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Hõsök Napja Letenyén
Letenye Város Önkormányzata, valamint a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Letenyei Szervezete május 28-án szervezte meg a Hõsök napi ünnepséget.
A megemlékezés eredetét
az 1917. évi VIII. törvénycikkre
vezethetjük vissza. Itt mondták
ki elõször, hogy nemzetünk
hõsi halottainak kegyeletteljes
tiszteletét megfelelõ módon
kifejezésre kell juttatni és az
utókor számára meg kell örökíteni.
Az óvoda melletti emlékmûnél elsõként Pusztai Ferenc, a letenyei szervezet tagja köszöntötte a jelenlévõ-

ket, majd a koszorúzásra került sor.
A megemlékezés szónoka
Száraz Csilla, a nagykanizsai
Thúry György Múzeum igazgatója volt.
Mint mondta, a Pro Patria
1914-1918 feliratú emlékmû a
letenyei templom elõtt a település hõsi halált halt lakosainak állít emléket a város fõterén. A fegyverére támaszkodó
katona szobrának talapzatára a
közösség halottainak a névsorát vésték. A listák balról Béc,
elöl Letenye, jobbról Egyeduta
hõseit sorolják fel. Most pedig
itt állunk a II. világháborús
emlékmûnél. A két emlékmû

Száraz Csilla kanizsai múzeumigazgató ünnepi beszédét
mondja.
is bizonyítja a letenyeiek helytállását a nehéz idõkben, mely
mind a mai napig tart. Itt, a
világháborús emlékmû mellett
helyeztük el a megemlékezés
virágait, hajtunk fejet az áldozatok emléke elõtt. A hozzátartozók egyre fogynak, a kollektív emlékezet feladata megadni a tiszteletet mindazok-

nak, akik történelmünk során
életüket adták népünkért, nemzetünkért, értünk, valamenynyiünkért – hangzott el a letenyei ünnepségen.
A mûsor során közremûködtek a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
diákjai.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Kihívás Napja?
Becsehelyen teljesítve!
Vidám, de kissé álmos csapat gyülekezett május 31-én,
szerdán reggel 6 órakor a becsehelyi faluháznál. A résztvevõk a Kihívás Napját egy alig
3 km-es könnyû kocogással
kezdték meg Rudolf Tamás becsehelyi ultramaraton futóval,
majd átmozgató reggeli tornával folytatták, amelyhez többen csatlakoztak.
Becsehely második alkalommal csatlakozott a hagyományosan május utolsó szerdáján tartandó Kihívás Napja
sportnaphoz, amely Kanadából indult hódító útjára. Egész
nap lehetett csatlakozni a tartalmas és színes programokhoz, amelynek célja a legalább
15 percen keresztül tartó,
pulzusszámot emelõ sportolás volt.
A Harmatcsepp Óvodában
is sportosan kezdték a napot,
az óvodások, óvónénik és a
szülõk közösen tornáztak 15
percet az óvoda udvarán.
A faluházban 9 órától gerinctornára várták az érdeklõdõket az emeleten, a gyakorlatokat székkel végezték a résztvevõk, átmozgatva az izomzatot. Ezzel párhuzamosan a
földszinten baba torna és baba
masszázs várta a mamákatbabákat.

Az óvodások reggeli után
szülõi kísérettel megérkeztek a
faluházba, ahol már várták
õket a „jármûveik”.
Robogókkal, biciklikkel vagy
gyalogosan egy közös, nagy
sétán vettek részt a babakocsit
toló anyukákkal. A menetben
több leendõ óvodás is részt
vett, együtt élvezték a mozgást.
Az óvoda meghívására a
borsfai, a letenyei és a tótszentmártoni óvoda is átlátogatott és részt vett a sportnapon.
A séta után jól esett a gyerekeknek a faluház nagytermének hûvöse, ahol „Jógaországba” értek. A gyakorlatok
közös elvégzése után önfeledt
játékba kezdtek a gyerekek.
A következõ program az
idõsebb generációnak szólt:
székes senior tornára került
sor. A résztvevõk a torna végén kissé elfáradva, de mosolyogva álltak fel.
A délutáni programsorozat
a régi kultúrház elõtt kezdõdött. A nyilvános, dinamikus
gerinctorna átmozgatta a teljes
izomzatot, kellemes fáradtságot
okozott a csoport tagjainak. A
környezõ üzletekbõl is kijöttek
sportolni, ezzel is igazolva,
hogy a napi 15 perces mozgás
mindenki életében belefér.

„Találkozások-Susreti”

A kiállítás megnyitója.
Május közepén „Találkozások - Susreti” címmel nyílt festménykiállítás Letenyén a Városi Könyvtárban, melynek keretében a Kaproncai PODRAVKA '72 Képzõmûvészeti
Szekció és a KUD Delovi Kulturális Egyesület (Horvátország) mutatkozott be. A tár-

latot Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke és
Ivan Pal, Koprivnica-Krizsevci megye alispánja nyitotta
meg és közremûködött a Letenyei
Horvát
Éneklõcsoport is.
A kiállítás június 20-ig tekinthetõ meg.

Reggeli torna a becsehelyi óvoda udvarán.

Az esti futás résztvevõi.
A Fedezzük fel Becsehelyt!
blokk egy kerékpártúra volt,
amelyre több településrõl is
érkeztek. Németh Géza polgármester vezetésével több mint
10 km-t tekertek a falu utcáin.
A faluházban csocsóbajnokság indult, asztaliteniszezni lehetett, amelyet sokan ki is
próbáltak. Izgalmas, sok-sok
nevetéssel tarkított meccsek
zajlottak, amely a nézõk és a
résztvevõk számára is önfeledt
élményt nyújtottak.
Sorversenyre került sor a
söjtöri és a becsehelyi hivatal
dolgozói között, ahol vicces,
érdekes feladatokat kellett
megoldani.
A rendezvényre kilátogatók
részére csökkentett szénhidrát
tartalmú bagettek, kiflik mellett körözött, tojáskrém és
brokkolikrém kóstolására is
nyílt lehetõség.
Az egészségsátorban vérnyomásmérés, vércukormérés
mellett lehetõség nyílt maszszázst is igénybe venni.
A következõ program egy
órás zumba volt, amely a pörgõs,
latin dallamokkal kitûnõen
megalapozta a hangulatot.
Közben elrajtolt a Csak egy
kör! mottójú esti futás, amelyen nagyon sok résztvevõ

indult. A futók választhattak
megteendõ távok között: faluház-valkonyai elágazó vagy tovább közúton Borsfáig és terepen vissza Valkonyára, majd
Becsehelyre. A futók kitartását
mutatja, hogy a közel 20 km-es
távot 2 óra körüli idõvel sokan
teljesítették.
Kerékpáros akadálypálya
került felállításra a nagykanizsai rendõrkapitányság segítségével, ahol kicsik-nagyok
egyaránt kipróbálhatták ügyességüket.
A környezõ településekrõl
is sokan érkeztek a Kihívás
Napja esti eseményére, a fitnesz edzésre, amelyet Szentgyörgyi Rómeó tartott. A sportoló alaposan megdolgoztatta
a sportolni vágyók izmait.
A nap zárásaként a Becsehely-dalra, – amelyet egy helyi
zenész írt – koreográfiát tanult
be a csapat. Ezzel a közös
énekkel, tánccal zárult a Kihívás Napja Becsehelyen.
A napi program a mozgás
örömét, fontosságát mutatta
be, azt a szemléletet, hogy
mindenki megtalálja a hozzá
legközelebb álló mozgásformát. Jövõre ismét szeretettel
várunk mindenkit.
Horváthné Szirmai Szilvia
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Férfinap Kistolmácson
Ha már van nõnap, legyen
férfinap is – hangzott el Kistolmácson 24 évvel ezelõtt. A
jeles napot május 20-án (szom-

baton) rendezték meg az erdõk ölelte, Letenyével szomszédos zalai falu kempingjében. Az önkormányzat által

Letenyei majális
A Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár május elsején ismét megszervezte a hagyományos „Letenyei Majális”-t. A
családi délután keretében a
Brumi Bandi Band és a Kincses Színház „Varázslatos cirkuszolás” c. produkcióját Mu-

ramenti tánc-mix követte és
muraközi dalok is felcsendültek a Letenyei Horvát Éneklõcsoport elõadásában.
Az estébe nyúló programban retro dallamok, Éder Gabee és a Geri-Betli Duó szórakoztatta a közönséget.

Lángosevõ verseny a kistolmácsi férfinapon. A háttérben bal
oldalon Birkás Zoltán polgármester.

Fejszével vágták ki a májusfát a kistolmácsi férfinapon.
Állatsimogató…

Érdeklõdõk a nagy platán árnyékában.

támogatott programon ízletes
babgulyással és marhapörkölttel, házi készítésû pogácsákkal,
péksüteményekkel, lángossal,
finom italokkal vendégelték
meg az ünnepelteket – mondta
Birkás Zoltán polgármester.
Az „alapozás” után a 184
fõs falu megjelent fiatalabb
férfi tagjai – akik között 18.
életévét betöltött két „újonc” is
volt – lángosevõ versenyen
vetélkedtek, majd fejszével vágták ki a kistolmácsi tó parkolójában felállított májusfát. Ezt
követõen a zsákban futás volt a
soron, majd a tombolasorsolás
következett, ahol még tortát is
lehetett nyerni.

A következõ nagyobb program július 22-én lesz Kistolmácson, ekkor rendezik meg a
hagyományos falunapot a kemping és a tó területén.
Lesz sárkányhajó verseny,
kirakodó vásár, többek között
fellépnek a letenyei mûvészeti
iskola táncosai, a sztárvendég
Postás Józsi lesz, majd éjfélig
tartó bállal zárul a tolmácsi
falunap – hallottuk a faluvezetõtõl.
Az eseményen jelen volt
Farkas Szilárd letenyei polgármester is, aki egyben a Kistolmács Jövõjéért Közhasznú
Egyesület elnöke.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

www.zalatajkiado.hu
Íjászbemutató…
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Érkeznek a pályázati pénzek Letenyére

Fotó: archív
Munkában a letenyei képviselõ-testület.
Május 31-én (szerdán) soron következõ ülését tartotta a
letenyei képviselõ-testület. A
tárgyalási napon dr. Molnár
József, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõje beszámolt a város 2016. évi bûnügyi
és közbiztonsági helyzetérõl,
kitérve a letenyei helyzetre is,
válaszolt a képviselõk által
felvetett kérdésekre.
A testület tárgyalta a 2016.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról készített
beszámolót, döntött a Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
által átdolgozott szervezeti és
mûködési szabályzatáról, valamint az önkormányzat tulajdonában lévõ ÉKKÖV Kft. be-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

számolóját, a független könyvvizsgálói jelentést is megtárgyalta és elfogadta.
Elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet is.
Farkas Szilárd, a kisváros
polgármestere lapunknak elmondta, hogy a május hónapban számos beszámolónak, jelentésnek
kell
elkészülni,
melyrõl hó végéig szükséges a
döntéseket meghozni, ennek a
képviselõ-testület határidõben
eleget tett.
A képviselõ-testület döntött belsõ ellenõrzési jelentés,

a közbeszerzési szabályzat és a
beszerzési szabályzat elfogadásáról is.
Letenye Város Önkormányzata „Tanító öröksége” díjat
adományoz pedagógusnapon,
melyrõl szintén döntött. A
javaslatokat írásban kell minden év április 30-ig kell eljuttatni Letenye Város Polgármesteréhez. Az elismerést a színvonalas és gyermekcentrikus
oktató-nevelõ munkát végzõ, a
település közéletében meghatározó szerepet betöltõ óvodapedagógus vagy pedagógus
kaphatja.
A polgármester ismertette,
hogy a TOP pályázatok bírálati
döntéseirõl is rendelkeznek
már némi információval. Jú-

nius elsõ hetéig két hivatalos
értesítés érkezett az EPTK
rendszerben, valamint a támogatási szerzõdések is megérkeztek az önkormányzathoz.
A Zöld rekreációs fejlesztés
a Mura városában projekt 200
millió Ft támogatási összegben, a Termelõi piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai
fejlesztések Letenyén címû
projekt pedig 217 millió Ft
támogatási összegben került
megítélésre. A további, kilenc
benyújtott TOP pályázatok bírálatainak döntéseirõl még
hivatalos értesítést nem kapott
önkormányzatunk – értesültünk Farkas Szilárd polgármestertõl.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Nagygenerál a letenyei termálfürdõben

Fotó: archív

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

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

en
iH rdess !
k
nálun

A letenyei termálfürdõ.
Farkas Szilárd polgármestertõl megtudtuk, hogy úgynevezett „nagygenerál” zajlik
jelenleg a letenyei strand- és
termálfürdõn
is,
melynek
összege meghaladja a 22 millió Ft-ot.
A létesítményben elsõsorban a gépészet, a gépészeti elemek, a vezérlés, az automatika
és a szivattyúk felújítása zajlik,
emellett évrõl évre szükséges
a medencékben lévõ burkolat
jelentõs részének pótlása van
folyamatban.
– Azt gondolom, fontos kiemelni a karbantartást is, hiszen e nélkül egy ilyen létesítmény nehezen, jelentõs többletköltségekkel mûködtethetõ,
így az elõforduló, ebbõl adódó
veszteség folyamatos növeli a
költségeket – mondta a Dél-

Zala Murahídnak a városvezetõ.
A strandon végzendõ felújításra, karbantartásra pályázati
kiírás, felhívás a mai napig
nem jelent meg, így az önkormányzatnak saját forrásból kell
megvalósítania ezen önként
vállalt feladatot.
A felújítás ütemezését is át
kellett gondolni, hiszen téli
idõszakban a próbaüzem nem
megvalósítható, valamint üzemelés közben sem lehet a
munkákat elvégezni.
A felújítás jó ütemben halad, a létesítmény nyitása – melyet nagymértékben befolyásol
az idõjárás és a próbaüzem
megfelelõsége várhatóan június közepére tehetõ – mondta lapunknak Farkas Szilárd.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Fergeteges gyermeknap Molnáriban
A Molnári Közösségfejlesztõ Egyesület (MOKE) gyermeknapja a sok elõkészítés, szervezés eredményeként egy egész
napos, színes és gazdag palettájú rendezvény lett. A MOKE
2015. októberében alakult, nem
titkoltan azzal a szándékkal,
hogy szûkebb pátriánkban
hozzájáruljon a közösségfejlesztéshez, szélesítse a kulturális-, szabadidõs-, sport jellegû
programok skáláját, lehetõségeinkhez mérten részt vegyen
a szociális-, idõsügyi-, valamint

a családok segítésére irányuló
tevékenységekben. Ez utóbbiak már több alkalommal köthetõk e civil szervezethez,
amely nyitott az érdeklõdõk
felé, várja soraiba a segíteni,
tenni akaró személyeket.
Május 28-án ragyogó napsütéses idõ köszöntött ránk. Az
érdeklõdõket szépen feldíszített, lufikkal benépesített környezet és vidám zene fogadta a
Látogatóközpontnál. Lábtolllabda és „részegszemüveg” bemutatóval készült a Nagyka-

Zalai postások kétkeréken Letenyén
A Magyar Posta 2017-ben
ünnepli önállóvá válásának
150. évfordulóját. Az idei évben az említett egyesületek az
évforduló jegyében nagyszabású, Kerékpártúra az országhatár
mentén
elnevezésû
sportprogramot szerveznek.
A cél, több mint 1800 km
megtétele minél jobban megközelítve az országhatárt, biztonságos, kerékpározásra alkalmas útviszonyok mellett, kb.
50 km/nap szakaszokban, váltó
kerékpározással, minél több
résztvevõ megmozgatásával. A
túra nagyságrendileg 150 napot vesz igénybe, tekintettel
arra, hogy a távok teljesítésére
hétvégente kerül sor. A kiindulási pont Budapest, majd az
óramutató járásával ellentétes
irányban kerülik meg Magyarországot, végül Budapestre érkeznek vissza.
A zalai postások mintegy
40 fõs biciklis csapata és

kísérõik június 3-án (szombaton) a Vas megyei Õriszentpéternél pattantak nyeregbe és
72 kilométer letekerése után
érkeztek Letenyére a Fáma Házához, ahol Farkas Szilárd polgármester és Ráczné Lánczok
Zsuzsanna, a Letenyéért Közéleti Egyesület vezetõje és tagjai finom ételekkel és ízletes
italokkal fogadták õket. Péter
Tibor a Dunántúli Postás SE
(DPSE) zalaegerszegi sportkörzetének vezetõje lapunknak
elmondta, a postás biciklisek
Zalaegerszegrõl, Keszthelyrõl
és Vonyarcvashegyrõl érkeztek a kisvárosba, ezzel ez az
etap szombaton véget ért. A
kanizsai postások vasárnap a
Somogy megyei Csurgóra
indultak. A túra május 4-én
születésnapi nyitó ünnepséggel kezdõdött és október
9-én a Postai Világnappal
zárul.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd Letenye polgármestere, Kolcsár Elvira a nagykanizsai 1. számú Posta vezetõje és Péter Tibor, a DPSE zalaegerszegi sportkörzet vezetõje a letenyei Fáma Házánál.

Tartalmas nap volt.
nizsai Zemplén Ifjúsági Sport
Innovációs Egyesület és Civil
Kerek Asztal Egyesület. Utóbbi
kipróbálása nagy tetszést aratott minden korosztály körében. A hûvös teremben Dóri
néni
(Benkõné
Mészáros
Dóra) kézmûves foglalkozását
sûrûn látogatták a kisebb-nagyobb gyerekek, hiszen sok
mindent alkothattak, amit aztán haza is vihettek (kupak és
csipesz figurák stb.). Vele párhuzamosan – szintén egész
idõ alatt – csodálkozhattunk
Lengyák István ollóvágta kreációin, állat - és egyéb figuráin.
Pista bácsi a gyerekek kívánságai alapján hihetetlen ügyesen
és gyorsan készítette el a kért
papír mûveket.
A délelõtt nagyon gyorsan
elszalad, elérkezett az ebédelés
ideje, finom paprikás krumplival, palacsintával és sok gyümölccsel kiegészítve. Ebéd
után énekes-mondókás interaktív foglalkozáson minden
kisgyermek jókedvûen vett
rész Veronika vezénylésével.
A mûfüves pályán vetélkedõk, sorversenyek váltották
egymást, majd zajos éljenzés
mellett megérkeztek a Mura-

keresztúri Önkéntes Tûzoltók,
látványos tûzoltási bemutatót
tartottak. Peti József és felesége, minden gyermeket egy
gombóc fagyival lepett meg.
Ne feledkezzünk el a sok
kitelepült játékról, traktorról
(Kendli Jenõ), arcfestésrõl (Lilla néni), amik szintén nagy sikert arattak. A napot tombola,
finomságok és a rajzpályázat
eredményhirdetése zárta.
Sok segítõ volt, akik nélkül
nem jöhetett volna létre ez a
nap, ezúton is köszönet jár:
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Kotnyek Gáborné,
M7 Takarék, Aranyfény Civil
Egyesület, Benkõ Dóra, Kendli
Jenõ, Molnári Községi Önkormányzat és természetesen az
egyesület segítõkész tagjainak.
A rendezvény sok gyermeket és szülõt, felnõttet vonzott egyaránt. A szervezõk bíznak abban, hogy jó érzéssekkel tértek haza a gyereknapra
kilátogatók, remélik, hogy a
jövõben még több érdeklõdõt, részvevõt köszönthetnek
majd az ilyen és hasonló jellegû programok során kis falunkban.
Benkõné Mészáros Dóra
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Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.
Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problémák kezelése az önkormányzatok, a foglalkoztatási szervek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghatékonyabb, így a megyei önkormányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkoztatási együttmûködés jött létre.
A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzorciumi partnerek mellett további 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, városi önkormányzatok, érdekképviseletek.
Az aláírást követõen a megvalósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások, turizmus, szociális gazdaság, helyi termék) is megtartotta alakuló ülését. A munka-

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szakértõk közremûködésével.
A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutásának elõsegítésére jött létre. A chartát a Zala Megyei Önkormányzat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõkínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrányos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõpiaci és foglalkoztatási szolgáltatásokat,
támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjelenését követõen, 2017. júniusától indulnak.
A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatkozóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolását a Nemzetgazdasági Minisztérium közremûködésével.
A megyei paktum elérhetõsége: www.zalapaktum.hu

Májusfa-állítás Molnáriban
Május elseje jeles nap a
néphagyományban. A májusfa
(májfa, hajnalfa, jakabfa, jakabág) – állítás ünnepe, bár
néhol pünkösd napján állítottak májusfát.
A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az
ifjúság tavaszi szokásainak
Európa-szerte ismert eszköze.
Persze szerelmi ajándék is
lehetett, sõt, nagyon is az volt!
Május 1-én az ifjak a lányok

ablaka elõtt, lehetõleg észrevétlenül zöld fát állítottak fel. A
májusfák kivágása, szállítása,
hajnali feldíszítése a legénybanda közös, bizalmas feladata
volt – igazi csapatmunka.
Ezt a példás hagyományt
megõrizve a molnári fiatalok
májusfát állítottak az IKSZT
számára.
A szokást megtörve, április
30-án, vasárnap délután összegyûltek és elindultak megke-

www.zalatajkiado.hu

Gallyazás után már vitték is a fát végig a falun a molnári legények.
resni a legmegfelelõbb fát.
Nem kellett sokáig várni, hamar kiszemelték a legszebbet.
Pár fejszecsapás és a fa máris a
földön hevert. Gallyazás után
már vitték is végig a falun. A
fát az IKSZT elõtt elhelyezkedõ
füves részen állították fel,

természetesen a díszítést követõen.
Ezúton szeretnénk megköszönni a molnári srácoknak,
hogy ilyen csodálatos májusfával büszkélkedhet a mi kis
intézményünk!
Brodács Barnabás

2017. május
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Tavaszbúcsúztató Molnáriban
Május vége, búcsúzik a tavasz. A helyét átveszi az izgatottság, a lendület és a pezsgés. Pontosan itt a nyár!
Ez az érzés a mi kis falunkat is teljesen átjárta. A szokásos események, történések
mellett nagy lelkesedéssel készültünk a Nemzetközi Gyermeknap megünneplésére. Az
ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségérõl és egymás
közti megértésrõl, valamint a
gyermekek jóléte érdekében
kifejtett küzdelemrõl.1950 óta
ünnepeljük meg, május utolsó
vasárnapján, Magyarországon.
Mi is így tettünk május 27-én,
szombaton.
Az IKSZT ebbõl az alkalomból egy komplex programra
hívta a település kis és nagy
lakóit. Változatos programokkal készültünk a kicsiknek és
nagyoknak
egyaránt.
Kint
ügyességi és sportprogramokkal, bent pedig kézmûves foglalkozással vártuk vendégeinket.
A gyerekek készíthettek
érdekességeket. Síkbábok formájában megjeleníthették a

mesebeli, kapzsi török császárt
és az õt ravaszul átejtõ kiskakast. Készültek jópofa csipesz
állatkák (színes gyöngyökkel,
flitterekkel díszített „csillogóvillogó” pillangók, aranyos
masnis kiskacsák), fakanál bábok (vidám boci, nyakában
csengõvel; illetve félelmetes
fokhagymavámpír), mandalát
festhettek, vagy csak úgy saját
kedvre rajzolhattak. Hatalmas
lelkesedéssel és kitartással készültek a szebbnél szebb munkák. A jó hangulatot növelte,
hogy a háttérben kellemesen
szólt a zene.
Közben az udvaron zajlottak a meccsek. Foci, tollaslabda, kézilabda, kosárlabda és
sok más játék. Mint az köztudott, a móka és szórakozás
nagyon sok energiaveszteséggel jár, éppen ezért készültünk
egy kis palacsintával, amit aztán a programok végeztével
jóízûen fogyasztottunk el. A 11
órakor kezdõdõ program délután 17.00 órakor ért véget a
májusfa kitáncolásával. Mindenki nagyon jól érezte magát
nap folyamán, jó érzésekkel

Ballagás a letenyei oviban

tértünk haza. Köszönjük a
Molnári Községi Önkormányzatnak a támogatást, hogy
megszervezhettük ezt a tartalmas, kellemes programot. Re-

méljük, hogy a jövõben még
több érdeklõdõt, résztvevõt
vonzanak majd az ilyen és
hasonló jellegû események!
Brodács Barnabás

Hirdetésszervezõket
Eljött a búcsú ideje…
Letenye Város Önkormányzata részérõl Farkas Szilárd
polgármester és Mikóné Farkas Ildikó bizottsági elnök vett
részt a Letenyei Hóvirág Óvoda május 24-i ballagási ünnepségén.
Friman Jánosné intézményvezetõ beszédében kiemelte,
minden óvodás életében eljön
az az idõ, amikor bezáródnak
az óvoda kapui és a játékokkal
teli színes csoportszobát felváltja a tanterem.

– A gondoskodó dadus nénik és óvó nénik helyett kedves tanító nénik egyengetik
már majd az útjaitokat. Új
kalandok, új barátok, a betûk,
számok varázslatos világa vár
már rátok – mondta többek
között az óvodavezetõ asszony.
Az önkormányzat nevében
a polgármester szívbõl gratulált a ballagó ovisoknak és
egyúttal sok örömet kívánt az
iskolai évekhez!
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

www.zalatajkiado.hu
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Ünnepeltek Semjénházán
Kétnapos falunapot rendeztek május 3-4-én Semjénházán. Preksen László polgármester lapunknak elmondta,
szombaton a gyermek- és
sportnap keretén belül többek
között fõzõ- és futóversenyt is
rendeztek, volt asztalitenisz,
sakkverseny, kispályás labdarúgó-mérkõzés is, ez utóbbit a
Felsõ utca csapata nyerte. A
fõzõversenyen az önkormányzatén kívül 10 közösség vett
részt, amelyen a semjénházai
hentestokány
asszonykórus
burburral nevû étke bizonyult
a legjobbnak.
Volt felnõtt bajnoki labdarúgó-mérkõzés, amely során a
Semjénháza SE 5-1-re gyõzte le
a Türje SE focistáit. Vasárnap

koszorúzásra és megemlékezésre került sor a világháborús
hõsök emlékmûvénél, majd az
IKSZT (kultúrház) elõtti területen kulturális programmal és
bállal zárult a saját forrásból
megvalósított semjénházai falunap, melynek sztárvendége
Keresztes Ildikó volt.
Preksen László a jövõrõl is
szólt, ugyanis az IKSZT és a
polgármesteri hivatal közötti
területen jövõre átadásra kerül
egy I. és II. világháborús emlékmû. A Trianon elõtti NagyMagyarország lesz egy betontömbbe vésve, abban lesz a
mostani Magyarország belehelyezve, azon belül külön Semjénháza látható majd a monumentális alkotásban. A na-

A molnári és a semjénházai óvodások a falunapon.

Csörnyeföld májusfája
A Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus.
pokban elkészült Semjénházán
egy 1956-os emlékmû is, amely
egy életnagyságú, 165 cm
magas pesti srác bronzszobor.
A pályázati pénzbõl készült az

Gyermeknap Letenyén

A leányok feldíszítették…
Az idén is, április 30-án
sikerült felállítani Csörnyeföld
májusfáját. A gyerekek örömmel rakták tele a kiválasztott
fát szalagokkal és utána a
férfiak közös erõvel felállították a feldíszített fát a faluház
udvarán. A jól megérdemelt
munka után jutott idõ egy
kis közös evésre és ivásra is és

alkotást egy külön ünnepség
során fogják felavatni a horvát
ajkú településen – tudtuk meg
a faluvezetõtõl.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

persze a gyerekeknek közös
játékra.
Ez a régi hagyomány immár szerencsére újra éledt a
faluban élõ lelkes fiatalok közremûködésével.
Remélem a továbbiakban is
megmarad a falu közösségi
programjai között.
B.K.

Volt népi játszótér is.

… a férfiak felállították.

Május utolsó vasárnapján a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár rendezésében tartottak gyermeknapot Letenyén. A
vidám hangulatú délutánon
fellépett a Kis-Hétrét Együttes,
majd Mollini bûvész, Ribizli bohóc szórakoztatta a nebulókat.

A színpadi produkciók
mellett a Kanizsai Íjászok
bemutatója,
aszfaltrajzverseny, népi játszótér és mindenféle gyermekjátékok nyújtottak önfeledt pillanatokat
a
sokszínû
programkavalkádban.

2017. május
HIRDETÉS
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Hõsök napi megemlékezés Becsehelyen
olyan hõsöket, akikre május
utolsó vasárnapján emlékezünk. Az emlékmû a polai és a
becsehelyi lakososok nevét
tartalmazza, akik az 1848-49-es
szabadságharcban, valamint az
I. és II. világháborúban életüket vesztették azért, hogy mi
békében élhessünk. A koszorúk kifejezik azt a tiszteletet,

amelyet a leszármazottak éreznek irántuk.
Az ünnepi beszéd után koszorút helyezett el Becsehely
Község Önkormányzata, a Becsehelyi Egyházközség és a Becsehelyi Iskola.
A közösen énekelt Szózattal zárult a megemlékezés.
Horváthné Szirmai Szilvia

Apák napja az oviban
Becsehelyen a polai templom melletti parkban felállított
Hõsök emlékmûve elõtt került
sor a megemlékezésre a vasárnapi szentmise után.
Az általános iskola tanulója által elmondott vers után
egy gitárral kísért ének vezette
fel Németh Géza polgármester
gondolatait (képünkön).

A polgármester kiemelte,
hogy a Hõsök napján azokra a katonákra és azokra a
civilekre emlékezik az utókor, akik a haza érdekeit saját életük elé helyezték, akik
életüket adták Magyarországért.
A magyar történelem minden
idõszakában
találunk

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Letenyei
Hóvirág Óvodában az Apák
napi családi pikniket. Az intézmény nevelõtestülete és
szülõi munkaközössége ismét
tartalmas programokról gondoskodott. A Bajcsy utcai oviban május 13-án (szombaton)
délután kezdõdött az Apák
napja, ahol többek között
olyan versenyjátékokban is

Apukáját, Illés Krisztiánt borotválja az ovis Illés Nikol.
vetélkedhettek a szülõk és az
apróságok mint Kresz-teszt,
kötélhúzás, gyerekcipelõ verseny, szkander, apa borotválja
ovisát-ovis az apát játékosan.
A szabadidõs tevékenységek között népszerû volt a
színezõ, a zsákbamacska vásár,
a kutyás bemutató és a karakoe is. A Kanizsai Oldtimer
Kerékpáros Szövetség jóvoltából régi drótszamarakra pattanhattak a vállalkozó szellemû
szülõk és gyermekek. Három
lacikonyha is üzemelt, ahol a
szülõk sütötték a sült húsokat
és az ízletes kolbászt és a
felajánlásoknak köszönhetõen
több mint 100 tombolanyeremény talált gazdára. A versenyek eredményeinek összegzése után megválasztották és
meg is koronázták a Legkirályabb apukát, aki az idén
Bedõ Zoltán lett.
A rendezvényt megtisztelte
jelenlétével Farkas Szilárd
letenyei polgármester és Cseresnyés Péter államtitkár. A
családi nap bevételének összegét udvari fejlesztõ játékok
vásárlására fordítják – mondta
a Dél-Zala Murahídnak Friman
Jánosné óvodavezetõ.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Ismét Zalaszentgrótra került a vándorserleg
Tekézõk randevúja Bázakerettyén
taroló csapat vihette haza a
serleget.
A férfiaknál a legjobb taroló kupán is ketten osztoztak,
itt két díj került kiosztásra. A
versengés zárásaként vasárnap
az esti órákban került sor az
eredményhirdetésre, melyen a
díjakat Lukvár Ferenc özvegye, Zsuzsa és Iványi László
adták át.
Egyéni legjobb ffi: 1. Nagy
Attila (Zalaszentgrót TK I.)
487, 2. Szelényi Géza (Bázakerettyei SE I.) 475, Deák
Ferenc (Bázakerettyei SE II.)
457.
Egyéni legjobb nõi: 1. Eszenyi Ambrusné (Nk. Teke SE)

424, 2. Töreki Sándorné
(HEAT GÁZGÉP) 397, 3. Bicsák Erika (Nk. Teke SE) 393.
Csapat ffi.: 1. Zalaszentgróti TK I. 1803, 2. Bázakerettyei
SE I. 1750, 3. Lenti TK I. 1736.
Legjobb Olajos Csapat:
Bázakerettyei SE I. 1750 (különdíj).
Legjobb taroló ffi.: Nagy
Attila, Gróf László (Zalaszentgrót TK) 173
Legjobb teli ff.: Tóth Attila
(Zalakaros SE) 330
Legjobb taroló nõi: Lukvár
Petra (Nk. Teke SE) 143
Legjobb teli nõi: Tuboly
Jenõné (Nk. Teke SE) 282.
Fülöp Csaba

A verseny megnyitója.

Az idei versenyre 21 csapat nevezett.
A MOL Nyrt. Üzemi Tanács, a MOL Bányász Szakszervezet és Bázakerettye Önkormányzata által támogatott
rendezvény a helyi sportegyesület teke szakosztályának hagyománytisztelõ tagjainak közremûködésével 2017. május
26-28-án került lebonyolításra
az 52. Olajos Teke Kupa és a
11. Lukvár Ferenc Emlékverseny. A versenyt Éblné Németh
Margit, a MOL Bányász Szakszervezet alelnöke, Monostori
Anita, a Zala Megyei Tekézõk
Szövetségének elnöke, illetve
Iványi László, Bázakerettye
polgármestere nyitották meg,
melyre szombat délelõtt került
sor. Az olajos kupasorozatban
résztvevõ 4 fõs csapatok túlnyomó többségben a hazai
NB-s bajnokságokban (NB I,
NB II, NB III) szerepelnek, s ez
garancia a színvonalas küzdelemre. Az idei versenyre 21
csapat nevezett, s 100 dobásos

(50 teli, 50 tarolás) versenyben küzdöttek meg a kupa- és
tiszteletdíjakért, valamint a minél jobb helyezésekért. Az olajos csapatoknak külön motivációt jelentett a tavalyi évhez
hasonlóan a MOL Bányász
Szakszervezet Rotary Alapszervezete által felajánlott a „Legjobb Olajos Csapat” kupa megszerzése.
A 3 napos küzdelem alatt a
hagyományoknak megfelelõen
magas színvonalú játékot hozott és kiemelkedõ teljesítményeket is láthattak a résztvevõ
játékosok és a nézõk.
Idén még a korábbiaknál is
izgalmasabban alakult a küzdelem, hiszen a férfi egyéni 3.
helyen négyes holtverseny alakult ki, jobb tarolásának köszönhetõen Deák Ferenc nyerte a 3. helyért járó kupát. A
férfi csapatverseny 3. helyén is
szintén egyenlõ ütött fával állt
két együttes, itt is a jobban

Lukvár Ferenc családtagjai.

Zalatáj naponta!

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
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Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
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Lenti Termálfürdõ
„a pihenés oázisa Zalában”

A csúszdás
élménymedence
június 3-tól nyitva!

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

A LENKER

99 Zrt.

8960 Lenti, Takarék köz 4. szám alatti használtruha-üzletében
az alábbi termékek értékesítését kezdtük meg:
• Fapolcok 2.500 Ft-tól, mérettõl függõen
• Mobilágyak 16.000 Ft
• Italtartó 4.500 Ft

A termékek a helyszínen megtekinthetõk és megvásárolhatók.
Nagyobb tételre megrendelést felveszünk.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2017. május

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

