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Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
A 1956-os ünnep-letenyei

ség délelőtt 11 órakor a Fáklya
Művelődési Ház nagytermében
vette kezdetét. Letenye Város
Fúvószenekarának térzenéje
után egy alkalomhoz illő verset
szavalt el ,Horváth Bendegúz
majd polgár-Farkas Szilárd
mester mondta el köszöntő sza-
vait. Mint többek között fogal-
mazott, fontos, hogy a 61 évvel
ezelőtti történéseket a fiatalabb
nemzedék is megismerje, hi-
szen 1956 hősei igazi és köve-
tendő példát adnak arra, amit
úgy hívunk, hazaszeretet.

Az ünnep szónoka Kiss Bó-
dog Zoltán, a Magyar Politikai
Foglyok Országos Szövetségé-
nek zalai elnöke volt, akinek
családja is megszenvedte 1956

1956 példa a fiatalok számára megtorlásait. Beszéde során
felelevenítette az 56-os letenyei
eseményeket is, amely során
nem került sor kirívó atrocitá-
sokra, viszont a forradalomban
tisztséget vállaló letenyeieket
később több év börtönbüntetés-
re ítélték és később is a tár-
sadalom számkivetettjeiként
tartotta nyilván őket az akkori
politikai rendszer.

Gerencsér Bődör Krisztina
szavalata után a zalaegerszegi
Énekmondó Együttes lépett a
színpadra, amely Nagy Gáspár
verseire komponált Október
végi tiszta lángok című orató-
rikus emlékezését, műsorát ad-
ta elő. A megemlékezés zárása-
ként megkoszorúzták a könyv-
tár előtt emelt 1956-os emlék-
művet és a forradalom letenyei
hősének, Somogyi Tibornak
emléktábláját.

M.I.
Az ünnepség során Farkas Szilárd (b1) és Kiss Bódog Zoltán
koszorúzta meg a letenyei 56-os emlékművet.
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Bázakerettye Község Önkor-
mányzata az Idősek világnapja
alkalmából a település szépko-
rú lakóit köszöntötte október
hatodikán.

– Kilencven nyugdíjas fo-
gadta el meghívásunkat a helyi
Bázakerettye étteremben meg-
rendezett ünnepségre – mondja

Az időseket köszöntötték Bázakerettyén
Iványi László polgármester. – A
köszöntő és az általános isko-
lások előadását követően Né-
meth Norbert harmonikás nosz-
talgia műsora szórakoztatta a
szépkorúakat. A közös vacsora
után Imre Tibor zenéje szol-
gáltatta a megfelelő hátteret a
gondtalan időtöltéshez.

Iványi László mondott köszöntőt.

Közel száz szépkorú vett részt az ünnepségen.

Az iskolások adtak műsort.

Ha ősz, akkor itt az ideje a
tökfaragásnak! Ebben az évben
is sor került a „Tököljünk együtt”
programra , a tele-Semjénházán
pülés Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzata IKSZTés a helyi
közös szervezésével.

A rendezvény ezúttal is kö-
zönségsikert aratott, hiszen gye-
rekek és szülők együtt szóra-
koztak, s nagyobb társaságban
volt módjuk próbára tenni krea-
tivitásukat. A résztvevők egy-

„Tököljünk együtt” Semjénházán
más segítségével gyönyörű tök-
faragásokat, tök kompozíciókat
készítettek, melyeket az IKSZT
előtt fel is állítottak.

Felnőtt és gyermek is egy-
aránt élvezte a közösen eltöltött
időt, hiszen a munka közben ju-
tott idő egy kis beszélgetésre is.

A töklámpások derengő fé-
nye még a leghűvösebb, leg-
borongósabb őszi esték hangu-
latát is feldobja.

Kárpáti Edina

Itt az ideje a tökfaragásnak.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Az emlékfutás Budapestről
indult az első világháború cen-
tenáriumának jegyében a ca-
porettoi áttörés 100. évforduló-
ján az elesett hősök emlékére.
A résztvevők Muraszemenyére
2017. október 18-án fél tízkor
érkeztek, hogy elhelyezzék az
emlékezés koszorúját az itt lé-
vő emlékműnél, amelyet a hősi
halált halt katonák emlékére a
falu lakossága és a Faluvédő
Egyesület állíttatott 1992-ben.

A megemlékezést Stefanec
Mária polgármester nyitotta
meg, köszöntötte az emlékfutás
résztvevőit és minden jelen-
lévőt. Elmondta, hogy az ön-
kormányzat az emlékművet
tiszteletben tartja, gondozza.
Pályázatot nyújtott be felújítá-
sára, környezete megszépítésé-
re. A Muraszemenyei Általános
Iskola diákjai és tanárai is részt
vettek a megemlékezésen. Var-

Centenáriumi emlékfutás a hősökért

ga Antal hetedik osztályos ta-
nuló elszavalta Tóth Árpád:
Katonasír című versét, majd a
polgármester és az iskola két
diákja koszorút helyezett el és
mécsest gyújtott a hősök tisz-
teletére. A Magyar Honvédség

részéről alez-Nevelős László
redes megemlékezésében elmond-
ta, hogy a mi elődeink hősi ha-
lált halt, tiszteletre méltó ka-
tonaként életüket áldozták a
jövőnkért. Nem szabad enged-
nünk, hogy emlékük, hősiessé-
gük akár egy pillanatra is el-
halványuljon.

Kiemelte: „Katonatársaim-
mal együtt kötelességünknek
érezzük, hogy futásunkkal fel-
hívjuk a figyelmet a háborúban
elesett bajtársaink emlékére.
Küldetésünk, hogy minden lé-
péssel és kilométerrel rájuk

emlékezzünk, és tetteikre emlé-
keztessünk minden ma élő ma-
gyar embert. Hősiességüket,
hazafiságukat őrizzük hát szí-
vünkben! Isten áldja emléküket!”

Megható beszéde után ko-
szorút és mécsest helyeztek el
az emlékműnél. Németh Kristóf
tanár úr vezetésével a 8. osz-
tályos tanulók csatlakoztak az
emlékfutás résztvevőihez a kö-
vetkező állomásig, a fa-cserneci
lurészben lévő emlékműig, ahol
szintén koszorút helyeztek el. A
hősök előtti tisztelgés után foly-
tatták tovább nemes célú útjukat.

A hősökre emlékeztek.

A hősi em-kerkaszentkirályi
lékmű is megállóhelye volt an-
nak a kezdeményezésnek amelyet
a Honvédelmi Minisztérium a
12. isonzói csata 100. évfordu-
lója alkalmából szervezett meg.

A megemlékezés során ka-
tonákból álló csapat tizennégy
nap alatt futja végig az orszá-
got, közben az érintett telepü-
léseken megkoszorúzzák a hősi
emlékműveket. Az 1123 km-es
futás október 11-én indult Bu-

Kerkaszentkirály is csatlakozott
dapestről, és október 24-én,
nyolcvankét település érintésé-
vel ért véget a szlovéniai Ko-
baridban.

Kerkaszentkirályra október
18-án érkezett meg a sportem-
berekből álló csapat és a helyi
lakosokkal együtt megemléke-
zésre, koszorúzásra és mécse-
sek elhelyezésére került sor a
háborúban elesett katonák em-
lékművénél.

Káliné Kománovics Éva

A megemlékezés résztvevői a katonákkal.

2017 október 16-án Zala-
egerszegen került sor a Ma-
gyarok Kenyere jótékonysági
program jóvoltából karitatív
lisztadományok átadására, mely-
re a Muraszemenyei Értelmi és
Halmozottan Sérültekért Ala-

Muraszemenye is kapott…
pítvány is meghívást kapott. A
szervezet részére 500 kg lisztet
adományoztak a gazdálkodók
jóvoltából, amit jelképesen
Szabó Gábor, az alapítvány
elnöke vett át az adományozó
ünnepségen , aSüle Katalintól
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara Zala megyei elnökétől.

– Nagy megtiszteltetés szá-
munkra és köszönjük, hogy a
muraszemenyei Hóvirág Ott-
hon támogatására létrehozott
szervezetünk is meghívást ka-
pott az ünnepségre, és jelentős
mennyiségű adományban ré-
szesültünk. Alapítványunk ez-
zel hozzájárulhat, hogy több
sütemény, kelt tészta kerüljön a
lakók asztalára. A liszt átadásra
kerül az intézményi főzőkony-
hára, és a tankonyha részére,
ahol az ellátottak a fejlesztő
kollégák segítségével foglalko-
zások keretében gyakorolhatják
a sütést-főzést – mondta el Sza-
bó Gábor elnök.

Az adományt jelképesen Sza-
bó Gábor vette át.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat sikeres pályázatának
eredményeképp szeptember 20-
án délután 17 ta-Becsehelyről
nulóval megérkeztünk Zalasza-
barba, a „Holnapocska” táborba.

Hamarosan megérkeztek a
tótszerdahelyi a diákok is, akik-
kel aztán közös programokat szer-
vezve, felhőtlen jókedvvel töl-
töttük együtt az ötnapos nem-
zetiségi tábort.

A megismerkedés rövid idő
alatt megtörtént, majd a gyere-
kek körbejárták a kalandpark tel-
jes területét. Elégedettek voltak
a kínálattal. Még aznap kipró-
bálhatták a fedett térben lévő
csúszdaparkot a vacsora után,
hiába esett kint az eső. Majd
közös táncest következett. A szer-
dahelyi diákok hozták a hang-
szereiket, és a tambura-zenekar
által szolgáltatott hangulatos
horvát zenére ropták a táncot
mindannyian.

Másnap már a két iskola di-
ákjai 6 közös „törzsre” osztva
(melyek a honfoglaló magya-
rokról lettek elnevezve) mű-
ködtek együtt a gyerekek, és a
továbbiakban lényegtelenné vált,
ki melyik iskolából jött, a leg-
fontosabbak a közös feladatok,
élményszerző tevékenységek let-
tek. Ezekből pedig volt részük
a táborozás ideje alatt bőven.

A programok érdekfeszítő-
ek, változatosak voltak. A ka-
landpark különböző játékait hasz-
nálatba vehették a diákok min-
den egyes nap, ugyanakkor to-
vábbi változatos és igényes
programokkal kötötték le a gye-
rekeket úgy, hogy közben észre

Becsehelyi iskolások Zalaszabarban
sem vették az idő múlását. Köz-
mondás-, szóláskereső csapat-
versenyre hívták őket az állat-
simogató tábláinál, a kaland-
parki játékok közt szerét ejtet-
ték különböző vetélkedőknek,
totóknak a sport, biológia és
egyéb tudományok terén. Lehe-
tőséget biztosítottak kézműves
foglalkozásokra is, gyöngyöt
fűzhettek, álomfogót készítet-
tek, vagy alternatív lehetőség-
ként társasjátékokkal játszhat-
tak, pingpongozhattak, ha ah-
hoz volt kedvük. S közben di-
ákjaink sok új ismerettel gyara-
podtak a horvát nemzetiségi
kultúrából is. Gyerekeink meg-
tanultak horvát kifejezéseket,
dalokat, rövid versikéket.

Már a második napon el-
látogattunk a Kis-Balatonhoz
egy gyalogtúra keretén belül,
este pedig a tábortűznél szalon-
nát sütöttünk. A hangulatot
emelte a szerdahelyiek zenei
együttese, akik közé az este fo-
lyamán csatlakozott az igazga-
tó-helyettes tanár úr, kellemes
horvát népzenével „fűszerezve”
a hangulatot.

Pénteken délelőtt nagy iz-
galmat jelentett a 4D-s mozi,
délután pedig választhattak a
gyerekek a kötélpálya és a lé-
zerharc közt. Este totót töltöt-
tek ki, majd újra tánc kö-
vetkezett.

Szombaton a zalakarosi für-
dőben lubickoltak a gyereke-
ink, délután pedig változatos
tevékenységeket végezhettek; a
kalandpark játékai mellett kö-
zös sütés-főzés következett,
egy hagyományos horvát ételt

Zalaszabari pillanatképek.

készítettek el csoportokban. Es-
te már fel is szolgálták az el-
készült finomságot a vacsora
után. Mindenki átvehette a
„Holnapocska” pólóingjét, leg-
többen magukon is hagyták.

Az utolsó napon, reggeli
után történt meg az eredmény-
hirdetés a csapatok közti ver-
senyben, majd a kalandpark já-
tékait használhatták ebédig tet-
szésük szerint. Ebéd után hagy-
tuk el a tábort.

Ez az öt nap nagy ajándék
volt a gyerekeknek; izgalmas,
értékes programokkal, közössé-
get és együttműködést fejlesztő
csapatmunkával, gyönyörű kör-
nyezetben.

Különösen hasznosnak tar-
tom, hogy azok a hátrányos
helyzetű tanulók is élvezhették
a kalandpark, a tábori progra-
mok adta örömöket, akiknek a
családi háttere ilyen szórako-
zást aligha tenne lehetővé. S
nem utolsó sorban fontos ered-
ménye a tábornak, hogy a be-
csehelyi horvát nemzetiségű
gyerekek nemzetiségi identitás-
tudatát is sikerült erősíteni. A
két iskola közös kapcsolatai is
erősödtek, új barátságok szület-
tek. Az iskolák további közös
programok szervezését is ter-
vezik.

Zsohárné Benke Katalin
tanár

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

A Letenyei Járási Hivatal
Földhivatali Osztályának veze-
tője, tájékoztattaBagladi Márk
szerkesztőségünket, hogy a 2017.
évi parlagfű helyszíni ellenőr-
zések október 24-én országo-
san, így járásunk illetékességi
területén is lezárultak.

– Osztályunkon az ellenőr-
zések 2 fő mezőgazdász kol-
léga bevonásával heti egy mun-
kanapon kerültek lefolytatásra.
Feladatuk volt a parlagfű teljes
vegetációs periódusa alatt a gyom-
növénnyel fertőzött területek fel-
derítése, megfelelő mérőeszköz-
zel a terület bemérése, majd a
bemérést követően az adatok
számítógépen történő feldolgo-
zása. A parlagfűvel fertőzött te-
rületek felderítése érdekében hi-
vatali gépjárművel az ellenőr-
zési időszakban mindösszesen
1350 km-t tettünk meg illeté-
kességi területünkön. A felderí-
tések során 62 500 ha terület-
nagyságot jártunk be, mely kül-
területre vetített illetékességi te-
rületünk négyszeresét jelenti.

Lezárult a parlagfű elleni védekezés
A szemléket oly módon ala-

kítottuk ki, hogy ugyanazon te-
lepülésre minden második, vagy
rosszabb esetben – elsősorban
kedvezőtlen időjárás következ-
tében – harmadik héten vissza
tudjunk menni kontrollellenőr-
zés céljából. Az eljárás során az
ügyfelek értesítésére, felszólítá-
sára nincs lehetőség, ugyanis az
irányadó jogszabály úgy fogal-
maz, hogy a földhasználó köte-
les az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani.

Az ellenőrzési időszakban
12 db parlagfű folt került be-
mérésre 7,4264 ha területnagy-
sággal, melyből 7 db folt ke-
rült bemérésre kultúrnövényben
3,7172 ha területnagysággal, 5
db folt pedig gabonatarlón, mely-
nek területnagysága 3,7092 ha
volt. A kultúrnövényben bemért
területek elsősorban szójatáblá-
kon kerültek felderítésre.

A bemért parlagfű foltokról
minden esetben digitális jegyző-
könyv készült a helyszínen, me-
lyek számítógépre történő fel-
töltését követően a szakprog-
ramon keresztül átadásra kerül-
tek a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Zalaegerszegi Járási Hi-
vatal Agrárügyi és Környezet-
védelmi Főosztály Növény- és
Talajvédelmi Osztály részre,
ugyanis nevezett szakterület fo-
ganatosítja a parlagfű elleni vé-
dekezéssel kapcsolatos bírsá-
got, állapítja meg az eljárás so-
rán felmerült összes költséget.

Fontos kiemelni, hogy a tel-
jes vizsgált időszak alatt mind-
összesen egy esetben érkezett
bejelentés fertőzött területről az
online parlagfű bejelentő rend-
szeren keresztül. A bejelentést
egy munkanapon belül meg-
vizsgáltuk, helyszínre vonul-
tunk, majd az ott tapasztal-
tak alapján a szükséges eljá-
rást lefolytattuk. Az idei év-
ben illetékességi területün-
kön légi felderítésre nem ke-
rült sor.

Összességében megállapít-
ható, hogy a földhasználók meg-
felelő formában eleget tettek
parlagfű mentesítési-, valamint
megelőzési kötelezettségüknek.
A határbejárások során számos
esetben tapasztaltuk, hogy a
földhasználók ugyanazon in-
gatlanon több alkalommal,
vagy többféle módszer váltva
történő alkalmazásával (mecha-
nikai, kémiai) is eleget tettek
gyommentesítési, hasznosítási
kötelezettségüknek, melynek ered-
ménye volt a parlagfű teljes ve-
getációs időszaka alatt az or-
szágos átlagtól eltérő, alacso-
nyabb pollen koncentráció.

Az eljárás alá vont területek
nagysága nem érte el a külterü-
leti területnagyság 1%-át, mely
szintén az eredményes megelő-
zésnek volt betudható. Ezúton
szeretném megköszönni illeté-
kességi területünkön gazdálko-
dó földhasználók parlagfű men-
tesítéssel kapcsolatban végzett
fáradtságos munkáját – mondta
lapunknak Bagladi Márk.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Letenyén november 1-től a
hulladékszolgáltatási közszol-
gáltatási feladatokat a további-
akban a nagykanizsai szék-
helyű Viridis-Pannonia Hulla-
dékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. látja el.

A szemétszállítási időpont
is változik, amely ezentúl csü-
törtökönként történik majd.

A házhoz menő, szelektív
(zsákos) hulladékgyűjtés idő-
pontjai.

– November 14. (kedd) mű-
anyag

– November 28. (kedd) papír
– December 12. (kedd) mű-

anyag
– December 26. (kedd) papír
Az új szemétszállítási díjak,

amelyeket a Hulladéktörvény
szabályoz a következők:

Új szolgáltató viszi a szemetet
50 literes edényzet (ku-

ka) esetén az alapdíj/ürítési
díj évi 52 alkalommal bruttó
8.387 Ft/ év. Ugyanez 120
literes szemetes esetében bruttó
14.133 Ft/év.

A Csányi utcai hulla-
dékudvar a korábbi feltéte-
lekhez hasonlóan továbbra is
üzemel.

A cég Nagykanizsán a Vár
utca 5. szám alatt ügyfélszol-
gálati irodát működtet, mely-
nek telefonszáma 06/93/537-384.

Nyitvatartási ideje: hétfő-
csütörtök-péntek 07-17 óráig,
kedden 07-20 óráig, szerdán
07-13 óráig.

Az új szolgáltató a közel-
jövőben mindenkivel szerző-
dést fog kötni.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Bagladi Márk

Szemétszállításra kihelyezett kuka Letenyén a Pozsonyi utcá-
ban.
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Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

A reformáció emlékéve jegyében

Október 25-én a Letenyei Városi Könyvtárban „A reformáció
hatása a magyarságra címmel” Hella Ferenc nagykanizsai re-
formátus lelkész tartott előadást.

Helyi Értékek Hete címmel
indított programsorozatot a
Nemzeti Művelődési Intézet,
melyhez is csatla-Semjénháza
kozott. A rendezvény célja,
hogy minél több ember nyerjen
betekintést a község életébe,
jobban megismerhessék és meg-
örökíthessék az utókor számára
is a település értékeit, hagyo-
mányait.

A program keretein belül az
IKSZT emeletén kialakított ag-
roturisztikai kiállítást tekint-
hették meg az érdeklődők, illet-
ve hagyományos ételek elkészí-
tésében és természetesen kósto-
lásában vehették részt.

Az esemény részeként a
Molnári Horvát Nemzetiségi
Óvoda semjénházai és molnári
óvodásai is betekintést nyer-
hettek nagyszüleik, dédszüleik

Helyi értékek hete Semjénházán

múltjába. ésPreksen Lászlóné
Tátrai Lajosné óvónők örültek
a szórakoztató, tudást és él-
ményt adó programnak, melyen
keresztül a gyerekek tárgyi em-
lékek segítségével ismerhették
meg a helyi értékeket, a ha-
gyományokat.

A kiállítás megtekintése
után Andróczi Lászlóné, Éva
néni segítségével különböző
ízesítésű rétesek, vagyis „giba-
nica” elkészítésében segédkez-
hettek a gyerekek, a nap fény-
pontja viszont a végeredmény
kóstolása volt. A programon
való részvétel azért is volt ta-
nulságos a gyerekeknek, mert
az óvodába visszaérve az idő-
sebbek mesélhetnek a látot-
takról, hallottakról a kisebbek-
nek is.

Preksen-Ifka Ágnes

Ismerkedés a hagyományos finomságok elkészítésével.

– A belügyminiszter támo-
gatási igényünket pozitív elbírá-
lásban részesítette, és 4 836 160
Ft összegű vissza nem térítendő
egyszeri támogatást állapított
meg, amely összeget 272 erdei
köbméter keménylombos tűzifa
vásárlására használhat fel ön-
kormányzatunk – tudtuk meg
Farkas Szilárd polgármestertől.
– A támogatás mértéke 14 000
Ft/erdei m +áfa, amelyhez az3

önkormányzatnak önerőt 1 000
Ft/erdei m +áfa összegben (2723

erdei m tűzifa esetén összesen3

345 440 Ft-ot) kell biztosítania.
A szállításból adódó költsége-
ket, beleértve a tűzifa rászoru-
lókhoz való eljuttatás költségeit
is, az önkormányzat viseli. A
támogatott mennyiségnél több
tűzifát is vásárolhat önkormány-
zatunk, ha a pályázati kiírásban
meghatározott árnál kedvezőbb
árért tudjuk a tűzifát beszerez-
ni. A támogatásból vásárolt tű-
zifát 2018. február 15-ig kell
kiosztani a rászorulók között, a

Közel 5 millióért vehet szociális tűzifát Letenye
támogatás teljes összegének
pénzügyi felhasználása legké-
sőbb 2018. március 31-ig tör-
ténhet meg. A támogatás fel-
használásáról 2018. április 16-
ig a Magyar Államkincstár felé
kell elszámolnunk.

A pályázati kiírás és a tá-
mogatás megállapításáról szóló
támogatói okirat szerint a tele-
pülési önkormányzatnak rende-
letben kell szabályoznia a szo-
ciális rászorultság és a 2017.
évi igénylés részletes szabá-
lyait. A megalkotott rendeletre
a Magyar Államkincstár felé
történő elszámolásban hivat-
kozni kell.

A pályázati felhívás az ön-
kormányzati rendeletalkotással
kapcsolatban az alábbi megkö-
téseket tartalmazza:

a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló tör-
vény szerinti aktív korúak el-
látására, időskorúak járadékára,
vagy – tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli

formában történő nyújtására –
települési támogatásra jogosul-
takat (különösen a lakhatás-
hoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viselésével kapcso-
latos támogatásban részesülő-
ket), valamint a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket
nevelő családot a kérelmek
elbírálásánál előnyben kell ré-
szesíteni,

háztartásonként legfeljebb 5
erdei m tűzifa adható, az ön-3

kormányzat a szociális célú
tűzifában részesülőtől ellen-
szolgáltatást nem kérhet.

Ezen előírások figyelembe
vételén túl az önkormányzat
szabadon alakíthatja ki a ter-
mészetbeni támogatás nyújtásá-
nak helyi szabályait.

– A letenyei testület október
25-én megalkotta a szociális
célú tűzifa-támogatás helyi sza-
bályairól szóló rendeletet. A ké-
relmeket november első heté-
ben tették közzé, s november
15-éig nyújthatják be azt a le-
tenyei rászoruló lakosok –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd polgármester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szociális tűzifát vittek egy Szent Imre herceg utcai házhoz
Letenyén.

Fotó: archívFotó: archív
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A Magyar Festészet Napján

Október 18-án „Ecsettel írt gondolatok” címmel Röszler Mária
festőművész kiállításának megnyitójára került sor a Letenyei
Városi Könyvtárban. A tárlatot Tóth Nándor, Nagykanizsa alpol-
gármestere nyitotta meg.

Az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség szervezésében
2017-ben 12. alkalommal ke-
rült sor a hazai könyvtári rend-
szer legátfogóbb programsoro-

Országos Könyvtári Napok Letenyén
zatára, az Országos Könyvtári
Napokra. Le-Ennek keretében a
tenyei Városi Könyvár október
2 és 8 között várta változatos
programjaival az érdeklődőket.

„Subamanó” - játékos kézműves foglalkozás óvodásoknak.

„Biheka meséje” - Drámajáték gyerekekkel. Vendég: Bischofné
Hesinger Katalin, a könyv szerzője.

Hetvenkedő hatvanasok el-
nevezéssel a Zala Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzé-
si Osztálya útjára indított egy
vetélkedőre épülő komplex
megelőzési programsorozatot a
társzervek közreműködésével,
mellyel megpróbálunk a me-
gyében működő lehető legtöbb
nyugdíjas szervezethez eljutni.
Vetélkedősorozatunk nagy si-
kert aratott, ezért a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács támoga-
tásának köszönhetően idén or-
szágossá vált a program –
mondta lapunknak Farkas Szi-
lárd polgármester.

A megrendezettLetenyén
október 19-i járási megmérette-

Hetvenkedő hatvanasok vetélkedő Letenyén
téshez az Olajipari Nyugdíjas
Klub Egyesület Bázakerettyé-
ről, a Letenyéért Közéleti Egye-
sület Derűs Évek Nyug-és a
díjasklub letenyei tagjai a fel-
hívás megjelenését követően
nagy örömmel csatlakoztak.

A vetélkedősorozat célja,
hogy az idősek a legfontosabb
tipikus veszélyhelyzetek kap-
csán felmerülő kérdésekre olyan
válaszokat, ajánlásokat kapja-
nak, melyek betartásával jó
eséllyel elkerülhetik azokat.

Tudják, hogyan lehet meg-
győződni arról, hogy kinek
nyithatják ki a bejárati ajtót.
Milyen egyszerűen, mindössze
odafigyelést igénylő „prakti-

kákkal” kerülhetik el az áldo-
zattá válást, tehetik biztonsá-
gosabbá otthonukat. Tudják,
mennyi adatot osztanak meg
magukról ők és családtagjaik
az Interneten. Tudják, hol le-
het „beszerezni” a legjobb
egészségügyi termékeket. Me-

lyek a legfontosabb tudniva-
lók rosszullét esetén. Tudják,
hogy baj esetén kihez for-
dulhatnak – hallottuk a város-
vezetőtől.

A vetélkedőn a bázake-
rettyeiek lettek a legjobbak.

-mir-

A győztes bázakerettyei csapat.

Tanulságos volt a vetélkedő.
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A Letenyei Hóvirág Óvoda
október 14-én (szombaton) ko-
ra délután ismét megrendezte
Mozdulj Letenye címmel a har-
madik jótékonysági futóverse-
nyét, amely ezúttal kerékpáro-
sokkal is kibővült.

A szép időben lezajlott prog-
ramra 111-en neveztek, de vol-
tak olyanok is, akik nem tudtak
eljönni, viszont a nevezési díjat
elküldték, például így tett a Le-
tenye SE teljes felnőtt foci-
csapata is.

A helyi iskola udvarából
rajtoló verseny során több távot

Harmadszor volt Mozdulj Letenye

Gyerekek rajtolnak a letenyei versenyen.

Az érmet Farkas Szilárd polgármester adta át Marton Klaudi-
ának.

kellett leküzdeni, a kerékpáro-
sok a Letenye-Tótszerdahely-
Tótszentmárton-Becsehely-Le-
tenye útvonalon hajtottak, míg a
futás 7,5 és 3 km-es távon
zajlott.

Az úgynevezett Minimanó
táv, amelyen az apróságok és
szüleik indultak a sportpálya és
az iskola között volt kijelölve.
A rajtokat lete-Farkas Szilárd
nyei polgármester indította.

A kerékpárosok között a
férfi kategória első helyezettje
Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyűlési képviselő-

je lett, aki 39 perc, 2 másod-
perces idővel győzött.

A biciklis gyermek kategó-
riát , a nőitZsohár Fanni Zso-
hár Andrea nyerte. A Minima-
nó távon első ,Balassa Ákos
második , aZeng Xianhui Chen
harmadik pedig Kovács Adél
lett. A rövid távon (3 km) a
lányoknál első lett Horváth
Zsóka Marton Kla-, második
udia Vargaés harmadikként
Emese ért célba.

A fiúknál Tóth Boldizsár,
Balassa László, Horváth Bence
volt a befutó sorrend. Az 5 km-
en első lett Gyergyák Mercé-
desz Mázsa Kis Ani-, második
kó, Vukics Hannaharmadikként
futott be a célba. A 7 km-en a
férfi kategóriát Rudolf Ta-

más ultrafutó nyerte, őt követ-
te ésBagarus Zoltán Pacsa
Zoltán.

A 7 km-es női kategóriában
Bedő Katalin volt a legjobb,
majd ésTislérné Fábics Zsuzsa
Tálosi Evelin kapott érmet. A 7
kilométeres távon a gyerek ka-
tegóriát nyerte,Orsós Nor-bert
majd ésCzommer Héra Tamás
Gergő lett a legjobb. Becsület-
futó különdíjat kapott Takács
Krisztián, aki 10 éves és a 7
kilométer végig futotta.

Friman Jánosné óvodave-
zető lapunknak elmondta, a ne-
vezési díjból befolyt összegből
óvodai fejlesztő játékokat, esz-
közöket vásárolnak az aprósá-
goknak.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Ismert, hogy Letenye Város
Önkormányzata pályázatot nyúj-
tott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt Kony-
hakerti és kisállattartási szoci-
ális földprogram (pályázati ka-
tegória kódja: SZOC-FP-17-
KK) pályázati felhívásra. A pá-
lyázaton az önkormányzat
801.000 Ft összegű támogatást
nyert kisállat kihelyezési prog-
ram megvalósítására. Az el-
nyert támogatásnak köszönhe-
tően a projekt keretében 30
szociálisan rászoruló személy
(család) juthat 20 db előnevelt
csirkéhez, és a csirkék felneve-
léséhez 45 kg táphoz.

A szociális földprogramban
való részvétel feltételeit, eljá-
rásrendjét Letenye Város Ön-
kormányzata Képviselő-testüle-
tének a szociális földprogram-
ról szóló 10/2015. (IX. 18.) ön-
kormányzati rendelete tartal-
mazza. A rendeleti előírások
szerint a szociális földprogramban
való részvétel önkéntes, a jelent-
kezés kérelem alapján történik.

A szociális földprogramban
az a személy vehet részt, aki az
élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvénnyel, a törvény
végrehajtására kiadott jogsza-
bállyal, az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvénnyel összhang-
ban állattartásra alkalmas felté-
telekkel rendelkezik, valamint

a) akinek legalább egy éve be-
jelentett lakóhelye van Le-
tenyén, és

Ismét szociális földprogram
b) egészségkárosodási és

gyermekfelügyeleti támogatás-
ban, vagy

c) foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban, vagy

d) rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben része-
sül, vagy

e) álláskereső, regisztrált
munkanélküli, vagy

f) megváltozott munkaké-
pességű, vagy

g) nyugdíjas.
A szociális földprogramban

a közös háztartásban élő sze-
mélyek közül csak egy személy
vehet részt.

- A szociális földprogram
meghirdetéséről a képviselő-
testület évente határozattal
dönt. A szociális földprogram
meghirdetése esetén a szociális
földprogramban való részvétel
iránti kérelmet a Rendelet 2.
melléklete szerinti forma-
nyomtatványon a Letenyei
Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati, Hatósági és
Szociális Osztályán lehet be-
nyújtani a szociális föld-
program meghirdetéséről szó-
ló felhívásban meghatáro-
zott időtartam alatt. A szociá-
lis földprogram meghirdeté-
séről szóló felhívás már
elérhető (letölthető) a város
honlapján is – mondta lapunk-
nak polgár-Farkas Szilárd
mester.

A szociális földprogramra
november 15-ig lehet jelent-
kezni.

M.I.

2017. október
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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

1967 novemberében először
jutott az NB III-ba az egykori
Letenyei Medosz labdarúgó-csa-
pata, amelynek tagjai október
28-án (szombaton) a kisváros-
ban 50 év után kapták kézhez a
megérdemelt aranyérmüket.

A bajnokcsapat legendáit –
akiknek átlagéletkora 70 év –
ünnepség során köszöntötték.
Billege István főszervező és
egykori csapattag felidézte az
1926-os alapítás óta eltelt idő-
szakot. Érdekességként meg-
említette, hogy akadt olyan baj-
noki mérkőzés is, amely előtti
napon sportköriMiszori László
elnök leellenőrizte az összes
focistát, hogy otthonukban este
tíz órakor ágyban vannak-e
már, ugyanis csak kipihenten
engedte pályára játékosait. A
Zalai Hírlap 1967. november
28-i tudósítása szerint a Lete-
nyei Medosz úgy lett bajnok,
hogy 5-1-es győzelmet arattak
a el-Zalaszentgróti Spartacus
len, közben a listavezető Nagy-
kanizsai Thury SE zalalö-egy
vői meccsen kikapott, így a
Mura-mentiek jutottak az NB
III Nyugati csoportjába. Azt,
hogy bajnokok lettek úgy tud-
ták meg, hogy Szentgrótról
telefonáltak a zalalövői postára,
ahonnan a postás kisasszony
közölte, a Kanizsa 1-0-ra kika-
pott náluk.

Az akkor megérdemelt arany-
érmeket – ugyanis 1967-ben
ezt nem kapták meg – a lete-
nyei városházán ,Józsi György
a Zala Megyei Labdarúgó Szö-
vetség (ZMLSZ) igazgatója és
Farkas Szilárd, Letenye polgár-
mestere köszönő szavak kísére-
tében adta át a csapattagoknak.
Elismerést, emlékzászlót kapott
Bedics László, a csapat törzs-
szurkolója is, valamint a meg-
emlékezést támogató szponzorok.

Farkas Szilárd polgármester
így köszöntötte Letenye le-
gendáit:

Letenye Város Képviselő-
testülete nevében tisztelettel

50 év után kaptak aranyérmet Letenye legendái

köszöntöm önöket a Letenyei
Medosz 50 éves jubileumi ta-
lálkozóján, megemlékezésén és
köszönöm, hogy önökkel együtt
emlékezhetek.

Első gondolatom a beveze-
tőt követően a köszöneté. Kö-
szönjük a Jóistennek, megen-
gedte, hogy megélhessük ezt a
napot. Köszönöm a letenyeiek
és a képviselő-testület nevében,
hogy önök megalapították, fel-
építették és nem kis erővel
megtartották és az utókornak
átadták Letenye város sportéle-
tét. A sport egyértelmű bizo-
nyíték: élni nemcsak muszáj,
élni jó. A sport a szabadság vi-
lágába repít, mert itt a szorga-
lom, a tehetség, az akaraterő és
sohasem az előjogok számíta-
nak. A sport megmutatja ki
vagy, és kivé lehetsz, ha meg-
dolgozol érte. És éppen ez az,
amit meg kell értetnünk a fel-
növekvő nemzedékkel és gyer-
mekeinkkel: aki elbújik a pró-
batételek elől, aki lebeszéli ma-
gát a megmérettetésről, mindig
a sor végén fog kullogni. Nem
elbújni akarunk a küzdelmek
elől, hanem benevezni a jövő
nagy versenyeibe és ott győzel-
met aratni. Kívánom, hogy ez
így legyen!

Második gondolatom a tisz-
teleté. Tisztelet a sportszeretők-
nek, a sporttársaknak és azon
polgároknak, akik tudásukkal
és munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy Letenyén a futball
és a sportélet kiválóan működ-
jön! Tisztelet önöknek!

50 év, vagyis fél évszázad a
történelem viharos útvonalain
nem nagy idő, azonban egy
ember életében, vagy egy szer-
vezet működésében jelentős idő
ahhoz, hogy alkosson.

Nagyot alkotni csak össze-
fogva, közösen lehet, amint az
ünnepben is, a legszebb és a
legfontosabb az együttlét, a kö-
zösség. Az, hogy ilyen sokan
összegyűltünk ünnepelni és
megadni a tiszteletet a múltnak,

amelyben közösségünk minden
tagjának ott a része, az emlé-
keknek, amelyek csak a mieink.
Ebből a közös tudásból, az
élményekből és érzésekből áll
össze a történelem, az 50. szü-
letésnapját ünnepelő letenyei
bajnokcsapat történelme.

Isten éltesse önöket a jubi-
leum alkalmából! – mondta a
polgármester.

A program során elhang-
zott, a kiérdemelt elismerést az
elhunyt focisták családjainak is
eljuttatják. A megemlékezés
után az elhunyt kerettagok em-
lékére mécsest gyújtottak a
Bajcsy utcai temetőben lévő
Mindenki keresztjénél, majd a
focipályán rúgták a bőrt egy kis
ideig Letenye legendái, akik

végül a városnak és a szpon-
zoroknak köszönhetően közös
ebéd során, baráti beszélgetés
keretében elevenítették fel a fél
évszázada történt fantasztikus
sportsiker pillanatait.

A legendás csapat tagjai:
Bethlem József szakosztály-

vezető, Czotter László, Bicsák
József, Németh András, Szalai
András (elhunyt), Mirkó János,
Tompa József szertáros (el-
hunyt), Tóth Béla, Reszegi And-
rás, Adorján Lajos (elhunyt),
Májer Rudolf, Ernszt Sándor,
Varga Árpád, Mikolics János
(elhunyt), Bíró Gyula, Billege
István, Fejt Tibor, Lenkovics
Ferenc edző (elhunyt), Dömők
József (elhunyt) intéző.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az 50 éve bajnokságot nyert Letenyei Medosz csapattagjai
Józsi György ZMLSZ elnökkel (hátsó sor b1) és Farkas Szilárd
polgármesterrel (hátsó sor j1) a letenyei városházán.

A letenyei legendák Birkás Zoltán kistolmácsi polgármesterrel
(b1), egykori Medosz focistával a focipályán.
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Könyvbemutató Letenyén

2017 október 16-án a Letenyei Városi Könyvtárban került sor
Mihovics József újságíró „Zalán innen, Murán túl” című köte-
tének bemutatójára.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig…
té r ség i  hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam  2012. augusztus

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


