gyengítjük, nem vesszük el
egymás lehetõségeit. A hármas
határ menti multikulturális
környezettel olyasmit tudunk
nyújtani, amit senki más: három nemzet, három kultúra,
három ország kulturális és idegenforgalmi kincseit – emelte
ki a sajtótájékoztatón.
A közös stand iránt nagy
volt az érdeklõdés, Éliás és
Tóbiás „Nagykanizsa új polgárai” is sokat segítettek a térség
népszerûsítésében. Az utazni vágyó turisták megbizonyosodhattak arról, hogy ha a Mura
vidékére érkeznek, biztosan
tartalmas és emlékezetes programokban lehet majd részük.
Káliné Kománovics Éva

Hirdetmény
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999.évi XLIII.
törvény végrehajtásáról szóló
145/1999.(X.1.) Kormányrendelet 19.§ (3) bekezdése alapján Molnári Községi Önkormányzat (8863 Molnári, Hevesi u. 4.) közhírré teszi,
hogy a fenntartásában lévõ
Molnári 100. helyrajzi számú
köztemetõ területére vonatkozóan a 25 éves sírhelyhasználattal meg nem váltott sírhelyek 2016. július 15. napjától megszûntetésre kerülnek.

A meg nem váltott sírhelyek megszûntetésével kapcsolatban 2016. június 30.
napjáig adategyeztetés kezdeményezhetõ Molnári Községi
Önkormányzat Hivatalában,
ügyfélfogadási idõben:
8863 Molnári, Hevesi u. 4.,
Telefon: 93-383-203,
e-mail:
onkormanyzat@molnari.hu,
web: www.molnari.hu
Vuk István
Molnári község
polgármestere

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit írjunk rá…
Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az
egyetemi barátaival a kapcsolatot. Évente egyszer
összejönnek és jót buliznak,
hogy legyen mirõl késõbb
beszélni. A találkozásra idõpontot és helyszínt nem
egyszerû összehozni, hiszen
mindenki rendkívül elfoglalt. De hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának,
nem kell hosszú telefonhívásokba bonyolódni. Sõt,
Laci már az elején rájött,
hogy nem kell mindenkinek külön e-mailt írni, egy
kattintással egyszerûen mindenkinek el lehet küldeni
ugyanazt a levelet.
Így gyorsabban lehet
egy olyan idõpontot találni,
ami mindenkinek jó. Hiszen
mindenki egyszerre látja és
jelzi, ha neki is megfelel. A
következõ bulin István születésnapját akarták megünnepelni. Kitalálták, hogy közösen vesznek ajándékot.
Laci, amikor a sokadik emailváltás után elolvasta,
hogy végre a gitárt mindenki megfelelõnek találta, letörölte az izzadságcseppeket a homlokáról. Mert
mondjuk ki, a fiúk néha
elég körülményesek voltak.
Nehezen jutottak egyezségre.
Már csak egy dolog maradt hátra – gondolta magában Laci – és megírta az
azóta is sokat emlegetet emailt:
– Mit írjunk Istvánnak
a gitárra?
És egy kattintással elküldte mindenkinek. István
volt az elsõ, aki válaszolt: –
A koromat semmiképp…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Zöld jeles napok és néphagyományõrzés a molnári óvodában
Sûrû, szinte egymásba érõ
programokkal köszöntött be a
tavasz a molnári és semjénházi
közös fenntartású egységes óvoda-bölcsõdébe. Március 22-én
a Víz világnapján az óvodások
munkáiból összeállított látványos kiállítást nézhették meg a
gyermekek és szüleik. Az óvodások rajzai, munkái papírhajtogatásai hûen tükrözték,
hogy sikerült tudatosítani a víz
szerepét, megéreztetni velük a
természetvédelem fontosságát,
vizeink tisztaságának óvását.
A 2016-os év vízzel kapcsolatos mottója: „Tiszta vizet az
egészséges világért”. A jelmondat szellemében terveztük a
gyermekek konkrét programjait. Nagycsoportosaink és középsõseink Dobos Józsefné
óvónõ és Vuk Istvánné dadus
néni kíséretében gyalogtúrán
követték a patakban folyó víz
útját a Mura folyóig. A falu
határában folyó Mura és a
kompkikötõ környéke kedvenc kirándulóhelyünk, ahol
mindig találunk új látnivalót.
Most a gátak, zsilipek és a Vízmû kútjainak szerepére hívtuk
fel a gyermekek figyelmét.
Érdeklõdve hallgatták, hogy a
Mura vize megtisztítva otthonainkba kerül, ezért értékes
kincs, amit nem pazarolhatunk el. Képek és tapasztala-

tok segítségével hasznos életmódtanácsokat
gyûjtöttünk
össze a víz gazdaságos felhasználásával kapcsolatban. A víz
és vízi közlekedés téma komplex feldolgozása során, anyanyelvi játékok, fogó- és téri tájékozódást segítõ játékok, barkácsolás, éneklés, verselés közben szereztek új ismereteket a
gyermekek.
Óvodai nyílt napunkon
(március 23-án) az érdeklõdõ
szülõk, nagyszülõk húsvétra
hangoló kézmûves napunkon
vettek részt. Bölcsõdéseink és
kiscsoportosaink kellemes tapintású fõzött gyurmából készítettek, mintáztak húsvéti
tojást. Kotnyek Lilla gondozónõ és néhány lelkes szülõ
segítségével húsvéti nyuszik és
kiscsibék is készültek. A nagyobbak a hímes tojás készítés
számtalan módját kipróbálhatták. Kifújt tojást festettek,
ragasztottak, díszítettek, horvát népi motívumokkal díszített tojásformát színeztek. A
húsvéti locsoláshoz készülõdõ
kislányok és a „szagos vízzel”
felsorakozó locsoló fiúk játéka
fokozta a jókedvet, vidám hangulatot. A kissé hûvösebb idõ
ellenére az óvoda udvarán lázas keresgélésbe kezdtek a
gyerekek, amikor meglátták az
élõ nyuszikat. Az összegyûjtött

Nyuszisimogató az óvoda udvarán.
húsvéti csomagokat és ajándékokat örömmel táncolták körbe, majd kipróbálták az új labdákat és ugróköteleket. Köszönet az óvoda szülõi közösségének, a vezetõségi tagoknak:
Langné Markulia Erikának,
Preksen-Ifka Ágnesnek és
Feiglné Korcsmáros Tündének
munkájukért, az ajándékokért
melyekkel még örömtelibbé
tették a gyermekek húsvétját.
Öröm számunkra, hogy a szülõi közösség támogatja az intézmény célkitûzéseit, segíti
feladataink megoldását, aktívan vesz részt programjaink-

ban. A szülõk által szervezett
nagy sikerû óvodabálnak köszönhetõen további óvodai és
óvodán kívüli programokat
szervezünk. A Föld napján a
tótszentmártoni hegyi pihenõbe kirándulunk, a Madarak és
Fák napján a Budafai Arborétumot látogatjuk meg. Bízunk abban, hogy a szülõkkel közösen átélt sok élmény,
a tapasztalatok megalapozzák a gyermekek pozitív érzelmi viszonyát a környezetvédelemhez.
Karádiné Tislér Mária
óvodavezetõ

Mesevilág a becsehelyi Harmatcsepp Óvodában

Egy-egy tréfás mesét adtak elõ.
2016. március 23-án tartottuk óvodánkban az „Aranyág” mesemondó délelõttöt. A
nagycsoportos gyerekek közül
öten vállalták azt, hogy egy-egy
tréfás mesével szórakoztatják
óvodás társaikat.
Bárdos Nóra, Bella Lilla,
Bogdán Kíra, Sebestyén Ben-

jamin és Székely Laura több
héten át memorizálták a
népmesék szövegét, s tanulták
a mûvekhez illõ elõadásmódot.
A jó hangulatú próbákon nemcsak a mesemondók, de az
egész csoport szókincse és fogalomtára bõvült a népmesékbõl hallott kifejezésekkel. A

mesemondók felkészítésében
nemcsak az óvó nénik, – Molnár Eszter és Takács Csabáné
– játszottak nagy szerepet, hanem szüleik is segédkeztek.
Fent említett napon 10 órára összegyûlt az óvoda aprajanagyja, hogy meghallgassa az
ifjú tehetségeket. A tavalyi mesemondó versenyhez hasonlóan tavaszi díszbe öltöztettük
a csoportszobát, s népi jellegû
elõadói teret alakítottunk ki.
Nagy öröm volt látni, hogy
a szülõket milyen büszkeséggel töltötte el gyermekük szereplése.
A gyermekek élvezetes elõadása annyira lekötötte a többi

gyermek figyelmét, hogy az öt
népmese végighallgatása egyáltalán nem okozott gondot még
a legkisebbeknek sem. Mindenki érdeklõdve figyelte a pontosan megtanult, talpraesett, humoros mesemondást, melyek
segítségével meseországba repülhettünk. Nagy tapssal és egy
kis ajándékcsomaggal köszöntük meg tehetségeinknek a
felkészülést. Rendezvényünket
a Becsehelyi Roma Kisebbségi
Önkormányzat támogatta.
Nagyon jó hangulatú délelõtt volt!
Büszkék vagyunk mesemondó ovisainkra!
Soósné Tóth Brigitta

www.zalatajkiado.hu
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A Szélkiáltó együttes
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A rajzpályázat kiállítása.

Hóvirág fesztivál
Letenyén
Homonnay Zsolt

Nagy sikerrel zajlott március 4. és 20. között a IV. Hóvirág
tavaszi mûvészeti fesztivál Letenyén.
A gazdag program nagy tetszést aratott a közönség körében.
Minden további szöveg helyett beszéljenek a képek! Fotóösszeállításunk a fesztivál egy-egy pillanatát idézi fel.

Mese Mátyás királyról.

Merics Nikolett

„Az õrségi konyha kincsei”-könyvbemutató…

Magyarucca zenekar

A Mákvirág jubileumi koncertje.
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Horgászok vizsgáztak Kerkaszentkirályon
Állami horgászvizsgát szervezett több helyszínen, köztük
Kerkaszentkirályon is a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége, amely a helyi
horgászegyesület koordinálásával zajlott le. A horgászvizsgára azért került sor, mert a
Halgazdálkodásról és halvédelmérõl szóló törvény elõírja,
hogy „állami horgászjegyet az
a személy kaphat, aki rendelkezik horgászvizsgával vagy
korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja és

fogási naplóját leadta. Az állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott
vizsgabizonyítvánnyal, más országban tett vizsgát pedig az
errõl kiállított okirattal vagy
horgászati okmánnyal tudja
igazolni.”
A vizsgára nyolc fõ jelentkezett, köztük három nõi horgászjelölt is – mondta el a vizsgabizottság elnöke, Sipos Károly, a Vas Megyei Szövetség
hivatásos halõre. A vizsgáztató
bizottság másik két tagja Horváth András (Körmendi Mun-

Tojásfa a kistolmácsi tó partján

Kistolmácson már második
alkalommal díszítették fel a
tojásfát a tó partján. Az ötlet a
helyi önkormányzattól és
Birkás Zoltán polgármestertõl
származik.
A díszítésben a rossz idõ
ellenére sokan – helyiek és
környékbeliek – segédkeztek,
akiket a falu vezetése süteménnyel, fánkkal, harapniva-

lóval, lilahagymás kenyérrel
vendégelt meg, a gyerekek
csokinyuszikat és csokit kaptak. A falu központjában, a
strand területén lévõ nyírfán
jelenleg közel 700 tojás van,
amely elõtt szívesen fotózkodnak az arra járók. A kistolmácsi
tojásfát húsvét után két héttel
bontják le – tudtuk meg a
Birkás Zoltántól.

Az írásbeli vizsga pillanatai.
kás HE elnöke), társadalmi
halõr), valamint Csótár János
(a helyi egyesület titkára, hivatásos halõr) voltak.
Csótár János kiemelte, hogy
a horgászvizsgára azért van
szükség, hogy a jövõbeni horgászok jártasságot és ismeretet szerezzenek a horgászat
alapjairól, a halakról, vízi
környezetrõl, természetvédelemrõl, horgászetikáról és jogszabályi elõírásokról. Nagyon
fontos a védett halfajok, tilalmi idõszakok és méret-

korlátozások ismerete, betartása is.
A résztvevõk felkészülten
érkeztek, a szóbeli és írásbeli
vizsgát mindenki sikeresen
tudta teljesíteni. A vizsgabizottsági tagok gratuláltak az új
horgásztársaknak és gazdag
vízparton szerzett élményeket
kívántak mindenkinek, valamint felhívták a figyelmet a
horgászversenyek idõpontjaira
és a tavaszi telepítések ütemezésére is.
Káliné Kománovics Éva

2016. március

11

Dél-Zala Murahíd

Szõlészeti elõadás Csörnyeföldön
Szõlõ-gyümölcs és kertvédelem a Syngentától címmel március 17-én elõadást szerveztek
a csörnyeföldi faluházban. Simon Zoltán, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke, egyben a település polgármestere köszöntõjében elmondta, ilyentájt mindig szerveznek tájékoztatókat
a környék borosgazdáinak, hogy
idõben fel tudjanak készülni a változásokra és meg tudják akadályozni a szõlõ esetleges kárté-

teleit. Sajnos tavaly felütötte a
fejét a térségben a szõlõ egyik
legveszélyesebb betegsége, az
aranyszínû sárgaság fitoplazmás megbetegedése, amit a bevezetett intézkedések ellenére
nem sikerült megállítani – mondta Simon Zoltán.
Szabó Béla, a Zala Megyei
Kormányhivatal növény és talajvédelmi osztályának vezetõje a 2013-ban megjelent betegséggel kapcsolatban említette,

Simon Zoltán köszönti az elõadás hallgatóságát.
hogy az ellen csak a betegséget terjesztõ amerikai kabóca egyedszám ritkításával
lehet védekezni. A tünetek általában
július-augusztusban
jelentkeznek, az idõben elvégzett alapos permetezés valamennyire lassíthatja a folyamatot. Sajnos a szõlõbetegség már a Csörnyeföld környéki ültetvényeket is veszélyezteti. Adott esetben szükség
lehet
zárlati
intézkedések
elrendelésére, de amennyiben
a fertõzés a 30 százalékot eléri,
úgy teljes megsemmisítés vár

az ültetvényre – mondta Szabó
Béla.
Az önerõbõl megvalósított
csörnyeföldi elõadás során szakmai segítséget nyújtott a gazdáknak Hochbaum Tamás, a Syngenta területi képviselõje, a program végén pedig Simon Zoltán
boraiból kóstolhatott a szépszámû érdeklõdõ, melyek között ott
volt Iványi László, Bázakerettye
polgármestere és szép számmal
képviseltették magukat a letenyei
Szõlõ és Gyümölcstermesztõk
Egyesületének tagjai.
M.I.

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084
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Nagypénteki keresztút Letenyén

A keresztút a letenyei Petõfi utcában az un. Soós keresztnél.
A keresztet Lukács Vilmos viszi.
Nagypénteki keresztutat Letenyén még az ötvenes években is tartottak, a hagyományt
Lukács Vilmos szervezõ és segítõi tavaly élesztették újjá. A
keresztút – amelyet a családokért, a betegekért és hazánkért
ajánlottak fel – március 25-én
(pénteken) reggel 9 órakor az
egyedutai városrészben lévõ
Rákóczi utcai un. „faluvégi kereszttõl” (Kurucz kereszt) indult. A 14 kilométeres útvonal
során áthaladtak a Rákóczi,
Szent Imre, Béc utcákon, majd
a Béci és az Öreg hegy következett és a végállomás a városközpontban lévõ templom volt.
Az egyházi énekekkel kísért
keresztút során a 14 állomásból álló stációknál Szent II.
János Pál pápa keresztúti elmélkedéseibõl olvastak fel Az
elmélkedések során a Miatyánk
és az Üdvözlégy Mária imádságok hangzottak el. A keresztúton Végh László, Tornyiszentmiklós polgármestere is
részt vett.
– Az indulásnál 60-70 ember vett részt, a végére egy kicsit lemorzsolódtunk, ami viszont örvendetes volt, hogy
egy-egy szakaszon csatlakoztak

hozzánk gyerekek is – mondta
lapunknak Lukács Vilmos. A
legidõsebb egy 75 éves néni
volt (õt tavaly is eljött) a legfiatalabb egy 1 éves kisbaba,
akit anyukája tolt babakocsiban. Az emberek kérik, hogy
folytassuk tovább, mert jövõre
is el szeretnének jönni. Ha a jó
Isten is úgy akarja, érte hálából újra megtesszük ezt az utat
– mondta az esemény szervezõje.
– Elõször vagyok az itteni
keresztúton, tavaly hallottam,
hogy volt, úgy döntöttem az
idén jövök én is – mondta a letenyei születésû, de Tótszentmártonban élõ Kovács Anikó.
– Az is jó volt, hogy sok olyan
emberrel találkoztam a keresztút során, akiket már régen
láttam. Egymást segítve mentünk, egy-egy szakaszon gyerekek is vitték a keresztet, ez példamutató lehet mindenki számára. Mindegyikünk valakikért, valakiért felajánlást tett,
így vagyok ezzel jómagam is. A
keresztutamat azokért ajánlottam fel, akikre az út során magamban gondoltam – fogalmazott Kovács Anikó.
- mir -

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

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

www.zalatajkiado.hu

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

