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(Folytatás a 11. oldalon)

Az új élményvilágban

csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence

kínál felüdülést.

(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,

hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT AZ ÚJ FEDETT ÉLMÉNYFÜRDO LENTIBEN!

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft

Gyermek belépo : 1 500 Ft(3-13,99 éves korig)

Élményfürdo kiegészíto jegy: 700 Ft
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

2016. szeptember 24-én
(szombaton) ünnepélyes kere-
tek között megtörtént a

mûfüves focipálya hiva-
talos felavatása.

Az ünnepséget
polgármester nyitotta meg,
majd a Molnári Asszonykórus
elõadásában meghallgathattuk
a magyar és horvát himnuszt.
Ezek elhangzása után Vuk Ist-
ván elmondta, hogy az önkor-
mányzat továbbra is nagy
hangsúlyt fektet a fiatalok
egészségtudatos nevelésére. A
mûfüves pálya beruházásának
egy részét az MLSZ finanszí-
rozta, az önkormányzat bizto-
sította az önerõt, 8 millió Ft-ot.

mol-
nári

Vuk István

Mûfüves focipályát avattak Molnáriban
Tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy a pályát nem csak a fia-
talok, hanem az idõsebb kor-
osztály és a megyei II. osztály-
ban szereplõ molnári focicsa-
pat is használja.

Az ünnepségen részt vett
államtitkár, a

térség parlamenti képviselõje,
aki beszédében kihangsúlyoz-
ta, hogy ez a létesítmény re-
mek lehetõség a településen
élõ mozogni vágyó emberek-
nek is. A Magyar Labdarúgó
Szövetséget
képviselte, s focilabdát és me-
zeket ajándékozott a telepü-
lésnek.

Cseresnyés Péter

Majoros Attila

Balról Majoros Attila, Vuk István, Cseresnyés Péter, Preksen
László. A háttérben Marton István plébános.
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Verõfényes napsütés, vi-
dám emberek, bor, pálinka, must,
szõlõ, pogácsa, zeneszó, tánco-
sok és jókedv - röviden össze-
foglalva ez jellemezte a szep-
tember 6-án, vasárnap meg-
rendezett XII. Becsehelyi Szü-
reti- és Borfesztivált.

A rendezvény ismét széles
helyi összefogással jött létre,
az elõkészületek már csütör-
tökön megkezdõdtek a színpa-
dok, sátrak és faházak felállítá-
sával, majd a szombat délutáni
díszítéssel folytatódott.

A vasárnapi menetben
résztvevõ 13 jármûbõl álló
konvojt kerékpárosok vezették
fel, õket a „bíró és bíróné” a
kisbíróval hintón követte, a ko-
csikon foglaltak helyet a Zala-

gyöngye Táncegyüttes
Becshelyi Dalárda fú-

vószenekar Becshelyi ÖTE
„Becsehelyi Cigányok”

tánco-
sai, a , a

, a , a
csapa-

ta, családok, baráti társaságok.
A szüreti felvonulásban részt-
vevõk száma az elmúlt évek-
ben is meghaladta már a 250
fõt, de az idei létszám minden
korábbit felülmúlt.

A településen három he-
lyen állt meg a menet, itt a kis-
bíró köszöntötte rigmusokba
szedett beszéddel a nézõket, a
táncosok után a „Becsehelyi
Cigányok” alkalmi csapata,–
akik között felismerni vélték a
település plébánosát és házi-
orvosát is – vidám történe-
tekkel szórakoztatták, a lányok
asszonyok musttal, borral és

XII. Becsehelyi Szüreti- és Borfesztivál
pogácsával kínálták a kö-
zönséget.

A faluháznál borházak és a
pálinkaház, vadpörkölt, dödöl-
le, hagyományos népi ételek, ré-
tes, kürtöskalács, krumplipró-
sza és langali várta a Becse-
helyi Szüreten résztvevõket. A
sátraknál kézmûves termékek
közül lehetett válogatni: kü-
lönleges lekvárok, szörpök, te-
ák, mézek, ajándéktárgyak, saj-
tok, mangalica termékek.

Amíg a felnõttek nézelõd-
tek, kóstolgattak, a parkban a
kicsiket elvarázsolta a népi ját-
szótér, ahol a természetes
anyagokból készült játékokat
több felnõtt is kipróbálta.

A színpadi megnyitó kere-
tében , a Da
Bibere Zalai Borlovagrend
nagymestere méltatta a ren-
dezvényt, a hagyományõrzést,
a borok ünnepét.

Ezt követõen a Zalagyön-
gye Táncegyüttes mûsora kö-
vetkezett, tagjai a közönséget
is bevonták a táncba.

A letenyei
elõadása a hagyomá-

nyos népdalok és azok feldolgo-
zására épült, de mellette népsze-
rû dalokat is megszólaltattak.

dr. Brazsil József

Mákvirág Citera-
zenekar

Mûfajváltás következett és a
népszerû musical színész,

adott koncertet.
A mûvész a fellépés elõtt el-
mondta, hogy rendszeresen
sportol, úszik, teniszezik álló-
képessége megõrzése céljából.

A kisszínpadi programokat
a korábbi évekhez hasonlóan a
Becsehelyi Dalárda – az elsõ
szüreti fesztiválra alakult – fel-
lépése és a hébérszívó verseny
zárta.

Becsehely hébérszívó baj-
noka 2016-ban ismét, már har-
madik alkalommal,

lett.
Az esti rock-koncerten so-

kan együtt énekelték a „Ricse-
dalokat” a vezette

együttessel.
– A koncertet követõ esõ

sokakat idõ elõtt „hazakény-
szerített”, de ennek ellenére
igazi vidám, szüreti és baráti
hangulatban zárult a rendez-
vény, amelynek sikere évrõl-év-
re sokak összefogásának, ön-
zetlen segítségének az ered-
ménye, amelyet ezúton is kö-
szönök! – értékelte a progra-
mot polgár-
mester.

Be-
reczki Zoltán

Budai Ró-
bert

Nagy Feró
Beatrice

Németh Géza

Horváthné Szirmai Szilvia

A Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora.

A Becsehelyi Dalárda fellépése.

2018 végére a mel-
lett lévõ M70-es autóutat autó-
pályává alakítják át.

A Magyar Közlönyben a na-
pokban megjelent kormányha-
tározat szerint a 2500 milliár-
dos közútfejlesztési progra-
mon belül kerül sor az M70-es
kétszer két sávos átalakítására.

Az építés várhatóan lökést
ad a helyi kereskedelemnek,

Letenye

Két autópálya lesz Letenyénél
ugyanakkor a lakás- és házki-
adásoknak köszönhetõen nem
kevés bevételhez juthatnak az
üres és kiadható ingatlanokkal
rendelkezõk.

Azt még nem tudni, hogy
pontosan mikor kezdõdnek
meg a munkálatok, de a szak-
emberek a régészeti próbafel-
tárásokkal már végeztek.

M.I.

Az M70-es autóút Letenyénél.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szeptember 17-én a Megye-
háza Deák Ferenc termében
tartották Zala Megye Napját. A
megjelenteket elsõként

, a Zala Megyei Közgyû-
lés elnöke köszöntötte, aki
mondandójában beszámolt a
megyei hivatal munkájáról is.

– Azon polgárokat díjazzuk
ma ünnepélyes keretek között,
akik szorgalmasak, erõn felül
teljesítenek saját közösségü-
kért, Zaláért és az ország elõ-
rehaladásáért. Ez nem csak kö-
szönetnyilvánítás, hanem ins-
piráció is a fiatalok felé, hogy
küzdjenek, dolgozzanak, mél-
tón kövessék elõdjeiket – mond-
ta dr. Pál Attila, aki megemlí-
tette a napirenden lévõ fejlesz-
téseket is.

Az ünnepi közgyûlésen meg-
jelent és felszólalt

, az Európai Bizott-
ság kulturális, oktatási, ifjúság-
politikai és sportügyi biztosa.

A köszöntõket követõen az
ünnepség a Megyei Közgyûlés
díjainak átadásával folytató-
dott, az elismeréseket dr. Nav-
racsics Tibor és dr. Pál Attila
adta át.

Idén a Zala Megye Dísz-
polgára kitüntetõ címet Zala-
egerszeg és Zala megye fejlesz-
tése érdekében végzett mun-

dr. Pál
Attila

dr. Navra-
csics Tibor

„Erõs és összetartó közösség alkotja Zalát”
kássága, kimagasló, világszerte
elismert szakmai eredménye-
iért, tudományos és közéleti
munkásságáért, példaértékû
munkájáért
szívsebésznek adományozták.
A Széchenyi-díjas szívsebész
révén megyénkben világszín-
vonalú szívsebészeti, szívgyó-
gyászati centrum és gyógyító
tevékenység jöhetett létre.

A közgyûlés
díjat

adományozott
ny. fõorvos részére.

díjat ka-
pott

a Zala Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági, Növény- és talajvédelmi
fõosztályának vezetõje, megyei
fõállatorvos.

díjat érdemelt ki
, a Ka-

nizsai Dorottya Kórház nyugal-
mazott volt fõigazgatója. A

díjat ítéltek oda a

, a keszt-
helyi Vajda János Gimnázium
történelem és német szakos ta-
nára kiemelkedõ nevelõ-ok-
tató és közösségi munkájáért a

díjban része-

dr. Papp Lajos

Zala Megye
Címere Emlékplakett

dr. Hegyi Pál
Zala Me-

gye Közigazgatásáért
dr. Németh Ágnes Izabel-

la,

Zala Megye Egész-
ségügyéért
prof. dr. Bátorfi József

Za-
la Megye Szociális Gondosko-
dásáért Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat
Nagykanizsai Csoportjának.
Varga Szabolcs Gábor

Zalai Pedagógus

sült. dí-
jat adományoztak

a Zala megyei lovassport
szervezésében végzett kiváló
munkájáért és kiemelkedõ ok-
tatási tevékenységéért. Szintén

díjat ve-
hetett át válogatott
labdarúgó, középpályás, a ZTE
egykori játékosa, a futball és a
zalaegerszegi klub iránti elkö-
telezettsége és az utánpótlás
érdekében végzett példaér-
tékû munkája elismeréseként.

díjat érde-
melt ki a

.
díjat adományoz-

tak igazgató-

Zala Megye Sportjáért
Szécsi György-

nek,

Zala Megye Sportjáért
Soós István

Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért

Nagykanizsa-Miklós-
fai Közmûvelõdési és Város-
szépítõ Egyesület Zala Megye
Fejlesztéséért

Pálinkás Róbert

A díjazottak dr. Navracsics Tibor (balról), dr. Pál Attila, illetve
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési
képviselõ (jobbról) társaságában.

nak a keszthelyi Festetics kas-
tély és a Festetics örökség meg-
õrzése és turisztikai fejlesztése
érdekében végzett tevékenysé-
géért. Ugyancsak

díjat vehetett át a
minõségi családbarát turiszti-
kai szolgáltatások fejlesztése
érdekében végzett munkájáért

az alsópáhoki
Kolping Hotel igazgatója.

díjban részesült
festõmûvész.

Pohárköszöntõjében
kormánymegbízott

kiemelte, hogy sok ember élet-
útjával, munkájával, hivatássze-
retetével és tehetségével ran-
got szerzett Zala megyének és
hazánknak.

Zala Megye
Fejlesztéséért

Baldauf Csaba,
Zala

György Illésné
Major Julianna

dr. Sif-
ter Rózsa

Pataki Balázs

Már hagyománnyá vált, hogy
körze-

ti védõnõ az anyatejes táplálás
világnapja alkalmából közös
programot szervezett a

és a anyatejjel
tápláló édesanyák és gyerme-
kei részére. A rendezvény meg-
tartására a tágas, babakocsival
is jól megközelíthetõ felújított
molnári kultúrházban került sor
2016. szeptember 15-én dél-
elõtt. A programot Iván Zoltán-

Iván Zoltánné (Zsuzsi)

molná-
ri semjénházi

„Anyatejes világnap” Molnáriban

né körzeti és
vezetõ védõnõ nyitották meg.
Köszöntötték a megjelente-

ket, az édesanyákat, a gyerme-
keket, az édesapákat, a nagy-
mamákat, s a hozzátartozókat.
Köszöntötték a helyi óvodáso-
kat is, akik táncokkal, vidám
versekkel, énekléssel színesí-
tették, tették hangulatossá a na-
pot, valamint az édesanyáknak
saját maguk készítette ajándék-
kal kedveskedtek.

Adorján Árpád-
né

Délelõtt különbözõ játé-
kokkal foglalták el magukat a
gyerekek és közben ismerked-
tek egymással. be-
csehelyi jógaoktató gyerekjó-
gát tartott az óvodások részé-
re. A gyerekek nagy lelkesedés-
sel vettek részt a játékos test-
mozgásban. A felnõttek kötet-
len beszélgetés formájában osz-
tották meg véleményeiket, ta-
pasztalataikat a gyereknevelés-
sel kapcsolatban, vagy kérték a

Nagy Sarolta

védõnõ segítségét, tanácsát. Az
önkormányzatok támogatásá-
val a résztvevõk megvendége-
lésére is sor került, édesség, ro-
pogtatni való, üdítõ került az
asztalra.

A résztvevõk olyannyira jól
érezték magukat, hogy úgy
döntöttek: a helybeli IKSZT-
ben hetente egy alkalommal a
gyerekekkel együtt összejön-
nek, hogy közös játszással, da-
lolással, mondókázással, tapasz-
talatok megosztásával, vala-
mint sok nevetéssel, jókedvvel
töltsenek el egy-egy napot.

Farkasné Agócs Judit

Hagyományos a rendezvény Molnáriban.

Gyermekjóga az óvodásoknak.
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Iványi László Bázake-

rettye

Alsdorf

Europafest

Magyarország

– Hogyan került sor a

meghívásra?

,
polgármestere a tele-

pülés és a térség képvisele-
tében meghívást kapott a
németországi városába
az rendezvényre,
amelynek idén
volt a díszvendége. A láto-
gatásra szeptember 9 - 12. kö-
zött került sor.

– Az immár bázakerettyei
Szalai Gézának egy régi mun-
kahelyi kapcsolata van Detlef
Loosz alpolgármesterrel. Eb-
ben a városban mintegy 50
ezren élnek, s akárcsak Bá-
zakerettyére, a bányászat volt a
jellemezõ. Ellentétben a mi
településünkkel, nem a kõolaj,
hanem a szén jelentette a ki-
termelendõ nyersanyagot. En-
nek a Kölntõl 50 km-re fekvõ
városnak hagyományos hétvégi
rendezvénye a gazdag kultu-

Magyarországot képviselték
Dél-zalaiak Németországban

rális programot is tartalmazó
Europafest, amelynek évente
más és más ország a dísz-
vendége. Idén Magyarországra
esett a választás, s a személyes
kapcsolat miatt Bázakerettye is
reflektorfénybe került. Mint
kistérségi elnök természete-
sen úgy gondoltam, hogy ne
csak a mi falunk vegyen részt
ezen a fesztiválon, hanem mu-
tassuk be a Mura-régiót is.
Rendkívül gazdag reklámanya-
got vittünk, amihez a stan-
dunkon jutottak hozzá a ven-
dégek. Gazdag kínálat várta az
alsdorfiakat a helyi termé-
keinkbõl, népmûvészeti tár-
gyainkból. Nagy sikere volt a
dél-zalai ízeknek, italoknak,
gondoskodtunk arról, hogy
házigazdáink megismerkedje-
nek a magyaros vendéglá-
tással.

– Milyen volt az érdek-

lõdés?

– Nagy szeretettel fogadtak
minket, s ezt látogatásunk min-
den pillanatában éreztük.
Részt vett az Europafesten a
nagykanizsai Zalagyöngye Tánc-

Iványi László: – A személyes kapcsolat miatt Bázakerettye is
reflektorfénybe került.

Nagyszerû alkalom kínálkozott a kapcsolatok építésére.

A kanizsai táncosok a menet élén.

Kitûnõ hangulatot teremtettek a dél-zalaiak a vendéglátó he-
lyiek körében.

A helyi sajtó részletesen beszámolt a látogatásról.

együttes is, amely nagy sikert
aratott minden fellépésén. Lá-
togatásunkat nagy érdeklõdés
kísérte a helyi sajtó részérõl is.

E.E.
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Az akció a megjelenéstõl 2016. október 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

Bár az esõ kicsit megke-
verte a programot, de sikerült
megrendezni a felvonulást!
Szeptember 17-én, szombaton
délután 2 órától

a hagyományokat tiszte-
lõk kis csapata újra összejött
egy szüreti felvonulás erejéig.
Délelõtt feldíszítettük a trakto-
rokat, amiket a helyi mezõgaz-
dasági vállalkozók bocsátottak
a rendelkezésünkre.

14 óra körül indult a menet
a környezõ falvakba is elvinni
a szüret nótás jókedvét. Kicsik
és nagyok népviseletbe felöl-
tözve, jó kedvvel, vidáman nó-

Csörnyeföl-

dön

Szüreti felvonulás Csörnyeföldön

tázva mulatták végig az utat,
ami Csörnyeföld-

érintésével haladt. A
végállomás a csörnyei faluház
volt, ahol finom gulyással és
lángossal várták a megfáradt,
de a jó hangulattól hangos
társaságot. Jó érzés volt látni,
hogy kicsi és nagy, öreg és
fiatal együtt mulatott és amer-
re elhaladt a csapat, mosolyt
csalt az õket nézõk arcára.

Remélem, hogy ez a régi
szokás újra hagyománnyá lesz!

Vörcsök-Dob-

ri-Kerkaszentkirály-Csernec-

Muraszemenye-Kisszemenye-

Aligvár

Bekõ Attiláné

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szeptember 18-án (vasár-
nap) délután szentmise kereté-
ben került megáldásra a

Újhegyi dûlõnél a
által tavaly év végén

emeltetett 7,38 méter magas
fénykereszt. A helybeli vállalko-
zó, és
rendszeres résztvevõi a medju-
gorjei zarándoklatoknak, a ke-
reszt állításának ötlete ott fo-
gant meg.

A hegyi birtokuk közelében
egy tíz tulajdonos által birtokolt
területet vásároltak meg és oda
állíttatták fel a
építész tervei alapján készült
fénykeresztet, ami tavaly kará-
csonykor már világított is. A ke-
reszt talapzatának tetejébe négy
kõ került beépítésre, amelyeket

becse-
helyi Molnár-
család

Molnár Zoltán felesége

Plander László

Fénykereszt a becsehelyi hegyen
a Molnár-család a szentföldi
zarándoklatukról hozott magá-
val. A kereszt magassága 7,38
méter, mivel a Golgota hegyén
738 méter magasan áll Krisztus
keresztje. Színeinek jelentése:
az észak-déli irányba mutató
oldalon a fehér szín a feltáma-
dást, míg a kelet-nyugati irányba
mutató kék szín a Szûzanya
iránti tiszteletet jelképezi.

A fénykeresztet mintegy fél-
ezer becsehelyi és környékbeli
hívõ, számos meghívott katoli-
kus pap jelenlétében a Molnár-
család zarándoklatából szárma-
zó Jordán vizével

, a premontrei rend
csornai apátja ünnepélyes szent-
mise keretén belül áldotta meg.

Kép és szöveg:

Fazakas Zol-
tán Márton

Mirkó Imre

A fénykereszt áldása.

Molnár Zoltánné a fénykereszt állításának történetérõl szólt.

„Õszi hangulatban” címmel
október 23-ig látható

zalaháshágyi fafaragó szüreti
eszközöket bemutató makett ki-
állítása a letenyei Városi Könyv-
tárban. A tárlatot az Idõsek és a
Zene Világnapja alkalmából

FMHK igazgató nyi-
totta meg. Az ünnepségen

, a Letenyei
Idõsügyi Tanács alelnöke mon-
dott köszöntõt. Zenei mûsort

Varga Er-
nõ

Dö-
mõk József

Mi-
kóné Farkas Ildikó

Makettek és gyógynövények

pedig a
adott.

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében a letenyei óvodá-
sok és kisdiákok könyvtári fog-
lalkozásokon vettek részt. A felnõtt
korosztály gyógy-
növény szakértõ gyakorlati is-
meretekkel és kóstolóval színe-
sített elõadásán ismerkedhetett
meg a gyógynövények praktikus
és hatékony felhasználásával.

Mákvirág Citerazene-
kar

Fatér Balázs
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Az 1945 és 1956 között a
elhurcolt mint-

egy 800 ezer magyarnak állít
emléket a

által összeállított
vándorkiállítás, amely

után is látható
volt. A városi könyvtárban
szeptember 16-án megnyílt
tárlatot letenyei
polgármester és

államtitkár a térség or-
szággyûlési képviselõje nyitot-
ták meg. A kisváros elsõ em-
bere többek között szólt arról,
hogy a deportálások során és a
munkatáborokban közel 300
ezer magyar vesztette életét,
hazatérésük után az országban
a titkosszolgálatok hallgatásra
kényszerítették a lelkileg, sok-
szor testileg is megtört em-
bereket.

Cseresnyés Péter úgy fogal-
mazott, ez a kiállítás most na-

Szovjetunióba

Veritas Történetku-
tató Intézet

Nagyka-
nizsa Letenyén

Farkas Szilárd
Cseresnyés

Péter

Gulág-kiállítás
gyon jó példát ad arra, hogy
azok, akik szeretve szülõföldjü-
ket, közösségüket visszatérve a
szenvedésbõl mennyi mindent
hajlandók megtenni az orszá-
gért. Bár látszólag nem ide tar-
tozik az október 2-i népszava-
zás, de errõl is szól a történet.
A háborús, gulágos vesztesé-
gek ellenére a nemzet mindig
talpra állt, minden bajból kilá-
balt és most újra egy próba-
tétel elõtt áll. Ez pedig na-
gyobb horderejû, mint a ko-
rábbiak, mert most a beván-
dorlással egy nagyobb veszély
fenyeget – mondta az államtit-
kár, aki egy közismert, bár
nem túl kedvelt tévémûsor cí-
mével példázta a kialakult
helyzetet, ami így szól, most a
lét a tét. A letenyei kiállítás a
könyvtár nyitvatartási idejé-
ben szeptember 27-ig volt lá-
togatható.

(b-j) Cseresnyés Péter államtitkár, Végh László, a Fidesz lete-
nyei csoportjának vezetõje és Farkas Szilárd polgármester a
kiállításmegnyitón.

Szeptember 24-én (szom-
baton) második alkalommal
szerveztek szüreti felvonulást

civil szervezetek és a
város önkormányzata. A felvo-
nulás kora délután a város köz-
pontjából indult, a horvátor-
szági lovasok, magánszemé-
lyek, vállalkozók, Letenye Vá-
ros Fúvószenekara, a Veterán
Gépekért és Traktorokért Ba-
ráti Egyesület, a Kanizsai Old
Timer Kerékpáros Szövetség, a
Letenyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat, a Derû Zene-
egyesület, a Körzeti Tûzoltó
Egyesület, a Derûs Évek Nyug-
díjasklub, a Szõlõ és Gyümölcs-

Letenyén

Szüreti felvonulás Letenyén
termesztõk Egyesülete, a Lete-
nyei Borbarát Hölgyek alkotta
menet vonult a kisváros jelen-
tõsebb utcáin.

A Flórián tér környékén
lakók díszítéssel és harapniva-
lóval várták a menetet. A
fõtéren felállított sátorban a
megnyitó során
polgármester úgy fogalmazott,
ismét megmozdult a település
apraja-nagyja, ami ékes bizo-
nyítéka annak, hogy igenis van
összetartás Letenyén.

államtit-
kár többek között arról szólt,
Letenye újra egy közösséget
erõsítõ programot rendezett,

Farkas Szilárd

Cseresnyés Péter

amely alkalmat ad a találko-
zásokra, ugyanis ebben a vi-
lágban, amelyben élünk a
személyes kapcsolatokból egy-
re kevesebb van. Így szüret
idején tisztelni kell azt a sok
munkát, amelyet a szõlõsgaz-
dák belefektettek abba, hogy
minõségi bor kerüljön az asz-
talokra – mondta az állam-
titkár.

A program ezt követõen fú-
vószenekarok, együttesek fel-
lépésével folytatódott, amely

során fellépett a város fúvós-
zenekara és a nagykanizsai Sto-
bos Tamburazenekar is, a ren-
dezvényen finom borokkal,
étellel kínálták a sokadalmat. A
frappánsan szervezett rendez-
vény jó hangulatú utcabállal
zárult. A fõszervezõk a Lete-
nyei Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat (Gyuricz Mária),
Letenye Város Önkormányzata
(Farkas Szilárd) és a Derû
Zeneegyesület (Friman Mar-
tin) voltak.

A menet a Kossuth utcán.

Cseresnyés Péter köszöntõje.

A finom ételeket Horváth Károly (b1) és Mirkó János fõzte.
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– Süle Jánost keresem! –
mondom a mellettem kerék-
pározó férfinak

központjában. A válasz
bensõséges és meglepõ: – Men-
jél a szomszéd faluba, a kanyar
után fordulj balra! Ott megta-
lálod. A második ház az övé.
Magot feltétlenül kérjél tõle!

Nincs tévedés. Azt a
keresem, aki 92 éves

kora ellenére sem tétlenkedik.
Nap mint nap dolgozik a kert-
jében, de errõl majd késõbb.

– Nem értem ezt a má-
sik falut – mondom a házi-

Muraszeme-

nye

Süle

Jánost

Betegségek félretéve, a munka segít
A muraszemenyei Süle János titka

gazdának. – Úgy bocsátot-
tak útra Muraszemenyén,
hogy menjek tovább, a másik
faluba...

– Persze – mondja Süle Já-
nos. – Mert én Csernecen szü-
lettem 92 évvel ezelõtt és most
is itt élek. Ez Muraszemenye
harmadik kerülete.

– Azt ajánlották, hogy láto-
gassam meg Önt. Példaértékû,
ahogy a kertjét most is gon-
dozza...

– Két kertünk van. Az egyik
az enyém, a másik a felesé-
gemé.

– Vetélkednek?
– Szó sincs róla. Csak mind-

ketten a saját fejünk után me-
gyünk. Az asszony 85 éves, van
elég egészségügyi problé-
mánk, de a munka segít.

– Önnek például mi a baja?
A 92 éves kor természetesen
már méltányolandó...

– Kilencszer mûtöttek. Egy
rövid diagnózis: vakbél, ínsza-
kadás, sérv, prosztata, comb-
nyaktörés, ujjtörés, szemmû-
tét... S még nem is
mondtam el mindent.

– S még dol-
goznak...

– Betegségek fél-
retéve, elfoglaljuk ma-
gunkat.

– A család?
– Két leánygye-

rek, egyik Letenyén,
a másik Kanizsán. S
négy unoka.

– Honnét a növé-
nyek szeretete?

– Növényvédõs
voltam a tsz-ben. A
háztájiban a babbal
indult minden. A
szomszéd menyecs-
ke a hüvelyével di-
csekedett, hogy ab-
ban 10-12 babszem
is van. Kipróbáltam,
igaza volt. A háztá-
jiban aztán volt min-

den: bika, marha, disznó,
szõlõ, vetemény, gyümölcs.
Nem volt idõ pihenésre. Most
azonban már érzem, hogy
fogy az erõ – mondja bú-
csúzáskor.

Visszatérve a magra: kér-
nem se kellett, Süle János ma-
gától adott. Igaz, nem virág-
magot, hanem azokból a bi-
zonyos nagy hüvelyben termõ
babszemekbõl.

E.E.

Süle János és felesége. Ma is mintaszerûen gondozzák
kertjüket.

A háttérben az a bizonyos bab. Azzal
kezdõdött minden a háztájiban.

A
2016. szeptember 22-i ülésén
a nyertes pályázatok, illetve az
októberi népszavazás lebo-
nyolítása kapcsán beérkezett
többletbevételek miatt a tes-
tület módosította 2016. évi
költségvetését, majd elfogadta
az Irányító Hatóság által már
jóváhagyott

változatát, amely a 2015 szep-
temberében elfogadott válto-
zathoz képest döntõen tech-
nikai jellegû változtatásokat
tartalmaz.

Jóváhagyta a grémium az

ke-

Zala Megyei Közgyûlés

Zala Megyei In-

tegrált Területi Program 3.2

INTERREG V-A Szlovénia -

Magyarország Együttmûkö-

dési Program 2014-2020

retében, a Zala Megyei Ön-
kormányzat részvételével be-
nyújtott pályázatokat, melyek
közül a Guide2Visit elnevezé-
sû, 2 018.741 EUR költségve-
tésû projektben partnerként
vesz részt, a 2 293 423 EUR
költségvetésû

projektben pedig ve-
zetõ partneri feladatot vállalt.
A címû projekt
célja a határtérség vidékies,
aprófalvas, periférikus terü-
leteinek turisztikai kínálatba
illesztése egy komplex látoga-
tóirányítási rendszer konkrét
elemeinek kialakításával, a tér-
ség fizikai átjárhatóságának
biztosításával, a közös deszti-
nációt alkotó egyes tájegy-

IronCurtain-

Cycling

Guide2Visit

ségek sajátos építészeti, népi
hagyományainak és természe-
ti értékeinek megjelenítésé-
vel, a pontszerû, elszórtan
elhelyezkedõ kisebb vonzerõk
egységes attrakcióvá, komplex
termékké fejlesztésének tá-
mogatásával. Az IronCurtain-
Cycling projekt célja egy
összefüggõ, határon átnyúló
kerékpáros desztináció kiala-
kítása az EuroVelo13 útvonal-
ra, mint fõ észak-déli irányú
tengelyre rácsatlakozó helyi,
térségi kerékpározható útvo-
nalak rendszerbe foglalásával,
kerékpáros-barát szolgáltatás-
kör és kiegészítõ kínálat létre-
hozásával, amely kitörési pont
lehet a társadalmi, gazdasági

szempontból is hátrányosnak
számító rurális térségben.

A korábbi évekhez hason-
lóan pályázatot nyújtott be az
önkormányzat a

által az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatására kiírt
azonosító számú felhívására is.
Az így elnyert 3 000 000 Ft
vissza nem térítendõ támoga-
tás hozzájárul többek között a
Közép-Európai Közlekedési
Folyosó Korlátolt Felelõsségû
Európai Területi Társulás Stra-
tégiai Központja mûködési
feltételeinek biztosításához.

Forrás:

Külgazdasági

és Külügyminisztérium

ETT-16

Zala Megyei Közgyûlés

Középpontban a közlekedés és a turisztika
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A Zala Megyei Labdarúgó
Szövetség nevében

alelnök szólt a megje-
lentekhez. Az ünnepi beszé-
dek után plé-
bános felszentelte a pályát,
ami után a gyerekek az aján-
dékba kapott labdával azonnal
használatba is vettek. Az avatá-
son résztvevõk a hivatalos ce-
remónia után meghívást kap-

Preksen
László

Marton István

tak a Látogatóközpontba az
állófogadásra.

A focipálya mûszaki átadá-
sára már nyáron sor került,
azóta utcabajnokságot is szer-
veztek, de a focin kívül más
jellegû sportolásra is alkalmas
a létesítmény. Mostantól a he-
lyi és vidéki sportolni vágyók-
nak is adott a lehetõség a pálya
használatára.

Farkasné Agócs Judit

Mûfüves focipályát avattak Molnáriban

Minden év õszén szüreti
felvonulást rendeznek

, s ez idén sem volt más-
képp. A

,
illetve a szomszédos

közös szervezésében
immár hagyományõrzõ mó-
don, vidám felvonulással eleve-
nítik fel a szüreti hagyomá-
nyokat.

Semjénházán 2009-ben szer-
vezték meg elõször a rendez-
vényt, így ebben az évben ez
már a nyolcadik alkalom, hogy
ilyen módon tisztelegnek a
szüreti munkák elõtt. A készü-
lõdés már péntek délután el-
kezdõdött, a felvonuló trakto-
rokat többek között virágból,
kukoricaszárból készült „öltö-
zékkel” látták el. Szombaton
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 feldí-
szített traktorokban pedig a

, és a település
fiataljaiból álló társaság, illetve
a molnári felvonulókat szállító
jármûvek sora követte a hintót.
A talpalávaló muzsika sem
hiányzott, az asszonyok lelke-
sen tanították a fiatalabb ge-
nerációt a régi magyar és
horvát nótákra.

A jármûvek sora elõször
Semjénházán vonult végig,

Semjén-
házán

Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat

Molnári
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat

Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus

Szüreti felvonulás Semjénházán

ahol lelkesen fogadták a felvo-
nulókat. A traktorok elõször az
Ady Endre, illetve a Rákóczi
utcán vonult fel, ezt követõen
egy kis kulturális mûsor ere-
jéig szünetet tartottak a sem-
jénházai kultúrház elõtti téren,
ahol már a falu apraja-nagyja
összegyûlt. A semjénházai jó
hangulat garantált volt, hiszen
alig szálltak le a felvonulók a
jármûvekrõl, máris mindenki
táncra perdült a faluház elõtt.
A programok sorát az óvo-
dások kezdték el, a Molnári
Horvát Nemzetiségi Óvoda
semjénházai és molnári kis-
óvodásai adták elõ szüreti da-
laikat, illetve táncukat. Pro-
dukciójuk sok mosolyt csalt a
jelenlévõk arcára, mûsoruk vé-
gén pedig vastapssal köszönte
meg nekik a közönség a szín-
vonalas elõadást. Az ovisokat a
molnári asszonykórus elõadá-
sa követte, õket pedig a Semjén-
háza Gyöngyszemek Asszony-
kórus váltotta. A semjénházai
asszonyoktól már megszokhat-
tuk, hogy mindig színvonalas
és szórakoztató produkcióval
kápráztatják el a közönséget, s
nem volt ez másként ez alka-
lommal sem. A kulturális prog-
ram során felléptek még a
petrivenetei asszonyok, illetve
a molnári tánccsoport, de Hor-
vátországból is érkeztek fellé-
põk, a kotoribai asszonykó-
rus énekelt el néhány horvát
népdalt.

A fellépések után a kultúr-
házban egy kis frissítõvel és

szendvicsekkel, pogácsával vár-
ták a szervezõk a mulatság
résztvevõit, ezután pedig foly-
tatódott a felvonulás. Elõször
Semjénháza Újtelep település-
részére vonultak a traktorok,
ezt követõen a mindkét tele-
pülés határában fekvõ Sándor-
hegy felé vették az útjukat,
ahol a jó kedélyû társaság
egy semjénházi borosgazda
nedûjét is megkóstolhatta, il-
letve ínycsiklandozó étkekkel
csillapíthatták éhségüket. A
hegyi utak zötyögése még
inkább felfrissítette a pótko-
csin utazók amúgy is jó han-
gulatát.

A végállomás Molnári volt,
ahol a kulturális mûsor kere-
tében elõször a molnári óvo-
dások mûsorát tekinthették
meg az egybegyûltek, majd a
Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus magyar és hor-
vát nótacsokorral kedveske-
dett a közönségnek. Fellépett
még a molnári asszonyokból
és lányokból álló tánccsapat,
és a helyi asszonykórus, a pet-
riventei asszonyok pedig szü-
reti dalokat adtak elõ. Este a he-
lyiek vacsorával várták a felvo-
nulás résztvevõit, majd hajna-
lig tartó mulatozás következett.

Preksen-Ifka Ágnes

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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A Thermal Hotel BALANCE ****
Lenti

„L 16 éttermében”

Igazi kulináris élvezetek várják Önt!

„L 16 éttermében”

Igazi kulináris élvezetek várják Önt!

Októberben
MINDEN VASÁRNAP

12.00 - 14.00 óra között

Különleges menüajánlataink*

KEDVEZMÉNYESEN!

közül választhatnak kedvükre

kedves vendégeink

Lenti, Táncsics M. u. 8.
Érdeklodés, asztalfoglalás elozetesen a

0620/212-1978 telefonszámon.

Ételeinkhez hozzáillo borokat is kínálunk!
*(Menüajánlataink levest, foételt és

desszertet tartalmaznak)

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó


