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Becsehely: Becs-e-hely
A régmúltban a szüretnek
nagy hagyománya és tisztelete
volt. Ez volt az egyik falusi tevékenység, amelyben az egész
család részt vett. A finom kalács, a pörkölt, paprikás csirke
az asztalon, a szüretelõk vidámsága, az együttlét öröme
jellemezte ezeket a napokat. A
szüreti mulatság ennek az idõszaknak a zárása volt, amelyhez felvonulás és bál kapcsolódott.
A hagyományok felelevenítése, életben tartása és továbbadása volt a célja 2005-ben
a becsehelyi hegyközségnek,
amikor az elsõ szüreti fesztivál
került megszervezésre. 2017.
szeptember 10-én már a XIII.

Szüreti és Borfesztivált tartották Becsehelyen.
A szüreti felvonulás a település utcáit végigjárva, a Polaibolt, Újmajor és a Fagyizó elõtt
megállva és mûsort adva zajlott. A menetet a lovashintó vezette a kisbíróval és a bírónéval, kerékpárosok, feldíszitett
autók elõtt. A menetben a népviseletbe öltözött lányok mellett zenészek, táncosok, családok, baráti társaságot is helyet
kaptak.
A felvonulók visszaérkezése, s a Rajkó zenekar és kalocsai
népviseletbe öltözött táncosainak rövid mûsora után Németh Géza polgármester köszöntötte a rendezvényen meg-

A Rajkó zenekar és táncosainak fellépése.
jelenteket. Elmondta, hogy
minden borház kinyitott, az
étkek között a legfinomabb
prósza, rétesek is itt találhatók.
A pár napja még botorkáló
szarvas most vadpörkölt for-

májában, dödöllével szolgál tovább. Az idei Irsai Olivérbõl
újbort is lehet kóstolni a Becsehelyi Borok házban. A kiváló borok és ételek mellett
(Folytatás a 2. oldalon)

NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,
nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!
A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu
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Becsehely: Becs-e-hely
(Folytatás az 1. oldalról)
kézmûvesek, házi termelõk kínálják portékájukat, érdemes
felkeresni õket.
Kiemelte, hogy a becsehelyi Balogh-família erre a hétvégére idõzítette a huszadik
családi találkozóját, és külön
öröm a legkisebb és a legidõsebb családtagot látni a felvonulók között.
Részletesen ismertette a
nap programját, majd Bene
Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte a jelenlévõket.
A megyei közgyûlés alelnöke elmondta, hogy kevés helyen lehet ennyi felvonulóval,
rendezvénybe bekapcsolódó
fiatallal találkozni, mint Becsehelyen. Így lehet a jövõt biztosítani, ez az igazi hagyományátadás.
A rendezvényt dr. Brasil
József, a Zalai Da Bibere Borlovagrend nagymestere nyitotta meg, akinek véleménye,
hogy a bor vidámítja a testet és
a lelket, de mértékkel kell fogyasztani belõle.
Németh Géza polgármester köszönetét fejezte ki a rendezvényt támogatóknak, segítõknek, a felvonulóknak, a
szorgalmas kezeknek, akik nagyon sokat tettek az elmúlt
napokban. A települést a neve
is kötelezi: „Becs e hely”, ezért
ennek szellemében és a korábban megszokott színvonalra törekedve folytak az elõkészületek.

A Becsehelyi Dalárda tagjai a tõlük megszokott színvonalon, tangóharmonika kísérettel adták elõ mûsorukat.
Ezután az Operett Voices Társulat és a Rajkó zenekar magyar nóta és operett összeállítása következett, amely látványos és szórakoztató volt.
A képviselõ-testület döntése alapján Vörös János nyugdíjas tanár, önkormányzati
képviselõ a településért végzett tevékenysége okán Becsehely Fejlõdéséért és Közmûvelõdéséért díjban részesült, amelyet a rendezvényen
vehetett át a település vezetõitõl.
A mulatós nóták egyik kiemelkedõ alakja, Kaczor Feri
mûsora fokozta a hangulatot.
Ezután került sor a hébérszívó versenyre, amelyre 12 induló nevezett. Az elõválogatóból négyen jutottak be a döntõbe, ahol Csárdi Norbert lett
a gyõztes.
A verseny után kezdõdött a
TNT együttes élõ koncertje.
A színpadi programok mellett a különbözõ társaságok
megtöltötték a borházak elõtti
teret, az étkezõasztalokat, ahol
véget nem érõ beszélgetések
keretében üdvözölték egymást
az ismerõsök, barátok. Így elmondható, hogy a hagyományõrzés mellett kiváló közösségi
élményben is részük lehetett a
résztvevõknek.
Horváthné Szirmai Szilvia

A szüreti felvonulók egy része.

Új fogorvos Letenyén
Október elejétõl új fogorvos, dr. Varga Barbara látja el
Letenyén a 2-es számú fogászati körzet betegeit. A korábbi
szakember távozott, így szinte
1 évig üres volt a praxis, erre
jelentkezett a Tormaföldén élõ
szakorvos.
A körzethez a letenyein kívül még Becsehely, Muraszemenye, Szentmargitfalva, Csör-

nyeföld, Valkonya tartozik, így
a rendelés mintegy 4.500 pácienst lát el.
Dr. Varga Barbara Letenyén
hétfõn 8-16, szerdán 10-18,
csütörtökön 13-19, pénteken
8-16 óra között rendel a letenyei egészségügyi központban. Kedden nincs rendelés –
tudtuk meg Farkas Szilárd
polgármestertõl.

Tehetségkutató Letenyén
Farkas Szilárd és dr. Varga Barbara a letenyei rendelőben.

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Fotó: The Bluebay Foxes
Letenyén nyárbúcsúztatóként rendezték a Cseh Tamás program keretében az „Öröm a zene!” tehetségkutató verseny regionális döntőjét. A szakmai zsűri a székesfehérvári The Bluebay Foxes formációt látta a legjobbnak, így ők jutottak a Music
Expo országos döntőjébe.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Amit Zala ad a hazának…
Szeptember 23-án, szombaton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deáktermét megtöltõ ünneplõ közönséget. Mint mondta, Zala
megye fejlõdése összhangban
van az ország jól látható gazdasági növekedésével. Noha a
beruházások zöme a városokhoz köthetõ, a fejlõdés a megye minden települését kedvezõen érinti.
A közgyûlés ünnepi szónoka dr. Darák Péter, a Kúria
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai származású és a Zala Megyei Bíróságról került Budapestre)
idõrendben sorolta azokat a
zalai vagy a megyéhez kötõdõ
hírességeket, akik nem csak e
térség kiválóságai voltak, hanem nemzetközi téren is letették névjegyüket.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az elmúlt év eredményeit ismertette a hallgatósággal:
– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen történelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesztési forrás egyszerre rendelkezésre álljon, nagyon ritka
egy térség életében. De továbbra sem szabad elfelejteni a
sok-sok kis település kérését,

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.
azaz szükség van a megye mel- ményre képesek. Olyan, a melékút és kerékpárút hálózatá- gyéhez kötõdõ polgárok laknak folyamatos felújítására, fi- ják, akik büszkék arra, hogy õk
gyelembe véve a GDP adta le- zalaiak – mondta többek között.
hetõségeket. A megyék rangEzt követõen került sor a
sorát nézve, folyamatos kihí- díjak átadására, amiket dr. Davást jelent Zalának a havi nettó rák Péter és dr. Pál Attila
átlagkeresetek növelése. A fej- nyújtott át.
lõdés, a siker, az emberek teZala megye díszpolgára lett
hetségében, szorgalmában és a zalaegerszegi születésû Feketeljesítményében rejlik. Zala te György, a Magyar Mûvészeti
megye sikeres, ezt az mutatja, Akadémia elnöke, a díjat sok
hogy kiemelkedõ tehetségei évtizedes kimagasló, a magyar
vannak. Szorgalmasak az itt élõ kultúráért végzett alkotói és
emberek és kiváló teljesít- közéleti munkásságáért, Zalaegerszeg és Zala megye kultúrájának példaértékû támogatásáért kapta.
Zala Megye Közigazgatásáért díjat vehetett át Becze Ferencné, nyugalmazott igazgatási ügyintézõ, aki a pákai helyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelkedõen magas színvonalú munkát. Zala megye Egészségügyéért díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, magas fokú szakmai felkészültségért, több évtizedes kiváló sebészi munkájáért. Szociális
Gondoskodásért díjat érdemelt ki Gróf Ferencné lenti
nyugalmazott intézményvezetõ a kisgyermekek napközbeni
ellátása területén 40 éven át
kifejtett kimagasló és példaértékû munkájának elismeréséül. Zalai Pedagógus díjat
Közös műsorszámot is előadtak.
nyújtottak át Csordásné Fülöp
A közelmúltban egy huma- vészeti Iskola Kamara Fúvós- Editnek, a tevékenységéért, a
nitárius rendezvényen nagy együttese kísért.
megyei és országos versenyesikerrel szerepelt Varasdon a
Egy közös mûsorszámot is ken kimagasló eredményeket
Letenyei Horvát Éneklõcso- elõadtak a Varasdi Mandolin elért diákjai felkészítéséért. Zala Megye Sportjáért díjat kaport, melyet a Letenyei Mû- Zenekarral.

Vendégjáték Varasdon

pott Szatmári Zsolt, nagykanizsai birkózó vezetõedzõ, kiemelkedõ sportolói, edzõi és
sportszervezõi munkássága elismeréseként. Ezt a díjat vette
át Mányoki Attila hosszútávúszó több mint két évtizedes
kiemelkedõ sportolói pályafutásáért. Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díjat
kapott Konczér Katalin, a Zala
megyei kulturális egyesületek,
civil szervezetek és a horvát
nemzetiség, a horvát-magyar
kapcsolatok érdekében végzett áldozatos tevékenységéért. Zala Megyei Fejlesztéséért
díjat érdemelt ki Szabadics
Zoltán, a Szabadics Zrt. elnöke, Zala megye gazdaságának
fejlesztésében és közösségi
életében több évtizede meghatározó szerepvállalásáért. (A
díjat távollétében felesége, Szabadosné Rádi Éva vette át.) Ezt
a kitüntetést kapta Pikó Gábor
mûszaki referens, Vonyarcvashegy fejlõdését segítõ, magas
színvonalú településmérnöki
munkájáért. A közgyûlés Zala
György díjat adományozott Takács-Szencz Lívia festõmûvésznek kiemelkedõ, egyedi és sokoldalú képzõmûvészeti munkájáért.
Fekete György, Zala megye
újdonsült díszpolgára a kitüntetettek nevében mondott köszönetet az elismerésért. Dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott pohárköszöntõjében gratulált a kitüntetetteknek.
E.E.
(Részletesebb anyagunk
megtalálható:
www.zalataj
kiado.hu, 2017.09.25.)
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Szüreti felvonulás Letenyén
Szeptember 23-án (szombaton) immár harmadik alkalommal került sor Letenyén a
hagyományos
hármashatár
szüreti felvonulásra. A horvát
nemzetiségi, a városi önkormányzat, a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, a helyi DOHÖTE Tûzoltó Egyesület által
szervezett program során impozáns felvonulás vette kezdetét kora délután, amely során a

menet a kisváros fõbb utcáit
járta be, a rendezvényt a Zala
Megyei Önkormányzat is támogatta. A felvonulókat díszítéssel, finom harapnivalókkal
látta vendégül a Flórián téri
utcák közössége.
A nívós programot a város
fõterén felállított sátorban Farkas Szilárd polgármester, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ és Gu-

„Anyatejes világnap” Molnáriban
Már hagyománnyá vált,
hogy Iván Zoltánné körzeti
védõnõ az anyatejes táplálás
világnapja alkalmából közös
programot szervez a molnári
és a semjénházai anyatejjel
tápláló édesanyák és gyermekei részére.
A rendezvény megtartására
a tágas, babakocsival is jól
megközelíthetõ felújított molnári kultúrházban került sor
2017. szeptember 25-én délelõtt, melyet Iván Zoltánné
körzeti és Adorján Árpádné
vezetõ védõnõ nyitottak meg.
Köszöntötték a megjelenteket,
édesanyákat, gyermekeket, édesapákat, nagymamákat, hozzátartozókat. Köszöntötték a he-

lyi óvodásokat is, akik táncokkal, vidám versekkel, énekléssel színesítették, tették hangulatossá a napot, kedveskedtek
a megjelenteknek. Délelõtt
különbözõ játékokkal foglalták
el magukat a gyerekek és közben ismerkedtek egymással. A
felnõttek kötetlen beszélgetés
formájában osztották meg véleményeiket, tapasztalataikat a
gyerekneveléssel
kapcsolatban, vagy kérték a védõnõ
segítségét, véleményét.
A Molnári Községi Önkormányzat támogatásával a résztvevõk megvendégelésére is
sor került, édesség, ropogtatni
való, üdítõ került az asztalra.
T.Jné

Szórakoztató programokat is beiktattak.

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

Szüreti felvonulás Letenye főterén.

Cseresnyés Péter államtitkár köszöntőjét mondja.
gán Iván az Országos Horvát
Önkormányzat elnöke nyitotta meg.
A városvezetõ úgy fogalmazott, a fesztivál a helyi és térségi összefogást is szimbolizálja. Ez az összefogás összeköti a
nemzeti és nemzetközi közösségeket és összecsiszolja a határmenti kultúrát.
Cseresnyés Péter megnyitó
beszédében arról is szólt, hogy
az ehhez hasonló felvonulások
egyfajta sikeres évzárásnak is
felfoghatók. Letenyén és környékén ezt a jó szokást tartsák
meg, mert egy-egy jó pohár
bor elfogyasztása, egy jó beszélgetés igazán okoz vidám
perceket, hasznos, kellemes
órákat.
Az államtitkár nagyon ritkán tudja megtenni, de most

lehetõsége volt megkóstolni a
letenyei újbort, a murcit is.
Gugán Iván elmondta, több
zalai horvátok lakta településen is megfordult és ezek a
rendezvények azt bizonyítják,
hogy a zalai emberek szeretik
a jó társaságot, a jó zenét és a
finom borokat.
Külön kiemelte, itt a letenyei hármashatárnál újra és
újra megismerhetõ a horvát
kultúra, felcsendülnek a szép
horvát dalok is.
A rendezvényen minõségi
zenét szolgáltatott a Pécsi Tudományegyetem Brass Bandja, a horvátországi Hlebinei
Tamburazenekar és a letenyei
Mákvirág Citerazenekar. Az
esti mulatsághoz a talpalávalót
Auer Jenõ zenekara szolgáltatta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Hagyományõrzõ nap Letenyén
Pályázati támogatásnak köszönhetõen szeptember 16-án
(szombaton) egész napos hagyományõrzõ napot szervezett
a kastélyparkban és a Fáklya
Mûvelõdési Házban a Letenyéért Közéleti Egyesület (LKE).
Délelõtt a kastélyparkban múlt
századi mesterségek élõ bemutatásával (például fazekasság, seprûkötés, kosárfonás),
interaktív konyhával, életvezetési tanácsadással, népi ételkészítési bemutatóval, térbeli

társasjátékkal várták az érdeklõdõket.
A monstre kulturális program délután 13 órakor a mûvelõdési ház nagytermében
vette kezdetét, amelyet Farkas
Szilárd polgármester, Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ és Ráczné
Lánczok Zsuzsanna, az LKE
elnöke nyitott meg. A tájegységekre jellemzõ népi értékekbõl is nyílt rögtönzött kiállítás
a mûvelõdési házban. Az estig

Megszépül az emlékmû
A közelmúltban értesítést
kapott Farkas Szilárd letenyei
polgármester, hogy a város
közel 2 millió forintot nyert el
a Templom téren található I.
világháborús emlékmû felújítására.
Mint megtudtuk, a Közép
és Kelet Európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány írt ki pályáza-

tot, melynek értesítése szeptember 25-én érkezett a városvezetõhöz.
A letenyei emlékmû rendbetételére, renoválására az alapítvány kuratóriuma 1.998.980
Ft támogatást ítélt meg. Az
összegbõl a talapzat javítása és
a feliratok csiszolása történik
meg – mondta lapunknak Farkas Szilárd.

A Becsehelyi Dalárda a letenyei hagyományőrző napon.

A népi ételeket kóstolja a zsűri.
tartó, értékeket felmutató mûsor során a környékbeli települések és Zala megye kulturális csoportjai léptek színpadra. Többek között érkeztek
fellépõk Letenyére Nagykanizsáról, Lovásziból, Becsehelyrõl, Szécsiszigetrõl, Fûzvölgyrõl, Szepetnekrõl, Balatonmagyaródról, Újudvarról, Kiskanizsáról, Eszteregnyérõl, Zalaegerszegrõl, Beleznáról, Petriventérõl, Liszóból, Fityeházról és Zalaszentbalázsról.
A népi ételkészítési verseny úgy zajlott, hogy minden

csoport hozott magával egyegy tájegységre jellemzõ finomságot, amelyet szakértõkbõl álló zsûri kóstolt meg.
Késõbb az ételekbõl minden
fellépõ falatozhatott. A legízletesebb népételt a Palini Népdalkör készítette, második lett
a Viola Népdalkör Liszóból és
a harmadik helyezést a letenyei Májer Józsefné érdemelte ki. A nívós program a
Széchenyi Terv EFOP pályázatának köszönhetõen valósult meg.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

www.zalatajkiado.hu
A letenyei I. világháborús emlékmű.
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Hollandia és Dánia után Magyarország következik
Kerékpáros fejlesztés a déli határtérségben, ami érinti Zalát is
A Zala Megyei Önkormányzat irányításával négy
magyar és három szlovén partner összefogásával valósul meg
a komplex projekt (Lenti, Letenye, Õriszentpéter, Szentgotthárd, illetve Muraszombat
Ptuj, Ormoz, Ljutomer Lendva
térségében). A közös kerékpáros fejlesztés a térségekben
lévõ turisztikai látványosságokat hivatott összekapcsolni a
címében megfogalmazott cél
„a Vasfüggöny által kettészakított határtérség integrációjára” alapján.
A Thermál Hotel Balance
Lenti-ben tartott sajtótájékoztatón dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós

fejlesztésekért felelõs államtitkára elmondta, 2007-tõl hazánk költötte a legtöbbet kerékpáros fejlesztésekre az unióban, közel 1000 projekt valósult meg ebben a turisztikai
szegmensben.
– A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 10 millió euró
forrást biztosít a SzlovéniaMagyarország határon átnyúló
program kerete zöldturizmusra, illetve kerékpáros fejlesztésekre. Ebbõl az összegbõl a
vasfüggöny által kettészakított
térségben megvalósuló, Iron
Curtain Cycling elnevezésû
programra az Európai Regionális Fejlesztési Alap 1,9 millió
eurót meghaladó támogatást

Dr. Vitályos Eszter ismertette a projektet.

Dr. Pál Attila és Dimitrij Pur írta alá a támogatási szerződést.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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nyújt – részletezte az államtitkár.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke ugyancsak a kerékpározás népszerûségével kezdte gondolatait a
sajtótájékoztatón:
– Egy európai statisztikai
kimutatás alapján Hollandia és
Dánia után hazánkban kerékpároznak a legtöbben. Megyénk már korábban kiemelten kezelte a kerékpáros turizmust, a Zala két keréken
program fejlesztései révén kerékpárutak épültek és kerékpározható utak lettek kijelölve.
A fejlesztéseink azonban a létezõ problémákat is a felszínre
hozták, ezek az útvonalak nincsenek összekötve, hiányoznak
az infrastrukturális elemek.
A konferencián a szlovén
irányító hatóság részérõl Dimitrij Pur, a Zala Megyei Önkormányzattól dr. Pál Attila elnök írta alá az Iron Curtain
Cycling projekt támogatási

szerzõdését. A program 2020ig megvalósítandó célja az EuroVelo 13 útvonalra, mint fõ
észak-dél irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítõ kínálat létrehozásával egy
összefüggõ határon átnyúló
kerékpáros desztináció kialakítása, integrálva a határtérséget
az EuroVelo nemzetközi rendszerébe. A fejlesztés szûkebb
térségünket a Rédics-Tenke hegyet Lendvaheggyel összekötõ
1,9 km-es kerékpárút megépítése révén és a vele járó
szolgálatások kiépítésével (7
kerékpáros bázis, 78 kölcsönözhetõ kerékpár, tematikus
utak kialakítása, mobilalkalmazás) érinti. A tervek szerint a Balance Hotel Lentitõl kerékpárral is elérhetõ
lesz a lendvai Vinárium kilátó.
dj
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Kisasszony napi búcsú Letenyén
Kisasszony napi búcsút szervezett szeptember 10-én Letenyén vasárnap kora délután a
Béci-hegyen a Most vagy Soha
Egyesület. A civil szervezet elnöke, Lukács Vilmos lapunknak elmondta, illusztris vendégeket hívtak a hagyományos
rendezvényre.
A 2015-ben közadakozásból
és önkormányzati segítséggel
teljesen megújult, felújított kápolnánál és haranglábnál több
mint 1 órás mûsort adott Sebestyén Márta Kossuth- és
Liszt díjas népdalénekes, elõadómûvész valamint Andrejszki Judit barokk szoprán

csemballista, orgonista, aki már
közel 10 éve lép fel együtt Sebestyén Mártával. Az egyházi,
történelmi dalok interpretálása során felcsendült a csemballó és a furulya, megszólalt az
orgona, a dob és az ütõgardon
is. A Széllyel tündökleni címmel elhangzott színvonalas elõadásra több mint százan voltak
kíváncsiak. A mûvésznõk mûsora után szentmise volt, melyen Farkas Károly letenyei
plébános is részt vett.
A 2 éve alakult, letenyei bejegyzésû, 15 tagú civil szervezet eddig már két alkalommal,
hagyományteremtõ szándékkal

Több mint 1 milliárd…
Számos sikeres pályázatnak
köszönhetõen több mint 1 milliárd forintot nyert el Letenye
– tudtuk meg Farkas Szilárd
polgármestertõl.
Az önkormányzat eddig 11
pályázatot nyújtott be, melyeknek többségét pozitív elbírálásban részesítették az ítészek.
A településfejlesztési operatív program pályázatain elnyert pénzbõl többek között
megtörténik a családsegítõ
központ informatikai és logisztikai fejlesztése.

Lukács Vilmos elnök, Sebestyén Márta, Farkas Szilárd letenyei
polgármester és Andrejszki Judit a Béci-hegyi programon.

A tervek szerint õsgyümölcsöt alakítanak ki a mûvelõdési ház mögötti területen, újra építik a korábban veszélyesnek minõsített és lebontott játszóteret és az óvodát összekötõ hidat, de megerõsítésre
kerül a kastély elõtti, a járda
mellett húzódó támfal is.
Térkövezik a posta elõtti teret és saját sétányt kap a Béci patak mellett húzódó Béke utca.
A munkálatok várhatóan jövõ
tavasszal indulnak – mondta a DélZala Murahídnak Farkas Szilárd.

A Béci-hegyi koncert közönsége.
megrendezte a városi keresztutat. Szerveztek ismeretterjesztõ elõadásokat, közönségtalálkozókat a kisvárosban,
de részt vettek a kistolmácsi
sárkányhajó versenyen is. Az

idén még egy természetjáró
kirándulást is terveznek –
mondta végezetül Lukács Vilmos, a letenyei egyesület
vezetõje.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

Tóth Ágnessel, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélgettünk tervekrõl és munkájukról.
– Mit lehet tudni az egyesület munkájáról?
– A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagypáli székhellyel. Az új, többféle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért éreztük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern kezdeményezések,
programok megvalósítására.
A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozásokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri közösségi rendezvényeken mutatjuk be érzékenyítõ foglalkozásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõlabda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcsolódó esélypartinkat hagyományteremtõ szándékkal hívtuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munkájuk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igyekeztünk színes tartalommal
megtölteni.
Rendszeresen támogatjuk a
Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének tagjaival. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyümölcsfákat ültettünk, a gyereknapi palacsintasütésbe egervári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Hagyományõrzõ,
hagyományokat felelevenítõ programunkat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kényszerülõ” sorstársainknak szervezzük.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja alkalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással
egybekötött élményfotózást rendeztünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy élménynapot – Együtt a szivárvány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ személyeket tömörítõ intézményeinek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban a
Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmûködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös programjainkra.
Esélykupa címû sportnapunk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõhöz, egészségeshez, aki sportolni, játszani, csak egyszerûen kimozdulni szeretett volna a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált magának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolításában vettünk részt érzékenyítõ standunkkal.
– Van segítség ebben a kiemelkedõ munkában?
– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak házigazdáink
rendezvényeinknek. Gyerkó Gábor polgármester minden segítséget
megadott és további együtt-

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropóból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiakban folytatni, s számos további rendezvény megvalósítását
tervezzük
együtt-közösen.
Programjaink megvalósításához folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támogatásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési
tevékenységünket.
A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalkozások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Nikoletta, az RF Consulting Kft.
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl biztosított, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szakmai programok megrendezésével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesületünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült embertársainkra való odafigyelés
ezen módja.
Minden rendezvényünknek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen társadalmi rétegnek a nyilvánosságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeretnénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogyatékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzékenyíteni szakmai programokkal, hisz esélyügy terén
bõven van mit tennie a társadalomnak.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Megújult az orvosi rendelõ Kistolmácson
A közelmúltban egy belügyminisztériumi pályázatnak
köszönhetõen teljesen megújult a kistolmácsi kultúrházban található orvosi rendelõ –
mondta el a jó hírt Birkás
Zoltán, a falu polgármestere.
Az elnyert 4 millió 50 ezer
forinthoz 200 ezret tett hozzá
az önkormányzat.
A rendelõrész teljes fala le
lett burkolva, a parketta cseréje is megtörtént, új ablakok,
ajtók kerültek felszerelésre, új
csempe került a falakra.

A váróterem is új berendezéseket kapott, amely szintén
újra lett burkolva. A két zuhanyzó és a nõi-férfi WC teljesen fel lett újítva, amelyek
zuhanyzóval vannak ellátva.
A megújult kistolmácsi orvosi rendelõben immár komfortosabb körülmények között
végezheti munkáját a dr. Bakos Mónika háziorvos és kényelmesebbé vált az egészségügyi hely a betegek számára is
– mondta végezetül a faluvezetõ.

Idõsek és a zene világnapja
Október 1-én (vasárnap) a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár szervezésében a
letenyei kultúrház nagytermében került megrendezésre az
Idõsek és a Zene Világnapi
program.
Elõször Somogyi András
alpolgármester köszöntötte a

szépkorúakat, majd Éjjel az
Orfeumban címmel zenés
szórakoztató kabarét láthatott
a közönség. A színpadon a
fõvárosi Pódium Színház
mûvészei, Bednai Natália,
Pallós Tibor és Várfi Sándor szórakoztatták a nagyérdemût.

Birkás Zoltán polgármester a felújított orvosi rendelőt mutatja.

„A Boldogság Kék Madarai”
2017. szeptember 27-én Págyi Zsóka keramikus kiállításával indult Letenyén az október 8-ig tartó Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata.
A kiállításmegnyitón közremûködött Cselényi József At-

tila vezetésével a letenyei
Mákvirág Citerazenekar.
Az alkotóról és munkáiról
bevezetõt mondott és a tárlatot megnyitotta Molnárné
Pfeiffer Edit könyvtáros.
A tárlat október 17-ig várja
az érdeklõdõket.

A budapesti művészek fellépése.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A közönség…

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Szüreti felvonulás Semjénházán
Molnáriba is átruccantak

Minden év õszén szüreti
felvonulást rendeznek Semjénházán, s ez idén sem volt
másképp. Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, illetve a szomszédos település, Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának
közös szervezésében immár
hagyományõrzõ módon vidám
felvonulással elevenítik fel a
szüreti hagyományokat.
Semjénházán 2009-ben szervezték meg elõször a rendez-

vényt, így ebben az évben ez
már a kilencedik alkalom,
hogy ily módon tisztelegnek a
szüreti munkák és hagyományok elõtt. A készülõdés már
délelõtt elkezdõdött, a felvonuló traktorokat többek között virágból, kukoricaszárból
készült „öltözékkel” látták el.
Délután még nagyobb lett a
sürgés-forgás a településen,
mindenki izgatottan várta a
program kezdetét. A gyönyörûen feldíszített traktorokban

a Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus és a település
fiataljaiból álló társaság vette
az irányt Molnáriba felé. A talpalávaló muzsika sem hiányzott,
az asszonyok lelkesen tanították a fiatalabb generációt a
régi magyar és horvát nótákra.
A jármûvek sora elõször
Molnáriban vonult végig, ahol
lelkesen fogadták a felvonulókat. Ezt követõen a két település határában fekvõ Sándorhegyen a vidám társaság több
borosgazda nedûjét is megkóstolhatta, illetve ínycsiklandozó étkekkel csillapíthatták
éhségüket.
A végállomáson – Semjénházán – a falu apraja-nagyja az
utcán várta a menetet. A felvonulás végeztével a faluház
elõtti téren üdvözölte a résztvevõket és a szép számmal
megjelent közönséget Preksen

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Csaba, a Semjénháza Horvát
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke. Kulturális mûsor keretében elõször a Molnári Horvát Nemzetiségi Óvoda semjénházi és molnári ovis csoportjának mûsorát tekinthették meg az egybegyûltek, majd
a molnári asszonyokból és lányokból álló tánccsapat következett, akik zenés-táncos
mûsoruk során nem csak a
borosüveget táncoltatták meg.
A sort a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus zárta,
akik táncos programmal kezdték a mûsort, majd magyar és
horvát nótacsokorral kedveskedtek a közönségnek.
Este a helyiek a semjénházi
kultúrházban ízletes vacsorával, süteménnyel várták a felvonulás résztvevõit, majd hajnalig tartó mulatozás következett.
Preksen-Ifka Ágnes

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

