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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

NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

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

A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

A régmúltban a szüretnek
nagy hagyománya és tisztelete
volt. Ez volt az egyik falusi te-
vékenység, amelyben az egész
család részt vett. A finom ka-
lács, a pörkölt, paprikás csirke
az asztalon, a szüretelõk vi-
dámsága, az együttlét öröme
jellemezte ezeket a napokat. A
szüreti mulatság ennek az idõ-
szaknak a zárása volt, amely-
hez felvonulás és bál kap-
csolódott.

A hagyományok felelevení-
tése, életben tartása és tovább-
adása volt a célja 2005-ben
a becsehelyi hegyközségnek,
amikor az elsõ szüreti fesztivál
került megszervezésre. 2017.
szeptember 10-én már a XIII.

Becsehely: Becs-e-hely
Szüreti és Borfesztivált tar-
tották .Becsehelyen

A szüreti felvonulás a tele-
pülés utcáit végigjárva, a Polai-
bolt, Újmajor és a Fagyizó elõtt
megállva és mûsort adva zaj-
lott. A menetet a lovashintó ve-
zette a kisbíróval és a bíróné-
val, kerékpárosok, feldíszitett
autók elõtt. A menetben a nép-
viseletbe öltözött lányok mel-
lett zenészek, táncosok, csalá-
dok, baráti társaságot is helyet
kaptak.

A felvonulók visszaérkezé-
se, s a és kalocsaiRajkó zenekar
népviseletbe öltözött táncosai-
nak rövid mûsora után Né-
meth Géza polgármester kö-
szöntötte a rendezvényen meg-

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 to-
vább. Az idei Irsai Olivérbõl
újbort is lehet kóstolni a Be-
csehelyi Borok házban. A ki-
váló borok és ételek mellett

A Rajkó zenekar és táncosainak fellépése.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

kézmûvesek, házi termelõk kí-
nálják portékájukat, érdemes
felkeresni õket.

Kiemelte, hogy a becsehe-
lyi erre a hét-Balogh-família
végére idõzítette a huszadik
családi találkozóját, és külön
öröm a legkisebb és a leg-
idõsebb családtagot látni a fel-
vonulók között.

Részletesen ismertette a
nap programját, majd Bene
Csaba, a Zala Megyei Közgyû-
lés alelnöke köszöntötte a je-
lenlévõket.

A megyei közgyûlés alelnö-
ke elmondta, hogy kevés he-
lyen lehet ennyi felvonulóval,
rendezvénybe bekapcsolódó
fiatallal találkozni, mint Becse-
helyen. Így lehet a jövõt bizto-
sítani, ez az igazi hagyomány-
átadás.

A rendezvényt dr. Brasil
József, a Zalai Da Bibere Bor-
lovagrend nagymestere nyitot-
ta meg, akinek véleménye,
hogy a bor vidámítja a testet és
a lelket, de mértékkel kell fo-
gyasztani belõle.

Németh Géza polgármes-
ter köszönetét fejezte ki a ren-
dezvényt támogatóknak, segí-
tõknek, a felvonulóknak, a
szorgalmas kezeknek, akik na-
gyon sokat tettek az elmúlt
napokban. A települést a neve
is kötelezi: „Becs e hely”, ezért
ennek szellemében és a koráb-
ban megszokott színvonalra tö-
rekedve folytak az elõkészületek.

A tag-Becsehelyi Dalárda
jai a tõlük megszokott színvo-
nalon, tangóharmonika kísé-
rettel adták elõ mûsorukat.
Ezután az Operett Voices Tár-
sulat és a Rajkó zenekar ma-
gyar nóta és operett összeál-
lítása következett, amely látvá-
nyos és szórakoztató volt.

A képviselõ-testület dönté-
se alapján nyug-Vörös János
díjas tanár, önkormányzati
képviselõ a településért vég-
zett tevékenysége okán Be-
csehely Fejlõdéséért és Köz-
mûvelõdéséért díjban része-
sült, amelyet a rendezvényen
vehetett át a település veze-
tõitõl.

A mulatós nóták egyik ki-
emelkedõ alakja, Kaczor Feri
mûsora fokozta a hangulatot.

Ezután került sor a hébér-
szívó versenyre, amelyre 12 in-
duló nevezett. Az elõválogató-
ból négyen jutottak be a dön-
tõbe, ahol lettCsárdi Norbert
a gyõztes.

A verseny után kezdõdött a
TNT együttes élõ koncertje.

A színpadi programok mel-
lett a különbözõ társaságok
megtöltötték a borházak elõtti
teret, az étkezõasztalokat, ahol
véget nem érõ beszélgetések
keretében üdvözölték egymást
az ismerõsök, barátok. Így el-
mondható, hogy a hagyomány-
õrzés mellett kiváló közösségi
élményben is részük lehetett a
résztvevõknek.

Horváthné Szirmai Szilvia

Becsehely: Becs-e-hely

A szüreti felvonulók egy része.

Tehetségkutató Letenyén

Letenyén nyárbúcsúztatóként rendezték a Cseh Tamás prog-
ram keretében az „Öröm a zene!” tehetségkutató verseny re-
gionális döntőjét. A szakmai zsűri a székesfehérvári The Blue-
bay Foxes formációt látta a legjobbnak, így ők jutottak a Music
Expo országos döntőjébe.

Fotó: The Bluebay FoxesFotó: The Bluebay Foxes

Október elejétõl új fogor-
vos, látja eldr. Varga Barbara
Letenyén a 2-es számú fogá-
szati körzet betegeit. A korábbi
szakember távozott, így szinte
1 évig üres volt a praxis, erre
jelentkezett a élõTormaföldén
szakorvos.

A körzethez a letenyein kí-
vül még Becsehely, Murasze-
menye, Szentmargitfalva, Csör-

Új fogorvos Letenyén
nyeföld, Valkonya tartozik, így
a rendelés mintegy 4.500 pá-
cienst lát el.

Dr. Varga Barbara Letenyén
hétfõn 8-16, szerdán 10-18,
csütörtökön 13-19, pénteken
8-16 óra között rendel a lete-
nyei egészségügyi központ-
ban. Kedden nincs rendelés –
tudtuk meg Farkas Szilárd
polgármestertõl.

Farkas Szilárd és dr. Varga Barbara a letenyei rendelőben.
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Szeptember 23-án, szomba-
ton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deák-
termét megtöltõ ünneplõ kö-
zönséget. Mint mondta, Zala
megye fejlõdése összhangban
van az ország jól látható gaz-
dasági növekedésével. Noha a
beruházások zöme a városok-
hoz köthetõ, a fejlõdés a me-
gye minden települését ked-
vezõen érinti.

A közgyûlés ünnepi szóno-
ka , a Kúriadr. Darák Péter
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai szár-
mazású és a Zala Megyei Bí-
róságról került Budapestre)
idõrendben sorolta azokat a
zalai vagy a megyéhez kötõdõ
hírességeket, akik nem csak e
térség kiválóságai voltak, ha-
nem nemzetközi téren is letet-
ték névjegyüket.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke az el-
múlt év eredményeit ismer-
tette a hallgatósággal:

– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesz-
tési forrás egyszerre rendel-
kezésre álljon, nagyon ritka
egy térség életében. De to-
vábbra sem szabad elfelejteni a
sok-sok kis település kérését,

Amit Zala ad a hazának…

azaz szükség van a megye mel-
lékút és kerékpárút hálózatá-
nak folyamatos felújítására, fi-
gyelembe véve a GDP adta le-
hetõségeket. A megyék rang-
sorát nézve, folyamatos kihí-
vást jelent Zalának a havi nettó
átlagkeresetek növelése. A fej-
lõdés, a siker, az emberek te-
hetségében, szorgalmában és
teljesítményében rejlik. Zala
megye sikeres, ezt az mutatja,
hogy kiemelkedõ tehetségei
vannak. Szorgalmasak az itt élõ
emberek és kiváló teljesít-

ményre képesek. Olyan, a me-
gyéhez kötõdõ polgárok lak-
ják, akik büszkék arra, hogy õk
zalaiak – mondta többek között.

Ezt követõen került sor a
díjak átadására, amiket dr. Da-
rák Péter és dr. Pál Attila
nyújtott át.

Zala megye díszpolgára lett
a zalaegerszegi születésû Feke-
te György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, a díjat sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és
közéleti munkásságáért, Zala-
egerszeg és Zala megye kultú-
rájának példaértékû támoga-
tásáért kapta.

Zala Megye Közigazgatásá-
ért díjat vehetett át Becze Fe-
rencné, nyugalmazott igazga-
tási ügyintézõ, aki a pákai he-
lyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelke-
dõen magas színvonalú mun-
kát. Zala megye Egészségügyé-
ért díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, ma-
gas fokú szakmai felkészültsé-
gért, több évtizedes kiváló se-
bészi munkájáért. Szociális
Gondoskodásért díjat érde-
melt ki lentiGróf Ferencné
nyugalmazott intézményveze-
tõ a kisgyermekek napközbeni
ellátása területén 40 éven át
kifejtett kimagasló és példaér-
tékû munkájának elismeré-
séül. Zalai Pedagógus díjat
nyújtottak át Csordásné Fülöp
Editnek, a tevékenységéért, a
megyei és országos versenye-
ken kimagasló eredményeket
elért diákjai felkészítéséért. Za-
la Megye Sportjáért díjat ka-

pott , nagykani-Szatmári Zsolt
zsai birkózó vezetõedzõ, ki-
emelkedõ sportolói, edzõi és
sportszervezõi munkássága el-
ismeréseként. Ezt a díjat vette
át hosszútáv-Mányoki Attila
úszó több mint két évtizedes
kiemelkedõ sportolói pályafu-
tásáért. Zalai Civil Társadalo-
mért és Nemzetiségekért díjat
kapott , a ZalaKonczér Katalin
megyei kulturális egyesületek,
civil szervezetek és a horvát
nemzetiség, a horvát-magyar
kapcsolatok érdekében vég-
zett áldozatos tevékenységé-
ért. Zala Megyei Fejlesztéséért
díjat érdemelt ki Szabadics
Zoltán, a Szabadics Zrt. elnö-
ke, Zala megye gazdaságának
fejlesztésében és közösségi
életében több évtizede megha-
tározó szerepvállalásáért. (A
díjat távollétében felesége, Sza-
badosné Rádi Éva vette át.) Ezt
a kitüntetést kapta Pikó Gábor
mûszaki referens, Vonyarcvas-
hegy fejlõdését segítõ, magas
színvonalú településmérnöki
munkájáért. A közgyûlés Zala
György díjat adományozott Ta-
kács-Szencz Lívia festõmûvész-
nek kiemelkedõ, egyedi és sokol-
dalú képzõmûvészeti munkájáért.

Fekete György, Zala megye
újdonsült díszpolgára a kitün-
tetettek nevében mondott kö-
szönetet az elismerésért. Dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott pohárköszöntõjében gra-
tulált a kitüntetetteknek.

E.E.
(Részletesebb anyagunk

megtalálható: www.zalataj
kiado.hu, 2017.09.25.)

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.

A közelmúltban egy huma-
nitárius rendezvényen nagy
sikerrel szerepelt aVarasdon
Letenyei Horvát Éneklõcso-
port Letenyei Mû-, melyet a

Vendégjáték Varasdon

vészeti Iskola Kamara Fúvós-
együttese kísért.

Egy közös mûsorszámot is
elõadtak a Varasdi Mandolin
Zenekarral.

Közös műsorszámot is előadtak.
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Már hagyománnyá vált,
hogy körzetiIván Zoltánné
védõnõ az anyatejes táplálás
világnapja alkalmából közös
programot szervez a molnári
és a anyatejjelsemjénházai
tápláló édesanyák és gyerme-
kei részére.

A rendezvény megtartására
a tágas, babakocsival is jól
megközelíthetõ felújított mol-
nári kultúrházban került sor
2017. szeptember 25-én dél-
elõtt, melyet Iván Zoltánné
körzeti és Adorján Árpádné
vezetõ védõnõ nyitottak meg.
Köszöntötték a megjelenteket,
édesanyákat, gyermekeket, édes-
apákat, nagymamákat, hozzá-
tartozókat. Köszöntötték a he-

„Anyatejes világnap” Molnáriban
lyi óvodásokat is, akik táncok-
kal, vidám versekkel, éneklés-
sel színesítették, tették hangu-
latossá a napot, kedveskedtek
a megjelenteknek. Délelõtt
különbözõ játékokkal foglalták
el magukat a gyerekek és köz-
ben ismerkedtek egymással. A
felnõttek kötetlen beszélgetés
formájában osztották meg vé-
leményeiket, tapasztalataikat a
gyerekneveléssel kapcsolat-
ban, vagy kérték a védõnõ
segítségét, véleményét.

A Molnári Községi Önkor-
mányzat támogatásával a részt-
vevõk megvendégelésére is
sor került, édesség, ropogtatni
való, üdítõ került az asztalra.

T.Jné

Szórakoztató programokat is beiktattak.

Szeptember 23-án (szom-
baton) immár harmadik alka-
lommal került sor aLetenyén
hagyományos hármashatár
szüreti felvonulásra. A horvát
nemzetiségi városi önkor-, a
mányzat Fáklya Mûvelõdési, a
Ház és Könyvtár DO-, a helyi
HÖTE Tûzoltó Egyesület által
szervezett program során im-
pozáns felvonulás vette kezde-
tét kora délután, amely során a

Szüreti felvonulás Letenyén
menet a kisváros fõbb utcáit
járta be, a rendezvényt a Zala
Megyei Önkormányzat is tá-
mogatta. A felvonulókat díszí-
téssel, finom harapnivalókkal
látta vendégül a Flórián téri
utcák közössége.

A nívós programot a város
fõterén felállított sátorban Far-
kas Szilárd Cse-polgármester,
resnyés Péter államtitkár, or-
szággyûlési képviselõ és Gu-

gán Iván az Országos Horvát
Önkormányzat elnöke nyitot-
ta meg.

A városvezetõ úgy fogalma-
zott, a fesztivál a helyi és tér-
ségi összefogást is szimbolizál-
ja. Ez az összefogás összeköti a
nemzeti és nemzetközi közös-
ségeket és összecsiszolja a ha-
tármenti kultúrát.

Cseresnyés Péter megnyitó
beszédében arról is szólt, hogy
az ehhez hasonló felvonulások
egyfajta sikeres évzárásnak is
felfoghatók. Letenyén és kör-
nyékén ezt a jó szokást tartsák
meg, mert egy-egy jó pohár
bor elfogyasztása, egy jó be-
szélgetés igazán okoz vidám
perceket, hasznos, kellemes
órákat.

Az államtitkár nagyon rit-
kán tudja megtenni, de most

lehetõsége volt megkóstolni a
letenyei újbort, a murcit is.

Gugán Iván elmondta, több
zalai horvátok lakta települé-
sen 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 le-
tenyei hármashatárnál újra és
újra megismerhetõ a horvát
kultúra, felcsendülnek a szép
horvát dalok is.

A rendezvényen minõségi
zenét szolgáltatott a Pécsi Tu-
dományegyetem Brass Band-
ja Hlebinei, a horvátországi
Tamburazenekar és a letenyei
Mákvirág Citerazenekar. Az
esti mulatsághoz a talpalávalót
Auer Jenõ zenekara szolgáltatta.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szüreti felvonulás Letenye főterén.

Cseresnyés Péter államtitkár köszöntőjét mondja.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Pályázati támogatásnak kö-
szönhetõen szeptember 16-án
(szombaton) egész napos ha-
gyományõrzõ napot szervezett
a kastélyparkban és a Fáklya
Mûvelõdési Házban a Letenyé-
ért Közéleti Egyesület (LKE).
Délelõtt a kastélyparkban múlt
századi mesterségek élõ be-
mutatásával (például fazekas-
ság, seprûkötés, kosárfonás),
interaktív konyhával, életveze-
tési tanácsadással, népi étel-
készítési bemutatóval, térbeli

Hagyományõrzõ nap Letenyén
társasjátékkal várták az érdek-
lõdõket.

A monstre kulturális prog-
ram délután 13 órakor a mû-
velõdési ház nagytermében
vette kezdetét, amelyet Farkas
Szilárd Cseres-polgármester,
nyés Péter államtitkár, ország-
gyûlési képviselõ és Ráczné
Lánczok Zsuzsanna, az LKE
elnöke nyitott meg. A tájegy-
ségekre jellemzõ népi értékek-
bõl is nyílt rögtönzött kiállítás
a mûvelõdési házban. Az estig

tartó, értékeket felmutató mû-
sor során a környékbeli tele-
pülések és Zala megye kultu-
rális csoportjai léptek színpad-
ra. Többek között érkeztek
fellépõk Letenyére Nagykani-
zsáról, Lovásziból, Becsehely-
rõl, Szécsiszigetrõl, Fûzvölgy-
rõl, Szepetnekrõl, Balatonma-
gyaródról, Újudvarról, Kiska-
nizsáról, Eszteregnyérõl, Za-
laegerszegrõl, Beleznáról, Pet-
riventérõl, Liszóból, Fityeház-
ról Zalaszentbalázsrólés .

A népi ételkészítési ver-
seny úgy zajlott, hogy minden

csoport hozott magával egy-
egy tájegységre jellemzõ fi-
nomságot, amelyet szakértõk-
bõl álló zsûri kóstolt meg.
Késõbb az ételekbõl minden
fellépõ falatozhatott. A legízle-
tesebb népételt a Palini Nép-
dalkör készítette, második lett
a Liszóból ésViola Népdalkör
a harmadik helyezést a lete-
nyei érde-Májer Józsefné
melte ki. A nívós program a
Széchenyi Terv EFOP pályá-
zatának köszönhetõen való-
sult meg.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Becsehelyi Dalárda a letenyei hagyományőrző napon.

A népi ételeket kóstolja a zsűri.

A közelmúltban értesítést
kapott Farkas Szilárd letenyei
polgármester, hogy a város
közel 2 millió forintot nyert el
a Templom téren található I.
világháborús emlékmû felújí-
tására.

Mint megtudtuk, a Közép
és Kelet Európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány írt ki pályáza-

Megszépül az emlékmû
tot, melynek értesítése szep-
tember 25-én érkezett a város-
vezetõhöz.

A letenyei emlékmû rend-
betételére, renoválására az ala-
pítvány kuratóriuma 1.998.980
Ft támogatást ítélt meg. Az
összegbõl a talapzat javítása és
a feliratok csiszolása történik
meg – mondta lapunknak Far-
kas Szilárd.

A letenyei I. világháborús emlékmű.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Önkor-
mányzat irányításával négy
magyar és három szlovén part-
ner összefogásával valósul meg
a komplex projekt (Lenti, Lete-
nye, Õriszentpéter, Szentgott-
hárd, Muraszombatilletve
Ptuj, Ormoz, Ljutomer Lendva
térségében). A közös kerék-
páros fejlesztés a térségekben
lévõ turisztikai látványosságo-
kat hivatott összekapcsolni a
címében megfogalmazott cél
„a Vasfüggöny által kettésza-
kított határtérség integráció-
jára” alapján.

A Thermál Hotel Balance
Lenti-ben tartott sajtótájékoz-
tatón , a Mi-dr. Vitályos Eszter
niszterelnökség európai uniós

Hollandia és Dánia után Magyarország következik
Kerékpáros fejlesztés a déli határtérségben, ami érinti Zalát is

fejlesztésekért felelõs államtit-
kára elmondta, 2007-tõl ha-
zánk költötte a legtöbbet ke-
rékpáros fejlesztésekre az unió-
ban, közel 1000 projekt való-
sult meg ebben a turisztikai
szegmensben.

– A jelenlegi uniós fejlesz-
tési ciklusban 10 millió euró
forrást biztosít a Szlovénia-
Magyarország határon átnyúló
program kerete zöldturizmus-
ra, illetve kerékpáros fejlesz-
tésekre. Ebbõl az összegbõl a
vasfüggöny által kettészakított
térségben megvalósuló, Iron
Curtain Cycling elnevezésû
programra az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap 1,9 millió
eurót meghaladó támogatást

nyújt – részletezte az állam-
titkár.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke ugyan-
csak a kerékpározás népsze-
rûségével kezdte gondolatait a
sajtótájékoztatón:

– Egy európai statisztikai
kimutatás alapján Hollandia és
Dánia után hazánkban kerék-
pároznak a legtöbben. Me-
gyénk már korábban kiemel-
ten kezelte a kerékpáros tu-
rizmust, a Zala két keréken
program fejlesztései révén ke-
rékpárutak épültek és kerék-
pározható utak lettek kijelölve.
A fejlesztéseink azonban a lé-
tezõ problémákat is a felszínre
hozták, ezek az útvonalak nin-
csenek összekötve, hiányoznak
az infrastrukturális elemek.

A konferencián a szlovén
irányító hatóság részérõl Di-
mitrij Pur, a Zala Megyei Ön-
kormányzattól dr. Pál Attila el-
nök írta alá az Iron Curtain
Cycling projekt támogatási

szerzõdését. A program 2020-
ig megvalósítandó célja az Eu-
roVelo 13 útvonalra, mint fõ
észak-dél irányú tengelyre rá-
csatlakozó helyi, térségi kerék-
pározható útvonalak rendszer-
be foglalásával, a kerékpáros-
barát szolgáltatáskör és kiegé-
szítõ kínálat létrehozásával egy
összefüggõ határon átnyúló
kerékpáros desztináció kialakí-
tása, integrálva a határtérséget
az EuroVelo nemzetközi rend-
szerébe. A fejlesztés szûkebb
térségünket a Rédics-Tenke he-
gyet Lendvaheggyel összekötõ
1,9 km-es kerékpárút meg-
építése révén és a vele járó
szolgálatások kiépítésével (7
kerékpáros bázis, 78 kölcsö-
nözhetõ kerékpár, tematikus
utak kialakítása, mobilalkal-
mazás) érinti. A tervek sze-
rint a Balance Hotel Lenti-
tõl kerékpárral is elérhetõ
lesz a lendvai Vinárium ki-
látó.

dj

Dr. Vitályos Eszter ismertette a projektet.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Kisasszony napi búcsút szer-
vezett szeptember 10-én Lete-
nyén vasárnap kora délután a
Béci-hegyen a Most vagy Soha
Egyesület. A civil szervezet el-
nöke, lapunk-Lukács Vilmos
nak elmondta, illusztris vendé-
geket hívtak a hagyományos
rendezvényre.

A 2015-ben közadakozásból
és önkormányzati segítséggel
teljesen megújult, felújított ká-
polnánál és haranglábnál több
mint 1 órás mûsort adott Se-
bestyén Márta Kossuth- és
Liszt díjas népdalénekes, elõ-
adómûvész valamint Andrej-
szki Judit barokk szoprán

csemballista, orgonista, aki már
közel 10 éve lép fel együtt Se-
bestyén Mártával. Az egyházi,
történelmi dalok interpretálá-
sa során felcsendült a csembal-
ló és a furulya, megszólalt az
orgona, a dob és az ütõgardon
is. A Széllyel tündökleni cím-
mel elhangzott színvonalas elõ-
adásra több mint százan voltak
kíváncsiak. A mûvésznõk mû-
sora után szentmise volt, me-
lyen letenyeiFarkas Károly
plébános is részt vett.

A 2 éve alakult, letenyei be-
jegyzésû, 15 tagú civil szerve-
zet eddig már két alkalommal,
hagyományteremtõ szándékkal

megrendezte a városi kereszt-
utat. Szerveztek ismeretter-
jesztõ elõadásokat, közönség-
találkozókat a kisvárosban,
de részt vettek a kistolmácsi
sárkányhajó versenyen is. Az

idén még egy természetjáró
kirándulást is terveznek –
mondta végezetül Lukács Vil-
mos, a letenyei egyesület
vezetõje.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

A Béci-hegyi koncert közönsége.

Számos sikeres pályázatnak
köszönhetõen több mint 1 mil-
liárd forintot nyert el Letenye
– tudtuk meg Farkas Szilárd
polgármestertõl.

Az önkormányzat eddig 11
pályázatot nyújtott be, melyek-
nek többségét pozitív elbírá-
lásban részesítették az ítészek.

A településfejlesztési ope-
ratív program pályázatain el-
nyert pénzbõl többek között
megtörténik a családsegítõ
központ informatikai és logisz-
tikai fejlesztése.

Több mint 1 milliárd…
A tervek szerint õsgyümöl-

csöt alakítanak ki a mûvelõ-
dési ház mögötti területen, új-
ra építik a korábban veszélyes-
nek minõsített és lebontott ját-
szóteret és az óvodát össze-
kötõ hidat, de megerõsítésre
kerül a kastély elõtti, a járda
mellett húzódó támfal is.

Térkövezik a posta elõtti te-
ret és saját sétányt kap a Béci pa-
tak mellett húzódó Béke utca.

A munkálatok várhatóan jövõ
tavasszal indulnak – mondta a Dél-
Zala Murahídnak Farkas Szilárd.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Kisasszony napi búcsú Letenyén

A Béke utcai sétány látványterve.
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Tóth Ágnessel Mozgás-, a
sérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélget-
tünk tervekrõl és munkájukról.

– Mit lehet tudni az egye-
sület munkájáról?

– A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagy-
páli székhellyel. Az új, több-
féle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért érez-
tük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern kezdeményezések,
programok megvalósítására.

A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozá-
sokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri kö-
zösségi rendezvényeken mu-
tatjuk be érzékenyítõ foglalko-
zásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõ-
labda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcso-
lódó esélypartinkat hagyo-
mányteremtõ szándékkal hív-
tuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munká-
juk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igye-
keztünk színes tartalommal
megtölteni.

Rendszeresen támogatjuk a
Gondoskodás Egyesített Szo-
ciális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfo-
gyatékosok Zalaegerszegi Kis-
térségi Egyesületének tagjai-
val. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyü-
mölcsfákat ültettünk, a gyerek-
napi palacsintasütésbe eger-
vári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Ha-
gyományõrzõ, hagyományo-
kat felelevenítõ programun-
kat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kény-
szerülõ” sorstársainknak szer-
vezzük.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja al-
kalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekö-
tött élményfotózást rendez-
tünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy él-
ménynapot – Együtt a szivár-
vány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ szemé-
lyeket tömörítõ intézményei-
nek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban a
Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmû-
ködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös prog-
ramjainkra.

Esélykupa címû sportna-
punk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõ-
höz, egészségeshez, aki spor-
tolni, játszani, csak egysze-
rûen kimozdulni szeretett vol-
na a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált ma-
gának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolítá-
sában vettünk részt érzé-
kenyítõ standunkkal.

– Van segítség ebben a ki-
emelkedõ munkában?

– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak há-
zigazdáink rendezvényeink-
nek. Gyerkó Gábor polgár-
mester minden segítséget
megadott és további együtt-

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropó-
ból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiak-
ban folytatni, s számos továb-
bi rendezvény megvalósítását
tervezzük együtt-közösen.
Programjaink megvalósításá-
hoz folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támoga-
tásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési tevékenysé-
günket.

A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalko-
zások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Ni-
koletta RF Consulting Kft., az
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl biztosí-
tott, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szak-
mai programok megrendezé-
sével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesü-
letünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült em-
bertársainkra való odafigyelés
ezen módja.

Minden rendezvényünk-
nek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen tár-
sadalmi rétegnek a nyilvános-
ságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeret-
nénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogya-
tékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzéke-
nyíteni szakmai programok-
kal, hisz esélyügy terén
bõven van mit tennie a társada-
lomnak.

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

2017. szeptember 27-én Pá-
gyi Zsóka keramikus kiállítá-
sával indult az októ-Letenyén
ber 8-ig tartó Országos Könyv-
tári Napok rendezvényso-
rozata.

A kiállításmegnyitón közre-
mûködött Cselényi József At-

„A Boldogság Kék Madarai”
tila vezetésével a letenyei
Mákvirág Citerazenekar.

Az alkotóról és munkáiról
bevezetõt mondott és a tárla-
tot megnyitotta Molnárné
Pfeiffer Edit könyvtáros.

A tárlat október 17-ig várja
az érdeklõdõket.

Október 1-én (vasárnap) a
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár szervezésében a
letenyei kultúrház nagytermé-
ben került megrendezésre az
Idõsek és a Zene Világnapi
program.

Elõször Somogyi András
alpolgármester köszöntötte a

Idõsek és a zene világnapja
szépkorúakat, majd Éjjel az
Orfeumban címmel zenés
szórakoztató kabarét láthatott
a közönség. A színpadon a
fõvárosi Pódium Színház
mûvészei, Bednai Natália,
Pallós Tibor Várfi Sán-és
dor szórakoztatták a nagyér-
demût.

A budapesti művészek fellépése.

A közönség…

A közelmúltban egy bel-
ügyminisztériumi pályázatnak
köszönhetõen teljesen meg-
újult a kultúrház-kistolmácsi
ban 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 cse-
réje is megtörtént, új ablakok,
ajtók kerültek felszerelésre, új
csempe került a falakra.

Megújult az orvosi rendelõ Kistolmácson
A váróterem is új berende-

zéseket kapott, amely szintén
újra lett burkolva. A két zu-
hanyzó és a nõi-férfi WC tel-
jesen fel lett újítva, amelyek
zuhanyzóval vannak ellátva.

A megújult kistolmácsi or-
vosi rendelõben immár kom-
fortosabb körülmények között
végezheti munkáját a dr. Ba-
kos Mónika háziorvos és ké-
nyelmesebbé vált az egészség-
ügyi hely a betegek számára is
– mondta végezetül a falu-
vezetõ.

Birkás Zoltán polgármester a felújított orvosi rendelőt mutatja.
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Minden év õszén szüreti
felvonulást rendeznek Semjén-
házán, s ez idén sem volt
másképp. Semjénháza Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zata, illetve a szomszédos te-
lepülés, Molnári Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzatának
közös szervezésében immár
hagyományõrzõ módon vidám
felvonulással elevenítik fel a
szüreti hagyományokat.

Semjénházán 2009-ben szer-
vezték meg elõször a rendez-

Szüreti felvonulás Semjénházán
Molnáriba is átruccantak

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

a Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus és a település
fiataljaiból álló társaság vette
az irányt Molnáriba felé. A talp-
alávaló muzsika sem hiányzott,
az asszonyok lelkesen taní-
tották a fiatalabb generációt a
régi magyar és horvát nótákra.

A jármûvek sora elõször
Molnáriban vonult végig, ahol
lelkesen fogadták a felvonuló-
kat. Ezt követõen a két tele-
pülés határában fekvõ Sándor-
hegyen a vidám társaság több
borosgazda nedûjét is meg-
kóstolhatta, illetve ínycsiklan-
dozó étkekkel csillapíthatták
éhségüket.

A végállomáson – Semjén-
házán – a falu apraja-nagyja az
utcán várta a menetet. A fel-
vonulás végeztével a faluház
elõtti téren üdvözölte a részt-
vevõket és a szép számmal
megjelent közönséget Preksen

Csaba, a Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke. Kulturális mûsor ke-
retében elõször a Molnári Hor-
vát Nemzetiségi Óvoda sem-
jénházi és molnári ovis cso-
portjának mûsorát tekinthet-
ték meg az egybegyûltek, majd
a molnári asszonyokból és lá-
nyokból álló tánccsapat kö-
vetkezett, akik zenés-táncos
mûsoruk során nem csak a
borosüveget táncoltatták meg.
A sort a Semjénháza Gyöngy-
szemei Asszonykórus zárta,
akik táncos programmal kezd-
ték a mûsort, majd magyar és
horvát nótacsokorral kedves-
kedtek a közönségnek.

Este a helyiek a semjénházi
kultúrházban ízletes vacsorá-
val, süteménnyel várták a fel-
vonulás résztvevõit, majd hajna-
lig tartó mulatozás következett.

Preksen-Ifka Ágnes
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