éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

VII. évfolyam 2017. június

Újraéledt a Maróci-tó
A Társult Önkormányzatok Horgász Egyesülete (Bázakerettye, Kiscsehi, Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc) 1998-ban létrehozott 11,5
hektáron elterülõ Maróci-tó
vizének leeresztését 2014-ben
a szeptemberi rendkívüli esõzések után rendelte el a katasztrófavédelem. A cél az volt,
hogy megerõsítsék a tározó
gátját, melyen akkor suvadás
keletkezett. A halakat kiemelték a tóból és a horgászok
nagy bánatára 2016-ig nem is
volt víz a tóban. A tavat most
június 10-én horgászversenynyel, ünnepélyes keretek között újra megnyitották. A program során elsõként Simonyai
István, a horgászegyesület elnöke köszöntötte a megjelen-

teket, majd Iványi László, Bázakerettye polgármestere mondta el gondolatait.
Mint fogalmazott, sokan nem
gondolták volna, hogy eljutnak
erre a pontra, hogy ismét horgászok ülhetnek a Maróci-tó
partján. 2014 õszén a szerencsétlen viszonyok összejátszása következtében egy olyan határozat született az illetékes
védelmi bizottságtól, hogy a
tavat le kell halászni és le kell
engedni a vizét. De minden
rosszban van valami jó, új életre kel a tó, hiszen ismételten ki
lett iszapolva, a gátat is kijavították. Iványi László megköszönte Cseresnyés Péter segítségét, mert nélküle és a szakhatóságok pozitív hozzáállása
nélkül az öt településnek a tó

(b-j) Kiss László plébános, Cseresnyés Péter államtitkár, Iványi
László bázakerettyei polgármester és Simonyai István horgászegyesületi elnök a tóavató ünnepségén.

újbóli megnyitása nem sikerült
volna.
Avató beszédében Cseresnyés Péter államtitkár többek
között elmondta, az újjáépítés
során meglehetõsen rendezetlen tulajdonviszonyokat tapasztaltak, de a helyzet rendezõdött és remélhetõleg hosszú
évtizedekig a természet és a
horgászat szerelmesei tudják
élvezni ezt a természeti szép-

séget és azt a lehetõséget,
hogy a tóba jó minõségû halakat telepítve, jó horgászeredményeket érnek el.
A Maróci tó azt a sok-sok
kincset gazdagítja, amivel Zala
rendelkezik, hiszen egy, másfél
éve azon dolgoznak, miképpen lehetne ezt a területet, a
térséget nem csak általunk
jobban ismertté tenni, hanem
(Folytatás a 2. oldalon)

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Semmelweis nap Letenyén
Semmelweis Ignácra, az
„anyák megmentõjére” emlékeztek június 30-án (pénteken) Letenyén, mely egyben a
magyar egészségügy legnagyobb ünnepe is.
Az általános iskola étkezdéjében tartott program során
Mikóné Farkas Ildikó képviselõ egy kedves novella részlettel és Fülöp Lászlóné, Irénke néni verssel, a letenyei óvodások pedig az aktualitáshoz
kapcsolódó mûsorral kedveskedtek a megjelenteknek.
Ünnepi köszöntõjében Farkas Szilárd polgármester kiemelte, az egészségügyben dolgozók a nehéz körülmények
között is reményt, támaszt és
hitet adnak a segítségért folyamodóknak. Sokszor egy támogató, megértõ tekintet többet
ér minden más gyógymódnál.
A folyamatos helytállás, kitartás, együttérzés és mosoly nél-

Az ünnepelt egészségügyi dolgozók egy csoportja és Farkas
Szilárd polgármester.

Farkas Szilárd polgármester és
Balassáné Horváth Erzsébet.

Újraéledt a Maróci-tó

Szép halakat fogtak a horgászversenyen.

(Folytatás az 1. oldalról)
a nagyobb térség lakóival is
megismertetni. Ez a zalai térség, Muramente, a göcseji alsó
terület az országban lehet,
hogy név szerint ismerõs, de
nagyon kevesen látogattak ide
célirányosan. A napokban egy
budapesti vállalkozó csodálkozott rá, hogy milyen érintetlen
természeti kincsek találhatók
itt, melyekre turisztikai látványosságok építhetõk. Egy
olyan gazdasági és turisztikai
fejlesztés megvalósítása a cél,
melynek egyik fontos pontja a
Maróci-tó, amely egyik fontos
eleme lesz a Mura programnak, amelynek remélhetõleg
pár éven belül komoly eredményei lesznek – fogalmazott
Cseresnyés Péter.

A megújult tavat ezt követõen Kiss László pákai plébános áldotta meg.
Süle Béla, Kiscsehi polgármestere lapunknak elmondta,
a víz leeresztése utáni évek során mindent elkövettek, hogy
újra tó legyen Kiscsehi mellett,
Marócnál. Egy kormányhatározatnak köszönhetõen a tó újraélesztésére 20 millió forintot kaptak, amely minden
munkálatra elegendõ volt. A
halasítást az öt önkormányzat tavaly õsszel elkezdte, a
halak remélhetõleg leívnak és
most õsszel újabb haltelepítésre kerül sor. A Maróci-tóban
2018 tavaszától lehet újra
horgászni – mondta a faluvezetõ.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

kül az egészségügyi ellátó
rendszer csak silány, lelketlen
„nagyüzem”.
– Orvosként, gyógyszerészként, mentésben résztvevõként, asszisztensként, ápolóként vagy védõnõként napról
napra, évrõl évre mérhetetlen
fizikai és lelki erõrõl tesznek
tanúbizonyságot az egészségügyben dolgozók, amiért százszorosan járnak a köszönõ
szavak.
Legyenek hálásak azért,
hogy a sors ilyen szép hivatást
adott: minden nap nyújthatnak valamit embertársaink-

nak, akiknek hálás mosolya
újból és újból feledteti problémáikat – mondta a letenyei
városvezetõ.
Az ünnepségen Balassáné
Horváth Erzsébetnek munkájáért elismerõ oklevelet adott
át Farkas Szilárd. Balassáné
1989 óta dolgozott Letenyén, s
igazi közösségi emberként gyûjtötte egy csokorba az egészségházban dolgozó asszisztenseket, hosszú munka után
ment nyugdíjba. Munkájában,
hivatásában a szolgálat és az
empátia került elõtérbe –
hangzott el az ünnepségen.

2017. június
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Napirenden a mentés
A Zala Megyei Közgyûlés
2017. június 22-i ülésén a
testület elsõként Vincze Luca
megyei vezetõ mentõtiszttõl
kapott tájékoztatást a Zala megyei mentõállomások mûködésérõl. Elhangzott, hogy az elmúlt idõszakban fennakadás
nélkül, biztonságosan tudták
végezni a mentési feladatokat,
amelyek száma 2016-ban 27.131
volt Zalában, a megtett kilométerek száma pedig 916.236 km.
A korábbi jelentõs humánerõforrás hiányt új dolgozók
felvételével, GYES-en lévõ
munkatársak visszatérésével
tudták enyhíteni, illetve sokat
jelentettek a béremelések, valamint a dolgozók anyagi megbecsülését elõsegítette a megbízási szerzõdés kötésének lehetõsége többletfeladatok ellátására és az önkéntes alapú 24
órázás lehetõvé tétele.
Az elmúlt években kialakított új mentõállomások révén
megvalósult a 15 percen belüli
betegelérés a megyében, bár
problémát jelent, hogy hiányzik még egy esetkocsi, amelyért folyamatosan lobbiznak.
A sármelléki légimentõ szolgálatot elég gyakran igénybe
veszik a térségben, sokszor
ennek bevetésével tudják csak

biztosítani a 15 percen belüli
betegelérést rohamkocsi hiányában. A 10 zalai mentõállomásból 9 esetében felújítással
és korszerûsítéssel megfelelõ
munkakörülményeket tudtak
kialakítani, a zalaegerszegi állomás épülete azonban annyira elavult, hogy helyette
mindenképpen újat kellene
építeni.
Dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke köszönetét és elismerését fejezte ki a mentõszolgálat munkatársainak elmúlt
idõszakban végzett áldozatos
munkájáért.
Ezt követõen a Zala Megyei
Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolót tárgyalta meg a közgyûlés. Elhangzott, hogy öt
újabb érték került be ez idõ
alatt a megyei értéktárba, s
tevékenységük nyomán Hungarikummá vált „A Hévízi-tó és
a tradicionális hévízi gyógyászat”, valamint bekerült a Magyar Értéktárba „Dr. Bakonyi
Károly szõlõnemesítõ életmûve”. Egy tag lemondása miatt
új bizottsági tag megválasztására is sor került. A közgyûlés elnökének javaslata alapján
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnökét választot-

Vincze Luca adott tájékoztatást a Zala megyei mentõállomások
mûködésérõl.
ták a megyei értéktár bizottság
tagjává.
Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat részvételét három újabb nemzetközi
pályázatban: A Duna Transznacionális Program felhívására
benyújtott, a KKV-k vezetésében idõszerûvé váló generációváltással, a magasan képzett
szakemberek elvándorlásának
problémájával foglalkozó MentorNET címû projektben az
önkormányzat vezetõ partnerként vesz részt. A Central
Europe Transznacionális Program második felhívására benyújtott RURES elnevezésû,
megújuló energiával kapcsolatos pályázatban, illetve a Ná-

polyi Egyetem vezetésével a
Horizon 2020 Program forrásaira LANDSUPPORT címmel benyújtott agrár-jellegû
pályázatban
projektpartnerként szerepel.
A közgyûlés módosította
2017. évi költségvetését és
elfogadta az év második felére
vonatkozó munkatervét.
Ezt követõen zárt ülésen
döntöttek a képviselõk a Zala
Megyei Közgyûlés által alapított kitüntetõ cím és díjak adományozásáról. Az elismerések
átadására a 2017. szeptember
23-án, a Megyeházán tartandó
ünnepi ülésen kerül majd sor.
Forrás:
Zala Megyei Közgyûlés

Könyvet írt a volt letenyei igazgató
te kulturális munkáját a kisvárosban, hobbijai között szerepelt a kaktusz gyûjtés, a fotózás, a galambászat is és ez
utóbbi következtében több
évtizedig a szárnyasok otthonra leltek az egykori AndrássySzapáry kastély épület, a mûvelõdési ház padlásán – említette elõdjével kapcsolatban
Dömõk József, a mûvelõdési
ház és könyvtár igazgatója, aki
hangsúlyozta: Tóth Oszkár, az
azóta elhunyt nagykanizsai Ke-

recsényi Edittel együtt feldolgozta Letenye történetét is. Az
író több évtizedes kulturális
munkásságát Farkas Szilárd
polgármester és Mikóné Farkas Ildikó, a könyv felelõs
kiadója is méltatta.
A mûsor során közremûködött a Letenyei Versmondó
Kör és a Mákvirág Citerazenekar. A kiadvány nyitvatartási
idõben a városi könyvtárban is
megvásárolható.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Hirdetésszervezõket
Farkas Szilárd letenyei polgármester is köszöntötte a szerzõt
(jobbról, elsõ sor: Mikóné Farkas Ildikó, Tóth Oszkár).
Galambok a kastélytetõn
címmel jelent meg a nyugalmazott letenyei mûvelõdési házi igazgató, Tóth Oszkár önéletrajzi könyve, a kötetet június 9-én (pénteken)

este mutatták be a Fáklya
Mûvelõdési
Ház
tánctermében.
A nagykapornaki születésû,
Letenyén 60 éve élõ szerzõ
közel négy évtizeden át végez-

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

A Város borát Farkas Szilárd polgármester adta át Kónya
Istvánnak.
A Határõr és Rendõr Nyug- zására került sor, amely emlédíjasok Nagykanizsai Egyesü- ket állít Csere János és Gruber
lete június 27-én (kedden) dél- József határõr alhadnagyokelõtt Letenyén, a Petõfi utcai nak, akik 1977-ben Letenye
volt határõr laktanyában (je- környéki járõrözés közben,
következtében
lenleg Letenyei Rendõrõrs) villámcsapás
tartotta a Határõrség Napja vesztették életüket. A renalkalmából Szent László napi dezvényt megtisztelte jelenlémegemlékezését. A határõrség, tével Béndek József altábora határõrök és a határrendé- nagy, a határõrség volt orszek védõszentjének ünnepén szágos parancsnoka és Lukács
elsõként
az
objektumban József nyugállományú dandáremelt emlékmû megkoszorú- tábornok, a Nagykanizsai Ha-

tárõr Igazgatóság volt vezetõje is.
A koszorúzás után Bíró
László egyesületi elnök és Farkas Szilárd, Letenye polgármestere mondta el ünnepi beszédét, majd Farkas Károly
letenyei plébános emlékezett
meg Szent László királyról.
Ezt követõen dr. Sipos
Gyula rendõr vezérõrnagy, a
megyei rendõrfõkapitány nevében Berke László ezredes, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõ-helyettese 90. születésnapja alkalmából tárgyjutalmat nyújtott át Kónya István nyugállományú határõr
alezredesnek, a kanizsai civil
szervezet örökös tagjának, aki
a letenyei polgármestertõl a
Város borát is átvehette. A
határõr nap közös étkezéssel
és az emlékek felelevenítésével folytatódott.
Bíró László nyugállományú
határõr alezredes a kanizsai
egyesület elnöke lapunknak elmondta, a nívós program szervezésében való közremûködésért köszönettel tartoznak a
várost képviselõ Farkas Szilárd
polgármesternek és a mûvelõdési ház munkatársainak is.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Kézmûves foglalkozással kezdõdött
tek. Abban a reményben váltunk el fantasztikus „tanárunktól”, hogy találkozunk
még.
A következõ alkalmakkor
fazekaskodunk, papírból és
fonalból készítünk nyári díszeket,
ceruzatartót,
ablakdíszeket.
A foglalkozásokon nemcsak ötletes és szép alkotások
készülnek, hanem barátságok
is szövõdnek.
B.K.
Vége az iskolának és
elkezdõdött a nyári szünet.
Csörnyeföldön a gyerekek
kézmûves foglalkozással indították a nyarat. Ezen a
nyáron 7 alkalommal, csütörtökönként
ismerkedhetnek meg az érdeklõdõ gyerekek új technikákkal és ötletekkel.
Az elsõ foglalkozás június 29-én csütörtökön volt,
mikor is a paverpol technika
fortélyaival
ismerkedhettek
meg Salamonné Tüttösi Ildikó segítségével. Kisebbek
és nagyobbak is nagyon élvezték a foglalkozást, szebbnél szebb alkotások szület-

2017. június

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Miért nem fõz a férfi?…

Az összeesküvés elméletek korát éljük, én is találkoztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag egy titkos nõi szervezet már a
múlt század eleje óta próbálja elérni, hogy a férfiak
vegyék át a nõk helyét a
konyhában. Így a nõknek
lenne idejük a világot jobbá
tenni, mert úgy tûnik, hogy
ez a férfiaknak megoldhatatlan feladat.
Elõször úgy gondolták, a
legegyszerûbb megoldás az
lenne, ha a férfiakat fizikailag megpróbálják a konyhában tartani. (Láncoljuk oda
õket…, ez volt az eredeti
terv.)
A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások indultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a férfiakat tartós konyhai munkára fogni. A konyhabútorok formáját, színét, méretét, elrendezését változtatták meg, hogy a férfiakat
rávegyék a konyhai munkára. A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták,
hogy a férfiakat becsábítsák
a konyhába.
Majd kitalálták a mosogatógépet, ami hatására érthetetlen módon megjelentek a férfiak a konyhában.
Informátorom szerint ez a
titkos nõi szervezet a mai
napig mûködik. Bár számára érthetetlen, mért nem
jöttek rá hamarabb arra,
hogy miért nem akar fõzni
a férfi?
A válasz roppant egyszerû… Hogy kezdõdik minden
recept?
– Végy egy tiszta edényt!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Felvidéken jártak a letenyei diákok
A Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola 7. évfolyamának 33 tanulója és 4 kísérõ
tanára a „Határtalanul!” pályázat jóvoltából 2017. május
29. és 31. között a „Andrássyak nyomában a Felvidéken!” elnevezésû szlovákiai kiránduláson vehetett részt. A
látogatással iskolánk névadójának, gróf Andrássy Gyulának
és családjának történelmi, gazdasági és kulturális munkásságának adóztunk tisztelettel.
Utazásunk elsõ helyszíne a
Gömöralmágyi Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola volt. Az
ismerkedés után az ottani diákokkal
közösen
kulturális
programot szerveztünk, elültettük a barátság fáját, majd a
hetedikesekkel
focimeccset
játszottunk.
A három nap során fõbb
állomásaink voltak Rozsnyó,
Betlér, Lõcse, Igló, Csütörtök-

hely, Márkusfalva, Szepesszombat. Ezeken a helyszíneken történelmi sétát tettünk,
melynek során a magyar történelemhez kötõdõ épületeket
és helyszíneket tekintettük
meg. A gyerekek számára a
legnagyobb élményt a késmárki és a szepesi vár jelentette,
ahol rajzversenyt is szerveztünk. A kassai Szent Erzsébet
Dóm altemplomában, II. Rákóczi Ferenc sírjánál koszorút
helyeztünk el és elmondtuk a
fejedelem „Ima a hazáért nehéz idõkben” címû imáját.
A kiránduláson sok élménnyel gazdagodtunk, meghatódva álltunk a történelem
dicsõ emlékeit õrzõ színtereken, de a táj szépsége is elbûvölt minket. Ez volt a legjobb iskolai kirándulásunk!
a letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola
7. osztályos tanulói

Az akció a megjelenéstõl július 20-ig érvényes!

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
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Kapcsolaterõsítés, közösségépítés
„Ismerj meg!” elnevezéssel
harmadik alkalommal tartott
integrációs napot alapítványunk
2017. június 8-án a muraszemenyei Hóvirág Otthonban.
A rendezvény az Emberi
Erõforrás
Támogatáskezelõ
NEA-TF-17-SZ-0597 számú pályázat jóvoltából került megrendezésre
A program célja idén is az
ép és a fogyatékossággal élõ
személyek társadalmi kapcsolatainak erõsítése és a közösségépítés volt, hogy a fiatalabb
generáció tagjai megismerkedhessenek a fogyatékkal élõk
életével, értékeivel és ezáltal
jobban elfogadják õket. Ugyanakkor a fogyatékosok életében
is nagyon fontos, hogy „új”,
„más” embereket ismerjenek
meg, mivel többnyire „zárt”
közösségben élnek, ezáltal képet kapnak a többségi társadalomról és a késõbbi pályaválasztás során kedvet kaphatnak, hogy a szociális, segítõ
munkát válasszák, illetve önkéntes munkával segítsék otthonuk mûködését – mondta el

Szabó Gábor, az alapítvány
elnöke
– Sorversenyekkel inditottuk a rendezvényt, majd kézmûves foglalkozásokat tartottunk, különbözõ kreatív pontokon. A foglalkozásokon az
ép, illetve fogyatékkal élõk „vegyes” munkacsoportokban alkottak, amelyeket úgy állítottunk össze, hogy az adott tevékenységhez minden tag hozzájáruljon a maga módján, így
együtt örülhettek a közös
munka eredményének illetve a
sorversenyeken a sikereknek.
Ezen a napon mindenki a legjobbnak és egyben nyertesnek
érezte magát.
A jó hangulatot otthonunk
lakóinak elõadása, a Muraszemenyei Általános Iskola énekkara, az eszteregnyei Rozmaring népdalkör és a citerások,
játékos kutyaterápiás szakember, a Zala Gyöngye táncegyüttes, majd élõzenés mulatság
alapozta meg. Kreatív foglalkozásokon túl csillámtetoválás,
gyöngyfûzés színesítette a
programot, egész nap sült a

Harmadik alkalommal tartották meg az integrációs napot.
krumpliprósza, színes vattacukor vidította fel a megjelenteket, ebédre gulyásleves és
helyben sült pogácsa került az
asztalra.
Képviseltették magukat a
Muraszemenyei Általános Iskola, a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum diákjai, a muraszemenyei óvodások, a társintézmények közül a Kolping Támogató és Foglalkoztató Köz-

pont, a Zala Megyei Szivárvány
Egyesített Szociális Intézmény
Holdfény Otthona-Nagykanizsa,
Aranyág Otthona-Bázakerettye,
Napsugár Otthona-Pölöskefõ
ellátottjai. Önkéntesekbõl sem
volt hiány, hiszen az intézmény
aktív és nyugdíjas dolgozói is
segédkeztek a programokon.
Muraszemenyei Értelmi és
Halmozottan Sérültekért
Alapítvány

A Mura vidékétõl a Békás-szorosig

Részt vettek a csíksomlyói búcsún is.
A Határtalanul program múzeumban. Majd újabb iskeretében idén június 1-jén merõs helyre tért be az autómár 5. alkalommal indultak busz: Bélfenyéren a Kiss Márútnak becsehelyi és bázake- ton atya vezette Kolping gyerrettyei hetedikesek tanáraikkal mekotthon lakói számára vitErdélybe. Velük tartott néhány tek a gyerekek tartós élelmimuraszemenyei diák és peda- szereket, könyveket, játékokat,
édességet. Másnap Kolozsvár,
gógus is társpályázóként.
A program évek óta hason- Torda és Szováta nevezetesló útvonalon és állomásokkal ségeivel ismerkedve érkeztek
zajlik, de minden évnek új meg a Székelyföldre, ahol háutazói vannak és minden rom napon keresztül élvezegyes utazásnak van valami hették a székely vendégszeresajátos különlegessége, egye- tetet korondi családoknál eldisége. A határon túli magyar- szállásolva.
ság megismerésének állomásai
2017-ben az út különlegesezúttal is Nagyszalontán kez- sége a pünkösdi csíksomlyói
dõdtek az Arany János Emlék- búcsú volt a csapat számára. A

gyerekek szerint felejthetetlen
élményben volt részük a Somlyó nyergében, és még soha
nem énekelték ilyen mély érzésekkel a nemzeti himnuszt,
mint ott, a többszázezres magyarsággal együtt, egy szívvellélekkel. Ezen a napon részesei lehettek egy életre meghatározó érzésnek: mi magyarok, országhatáron innen
és túl, határtalanul összetartozunk.
Összetart bennünket a közös történelmi múlt, a közös
értékek, amelyek egy része a
mostani utazás során vált élõvé, kézzelfoghatóvá. Maradan-

dó élménnyé lett a vendéglátók kedves gondoskodása,
szívbõl jövõ figyelme, szeretete.
Mindez arra ösztönzi a
tanulókat: Erdélybe vissza kell
térni, a családnak, az ismerõsöknek is meg kell mutatni
mindazt, amit az ötnapos út
során megtapasztalak: a havasokat, a fenyves erdõket, a
Békás-szorost és a Királyhágót,
s az embereket, akik bár több
száz kilométerre élnek tõlünk,
de magyarul beszélnek, magyarul énekelnek, és magyar
szívvel éreznek.
Simonné Benkõ Edit
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A köszönet napja a letenyei Fáma Házában
Június 10-én ünnepséget
tartott a Letenyéért Közéleti
Egyesület a Pozsonyi utcai Fáma Házánál abból az alkalomból, hogy az ingatlan 6 éves üzemeltetését követõen nagy társadalmi összefogás eredményeként az egyesület tulajdonába
került.
A helyi népi, néprajzi, népmûvészeti értékek gyûjteményének helyet adó létesítmény
2011-ben került megnyitásra
Leader pályázati, vállalkozói támogatás és rengeteg önkéntes
munka segítségével. Eddig a
magántulajdonban lévõ ingatlant az egyesület használati szerzõdés alapján mûködtette, közben folyamatosan kereste a lehetõséget a vételár elõteremtésére. Az egyesület nem talált
olyan pályázati kiírást az évek
során, mely ingatlanvásárlást támogatott volna, ezért kénytelen
volt adománygyûjtésbe kezdeni.
Több sikertelen próbálkozás elõzte meg a múlt év végén
elindított adománykérõ akciót,
próbálkoztak több csatornán,
de rá kellett jönniük, hogy csak
azoktól várhatnak segítséget,
akik elismerik a szervezet lokálpatrióta tevékenységét. A
múlt év novemberében tájékoztatóra hívták meg a helyi vállalkozókat, ahol prezentáció segítségével mutatták be a Fáma
Háza kialakításának folyamatát,
hogy miként szépítették, fejlesztették, valamint azt is, hogy
milyen gazdag tartalommal töltötték meg az évek során. A
jelenlévõ gazdálkodási egységek vezetõinek kérésére szélesebb kör is megszólításra került. A legtöbb helyi vállalkozáshoz eljutott az adománykérõ
felhívás.
A helyi vállalkozók elkötelezettek a település értékeinek
megõrzése iránt. Ezt bizonyítja,
hogy az ismertetõ hatására egy
hónap alatt összejött a vételár
háromnegyed része úgy, hogy a
legtöbben még a személyes

találkozást sem igényelték. Ez
végtelen jó érzés volt. A vételár
negyed részének elõteremtésére Letenye Város Önkormányzata volt a civil szervezet segítségére. A polgármester és több
képviselõ is hozzájárult adományával a sikerhez. A civilbarát
önkormányzat és az egyesület
együttmûködési megállapodást
kötött a partnerség további
fenntartását szolgálva. A vállalkozói és az önkormányzati támogatásokat az LKE tagsága,
pártoló tagsága egészítette ki,
így 2017. májusában létrejöhetett az adás-vétel. Nagyon megtisztelõ, hogy az ügyvédi munkavégzés is térítésmentesen
történt.
A szombati programra az
adományozók kaptak meghívást, hogy az egyesület méltó
módon kifejezhesse köszönetét.
Az LKE partnerszervezete, a
Közmûvelõdési Egyesület Murakeresztúr ajándékmûsorral
alapozta meg a hangulatot,
majd a Fáma Háza falán elhelyezett köszönetnyilvánító tábla került felavatásra. Farkas Szilárd
polgármester, Mikóné Farkas
Ildikó, a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke és Ráczné
Lánczok Zsuzsanna, az LKE
elnöke leplezték le a gránittáblát, mely az adományozók
névsorát tartalmazza. A tábla
elhelyezése azt a célt szolgálja,
hogy sokáig megmaradjon az
emlékezetben az összefogás erejének bizonyítéka. Ezt méltatta,
köszönte a város vezetõje is a
tábla felavatását megelõzõen. A
köszönetnyilvánító tábla is önkéntes munkában készült.
A köszönetnyilvánító tábla
leleplezését követõen az egyesület elnöke ismertette a Fáma
Háza kialakításának elõzményeit, a fejlesztési elképzeléseket, a tagság nevében megköszönte a jelenlévõk nagylelkû
adományait, és jelképes viszonzásul, az eseményre emlékeztetõ ajándékokat nyújtott át a

„...amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik...” mottóval, június 23-24-én ötödik alkalommal került megrendezésre a
Keszthelyi Dalünnep, 57 kórus, közel 1800 énekes részvételével,
köztük a letenyei Vox Varietas Kamarakórus tagjaival. A fotó a
Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban készült.

A köszönet szavai a Fáma Házánál (b-j): Farkas Szilárd polgármester, Mikóné Farkas Ildikó képviselõ, Ráczné Lánczok Zsuzsanna elnök. A háttérben a leleplezésre váró emléktábla.
vendégeknek. Mindenki kapott
egy Fáma Háza táblaképet és
egy letenyei hímzéses terítõt,
melyek erre az alkalomra készültek. A rendezvény a tagság
által készített vacsorával, tárlatvezetéssel, majd baráti beszélgetéssel zárult.
A Fáma Háza az egyesület
tulajdonába került, de a város
számára készült. Továbbra is
nyitva áll a kapu minden látogató és látogatói csoport elõtt,
elõzetes bejelentkezést követõen. A parasztporta alkalmas

hagyományõrzõ, kézmûves és
egyéb közösségi rendezvények
megtartására. Jelenleg minden
hétfõn a „Keszei Sándorné Hímzõkör” foglalkozásai zajlanak a
Hagyományok Háza és a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület támogatásával. Az LKE széleskörû, a településért folytatott
tevékenysége részeként elkötelezett a „Népmûvészet Mestere”
hagyatékának megõrzésében,
bemutatásában és tovább örökítésében.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Fúvósok randevúztak a letenyei strandon
Június 24-én (szombaton)
a letenyei termálfürdõ és kemping nyitása napján elsõ ízben
került megrendezésre a kisvárosban a Horvát Nemzetiségi
Kulturális Randevú és Fúvószenekari Találkozó. A zenekarok zenés felvonulásával vette
kezdetét a monstre program,
mely során az együttesek
zenés felvonulás keretében a
kemping területére érkeztek,
ahol a karnagyok felváltva vezényelték a több száz fõbõl
álló együttesek alkotta formációt, melyektõl indulózenéket
hallhatott a szépszámú publikum. Ezt követõen a kempingben felállított rendezvénysátorban folytatódott a program,
melyet ünnepélyes keretek között Cseresnyés Péter államtitkár, a rendezvény fõvédnöke
és Farkas Szilárd letenyei
polgármester nyitott meg.

A mûsor során fellépett Letenye Város Fúvószenekara, a
Nagykanizsai Horvát Kórus, a
Horvátországból érkezett prelogi fúvószenekar, a Tótszerdahelyi Horvát Kórus, a Pécsi
Vasutas Koncertfúvós Zenekar, a Stobos Tamburazenekar,
a Körmendi Fúvószenekar, a
Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és a Sásd Városi Koncert
Fúvószenekar. Friman Martin
fõszervezõ, a letenyeiek karnagya, egyben a helyi mûvészeti
iskola tanára lapunknak elmondta, tavaly télen kezdték
meg a találkozó megszervezését és tulajdonképpen az
összes zenekart baráti szálak
kötik össze, például a letenyei
karnagy már fõiskolai tanulmányai alatt is játszott a sásdiaknál. Az elõadott mûvek széles
repertoárt öleltek fel, a felcsendült dallamok között ko-

Fúvószenekarok a letenyei strandon.

A letenyei fúvósokat Friman Martin vezényelte.
molyzene, indulók, könnyûzenei egyvelegek és filmzenék és
természetesen autentikus horvát dalok is hallhatók voltak.
A rendezvény támogatói
voltak többek között a Letenyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a helyi Derû
Zeneegyesület, a Zala megyei
és a letenyei önkormányzat, a
tótszerdahelyi Stipan Blazetin
Mûvelõdési Intézet, a Fáklya

Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
valamint Benkõ Lajos vállalkozó. A jövõvel kapcsolatban Friman Martintól megtudtuk,
2018-ban alapításának 35. évfordulóját ünnepli Letenye Város Alapfokú Mûvészeti Iskolája és a városi fúvószenekar, a
jeles jubileum méltó megünneplésére egy nagyrendezvényt, fúvószenekari találkozót
szerveznek Letenyére.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MINDEN HÉTVÉGÉN!

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.

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság
az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!
Zenés programok júliusban:
Július 1. Operettslágerek (György-Rózsa Sándor és Kurkó József)
Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band
Július 22. Ataru Taiko (japán dobosok, képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire

