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Márton-nap Becsehelyen
Márton-napi libavacsora, újbor kóstolás, népi hiedelmek
mind-mind november 11. napjához kötődnek. Ezeknek az
eredete a római időkig nyúlik
vissza, aztán a történelem átformálta, népcsoportonként más
és más szokások kötődtek
hozzá.
Rómában a tél kezdete november 11. volt, ekkor az új
termésből és az újborból fogyasztottak. Általában Mars
hadisten szent madarát, a ludat
tálalták fel, ebből ered a „Márton madara” kifejezés.
A keresztény vallásban a
karácsonyt megelőző 40 napos
böjt előtti utolsó ünnepnap

Márton napja, ekkor lehetett az
utolsó lakomákat, bálokat tartani. Ehhez kapcsolódó hagyomány, hogy ezen a napon nem
lehet takarítani, mosni, teregetni, mert ez a jószágot pusztulásához vezet. A vacsora jellemzően libából készült: leves,
párolt vagy sült libacomb párolt káposztával.
A vacsora mellé az újborral
szokás koccintani, hiszen : „A
bornak Szent Márton a bírája”.
Ezzel is a következő évet alapozzák meg: a hiedelem szerint
az ivással erőt és egészséget
töltenek magukba.
Az elfogyasztott liba mellcsontjából a következő hóna-

A díjátadás pillanata.

pok időjárását jósolták meg: a
tél hosszúságát, a havazást, de
a Márton-nap időjárása a március havi időjárást is megmutatja.
Ehhez a hagyományhoz
kapcsolódott Becsehelyen az
újbor kóstolás és a libavacsora.
November 10. napján, péntek
este a rendezvényt Németh Géza polgármester nyitotta meg.
Elmondta, hogy 2 éve köti
össze az újbor kóstolást a libavacsorával az önkormányzat,
amelynek célja egy finom vacsora melletti közös beszélgetés, borkóstolás. A rendezvény teljes mértékben nyitott,
bárki részt vehet rajta.
Az újbor bírálata idén más
rendszerben történt, mivel a borosgazdák ötlete nyomás vakkóstolással bírálták egymás borait. A bírálatban minden gazda

részt vehetett, így hat gazda
kóstolt és idén először külső
szakértőt is hívtak, Kovács Ottó
borász személyében.
A megmérettetésre 40 bor
érkezett, ebből 1 vörös-, 4 rozé
és 35 fehérbor volt. A bírálat
folyamata teljesen zárt és titkos
volt, a hozott mintákat újra
sorszámozták, így a leadáskor
kapott szám nem volt azonos a
kóstoláskor azonos számmal.
A bírálat első körében minden bort megkóstolt mindenki
és helyezésre minősítette. Az a
bor, amelyik legalább három I.
helyre való szavazatot kapott,
nyeri a Márton bora címet. Ha
több bor is megkapja az I.
helyezést, akkor visszakóstolásra kerül sor. A visszakóstolást egy csúcszsűri végezte,
amelynek tagjait egy újítással
(Folytatás a 2. oldalon)

Áldott
békés karácsonyt
és
boldog új évet
kíván a:
Zalatáj Kiadó
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Karácsonyi köszöntő Márton-nap Becsehelyen
Tisztelt Letenyei Polgárok!

„Az egyedüli dolog, amiért
érdemes ezen a földön élni, az
az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is.
Csak ez teheti boldoggá az
embert.” (Simon András grafikus)
Milyen egyszerűen hangzik az idézet, és mégis olyan
nehéz megvalósítani! Hiszen
sokan azt gondoljuk, a szeretet természetes, de valahogy
a mindennapjainkban nem
mindig jelenik meg. Kitölti
életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok,
problémák: életünkbe észrevétlenül belopóznak a „szürke
hétköznapok”. A karácsony
azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep,
hanem egy érzés. Szépségét
nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy
olyan ajándékkal, amiből
mindenki részesülhet, amit
mindenki adhat, ez pedig a
szeretet.
A karácsonyt megelőző
hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kell előtérbe
helyeznünk. A karácsony nemcsak a keresztény emberek
számára fontos ünnep, hanem
a világon mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért
az évek során kicsit elveszett,
a szeretet időnként elhalvá-

nyulni látszik. Fényét azzal
tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal
együtt elhelyezzük szívünk
szétáradó szeretetét is. Ezt az
ünnepet az emlékezés, az
együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a
hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehetünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk azokra
is, akik már nincsenek velünk.
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az
eljövendő év hétköznapjaira
azért, hogy azokból is kicsit
ünnepit, kicsit méltóság teljeset, a hétköznapitól eltérőt
varázsoljunk.
Letenye Város Képviselőtestülete nevében Ron Cristian soraival kívánok Önöknek áldott, békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket!
„Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak
hinni. Higgy a csodában, mert
teli van vele az élet. De ami a
legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a
lelkedben rejtőzik a csoda, a
remény, a szeretet és a holnap
álmai.”
Farkas Szilárd,
Letenye polgármestere

(Folytatás az 1. oldalról)
választották ki. Egyik biztos
tagja Kovács Ottó volt, további
tagok választására azok közül
került sor, akiknek a bora nem
kapott I. helyezést. A gazdák
nevét a vándorserlegbe dobott
papírok közül húzták ki.
A visszakóstolás során három bor közül kellett dönteni és
a végső eredmény alapján két I.
helyezést kapott az egyik bor,
és egy bor kapott I.helyezést. A
szabályok értelmében három
I.helyezés szükséges a győzelemhez, ezért újabb minősítés
következett. Ismét a vándorserlegből húzták ki egy gazdának
a nevét, aki egyedül kóstolt és
így született meg a végeredmény.
A díjak átadására Németh
Géza polgármester felkérte Bó-

ha Gyulát és Gerencsér Gézát.
2017. évben a Márton-nap Bora
kitüntető címet, ezzel együtt a
vándorserleget és az élő libát
Horváth Szabolcs Irsai Olivér
fehérbora nyerte el.
Becsehelyi szokás szerint a
serlegből a gazdának meg kell
innia a saját borát, amely nem
kis feladat, tekintve, hogy a
serleg űrmértéke 9 dl. További
kötelezettsége, hogy a vendégeknek a vacsorához biztosítani
kell a borból, legalább 5 literrel.
A rendezvény libavacsorával folytatódott a finom becsehelyi újborok kóstolása mellett.
A jó hangulatról a Becsehelyi
Dalárda tagjai gondoskodtak, a
résztvevők kötetlen beszélgetés
mellett késő éjszakáig kitartottak.
Horváthné Szirmai Szilvia

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Idősek köszöntése Becsehelyen
November 18-án, 15 órakor
Becsehelyen az önkormányzat
autóival szervezett szállítással
érkeztek az idősek a faluházba.
Az önkormányzat invitálását az
Idősek Napjára közel 170 fő fogadta el és vett részt az ünnepséggel egybekötött vacsorán a
Faluházban.
Molnár Zoltánné alpolgármester köszöntötte az időseket.
– Egy évvel ezelőtt úgy váltunk el, hogy 2017-ben is találkozunk itt mindenkivel. Különös tekintettel köszöntöm azokat, akik először kaptak meghívást az Idősek Napjára. A jelenlévők életében a nehézségek
megerősítették jellemüket, tudták, hogy gyermekeiknek, unokáinak biztosítják a szebb jövőt. Ezt a tenniakarást köszönjük meg Önöknek most. A kicsik és a kicsit nagyobbak köszöntik ünnepi műsorukkal először a jelenlévőket. Köszönet a
felkészítőknek, a szülőknek,
akik elhozták a gyermekeket –
mondta.
A Becsehelyi Harmatcsepp
Óvoda nagycsoportosai műsorukban szürethez kapcsolódó
verseket, énekeket, jeleneteket
adtak elő.
Az általános iskola műsora
Végh Ágoston trombitaszólójával kezdődött, majd Végh Veronika hegedű, Gerencsér Mária fuvola, Illés Regina furulya
játéka hangzott fel. Az elsősök
köszöntő műsora a nagymamákról, nagypapákról szóló
versekkel kezdődött, majd mesejátékot adtak elő.
Az ünnepi műsor után Németh Géza polgármester köszöntője következett.

A polgármester elmondta,
hogy az 1954-ben születettek
és már nyugdíjas éveiket kezdők most kaptak először meghívást a rendezvényre. Gratulált mindenkinek és köszönte,
hogy elfogadták a invitálást.
Sajnos egyre kevesebben jelennek meg évről-évre, ennek oka
a természetes fogyás is, valamint az elköltözés.
Az önkormányzat komoly
erőfeszítéseket tesz azért, hogy
megállítsa ezt a kedvezőtlen folyamatot. Az elköltözés is sújtja
a települést, főként a fiatalok
elköltözése. Ezért nem adatik
meg sokaknak a jelenlévők közül sem, hogy három generáció
éljen együtt, mint régen. Az
lenne a jó, ha az unokák körében élnének a nagymamák,
mint ahogy a versekben is elhangzott. Boldog az a pillanat,
amikor a távollévő gyerekek,
unokák rányitják az ajtót a
nagyszülőkre. Az lenne a cél,
hogy ez ne csak a jeles ünnepekkor következzen be, hanem
az élet más-más időpontjában is.
Az önkormányzat sokat tesz
azért, hogy ezek az állapotok
létrejöjjenek, de az eszközök
korlátozottak. A becsehelyi intézményrendszert olyan állapotban tartja, hogy a legkisebblegidősebb becsehelyit is kiszolgálja. Fontos, hogy mindenki jól érezze magát a településen. A világ változik, de tenni
kell azért, ha nem is egy épületen belül, de a településen
belül éljen a család. Az elmúlt évben 27 telket alakított
ki az önkormányzat, sokan
építkeznek, vagy már ideköltöztek.

„Csili konyhája”

November 17-én telt ház előtt mutatták be a Fáklya Művelődési Központ tánctermében Salamon Csilla „Csili konyhája”
című könyvét. A gasztronómiai témájú kötetet Dömők József
FMHK igazgató és a kiadó Czupi Gyula ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe.

Az általános iskolások is felléptek.

A település legidősebb lakóit sajnos nem lehet személyesen köszönteni, így a távolból jó egészséget kíván mindkettőjüknek.
Szőke István bácsi 102. életévében van, Dávid Lőrincné
96. életévében. Erőt, egészséget, családjuknak kitartást a
gondozáshoz, ha szükséges.
A települést érintő dolgokról bővebb tájékoztatást adott a
polgármester.
Az idei év kicsit csendesebb
volt, de nem eredménytelen, a
jövő előkészítése történt. Néhány ingatlant megvásárolt az
önkormányzat, ezek a településképet megváltoztatják.
– A Rádi-házat megvásároltuk, az elképzelés szerint teljesen lebontjuk az épületeket,
feltöltjük a területet és így a
Faluház felé egy parkot alakítunk ki. A telek egyik sarkában bölcsödét szeretnénk
építeni. Erre a pályázatot a jövő
évben írják ki, a szülők részéről
igény mutatkozik az intézményre. A másik településképi
változás a polai-templomot
érinti. A sarki ingatlanra vételi
ajánlatot tettünk, azt az ingatlant is lebontanánk. Letenye
irányából így szép rálátás nyílna a templomra és parkolóhelyet is kialakítanánk. A templommal szemben lévő lebontott
épületet is megvettük és elcseréltük egy másik ingatlanra.
A telken állami fejlesztés keretében lakóotthon kerül kialakításra.
A becsehelyi faluközpont
meghatározó épületét is eladtuk, a fodrászüzlet elköltözik
egy felújított ingatlanba.
Igény esetén a régi kultúrház épületét is eladnánk. Több
funkció nélküli épületünk van,
erős érzelmi szálakkal kötődnek sokan hozzájuk, de a döntéseket meg kell hozni.
A polai iskola új funkciót
kap, az állam egy projekt keretében felújítja és egy alapellátási központ kerül kialakításra. Két lakóotthon és az
alapellátási központ felnőtt,
fogyatékkal élők ellátását fogja
végezni és ide kerül a házi
segítségnyújtás is. A lakóotthonok mindegyike hat szobás családi ház lesz, 12-12 fő fogya-

tékkal élő kerül itt elhelyezésre.
A két lakóotthon közül az egyik
a polai iskola ingatlanján kerül
felépítésre. A lakossági fórumon erről tájékoztatást adtunk,
ezen kb. 40 fő vett részt. A
képviselő-testület felkereste az
ápoltakat és egyöntetűen állást
foglalt az ingatlanok biztosítása
mellett. Lakóotthononként 4-5
fő foglalkoztatását jelenti ez,
tehát 10 új munkahely létrehozását is. A projekt befejezési határideje 2018. december, 2019.
január elsejével működni fog.
A védőnői szolgálat és a
gyermekorvosi szolgálat teljes
egészében megújul, erre több
mint 35 millió Ft állami támogatást nyertünk el. Ezt kiegészíti még az önkormányzat saját forrásból. December közepétől a Faluház emeletére költözik a védőnő és a gyermekorvos. Teljesen meg fog újulni
belül az épület, korszerű, új,
modern rendelő lesz, az akadálymentesítés is megvalósul.
Van érdeklődés a kialakított
27 lakótelekre. A többségét eladtuk, de még lehet igényelni.
Ez várhatóan 100 fős létszámot
jelent a településnek.
A közelmúltban kaptunk értesítést, hogy közel 50 millió Ft
támogatást nyert a becsehelyi
egyházközség és az alapítvány
közös pályázata, a forrást rendezvényekre fordítható 24 hónapon keresztül.
Sajnos nem nyert a benyújtott pályázatunk a Táncsics utca
és a Faluház előtti rész aszfaltozására. Kátyúzni folyamatosan fogunk ezután is, ahol
szükséges. Télen az utcákban a
karbantartók a közlekedést
vagy a légkábelek használatát
zavaró ágakat levágják a közterületeken. A legfontosabb hogy
mindnyájan jól érezzük magunkat Becsehelyen – mondta Németh Géza, majd mindenkinek
jó egészséget kívánt.
A Becsehelyi Dalárda fellépése jókedvet hozott a finom
vacsora előtt és megalapozta a
jó hangulatot. Az önkormányzat minden megjelent nyugdíjas
részére 1 kg szaloncukrot adott
át, az ünnepségen részt venni nem
tudók részére a következő hetekben juttatja el az édességet.
Horváthné Szirmai Szilvia
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Ismét adventi vásár Letenyén Adventi koszorúkészítés Semjénházán
Az advent a karácsonyvárás
időszaka. Ennek jelképeként
minden évben koszorút készítünk, s minden gyertya meggyújtásával közelebb kerülünk
az év legszebb ünnepéhez.
Ebben az évben is Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében „Adventi szokások” elnevezésű
programra várták az érdeklődőket a helyi IKSZT épületébe.
Az immár hagyományos
eseményen kézműves foglalko-

Az idei első adventi vásár Letenyén.

November 26-án adventi
vásár volt városunkban, a
Szentháromság templom előtti
téren. Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy a vásárt
ismét megrendezte Letenye Város Önkormányzata.
– Tavaly is sikeres volt e
kezdeményezés, így azt gondoltuk, hogy ebben az évben is
sikerre visszük azt. Az első
vásár időpontja érdekes volt,
hiszen tavaly a vásárok egybeestek az adventi gyertyagyújtások időpontjaival, azonban
ebben az évben „egy héttel
előbb jár” a vásár – hallottuk
Farkas Szilárdtól.
A hideg és rendkívül szeles
időjárás ellenére számos érdek-

lődő volt kíváncsi a helyi kézművesek termékeire, melyet
meg is vásárolhattak.
A Mura Mentőcsoport Egyesület ízletes forralt borral várta a
vásárra látogatókat, Salamon Csilla pedig a népszerű „Csili konyhája” című kötetét mutatta be.
A városi könyvtár dolgozói
karácsonyi hangulatot idéző
dekorációval kedveskedtek, s
az összes pavilonban árusítottak a vásárban.
A vásárok folytatódnak december 3-án, december 10-én
és december 17-én, 15:00-18:00
óra közötti időpontokban.
Szeretettel várják az érdeklődőket és a lakosságot!
Mirkó Imre

Immár hagyomány Semjénházán az adventi koszorúkészítés.

zás keretében készíthették el a
település lakói adventi koszorúikat. Vasárnap délután gyermekzsivajjal telt meg a semjénházi IKSZT épülete, hiszen
a település legkisebb lakói is
elkísérték szüleiket, nagyszüleiket a koszorúkészítésre. Amíg
a nagyok vágtak, fűztek, ragasztottak, díszítettek, addig a
kicsik egymással és a finomabbnál finomabb édes és sós
süteményekkel ismerkedtek. A
nagyobbak azért besegítettek a
koszorúk elkészítésébe is, illetve tanácsot adtak édesanyjuknak, nagymamájuknak, milyen
stílusú díszítés kerüljön az
elkészült művekre. A bátrabbak
pedig saját maguk készítették
el a család asztali díszét.
A felhozatal nagyon színesre sikeredett, volt, aki fenyővel,
más tujával borította a koszorú
alapot, de a kerek forma mellett
hosszúkás, kisebb és nagyobb
adventi díszek, az ajtókra pedig ünnepi kopogtatók is készültek.
A díszítések is mindenkinek
az egyéniségét tükrözték, de
egytől-egyig gyönyörű, stílusos darabok születtek. A megjelentek élvezték a közösen
eltöltött időt, és nagyon sok
szép élménnyel lettek gazdagabbak kicsik és nagyobbak
egyaránt.
Preksen-Ifka Ágnes

Erwin Müller segített
A Müller Drogéria Magyarország Bt. tulajdonosa, Erwin Müller jelentős öszszeggel, 600.000
forinttal támogatta tavasszal a
Letenyei Körzeti
Tűzoltó Egyesület tűzoltó gépjárművének felújítását.
– Az elmúlt A letenyei utánpótlás csapat. A kép jobb szélén Tamás Tamás edző.
hetekben közbenjárásomnak kö- Fontos és kiemelt cél a helyi egyesületi vezetőséggel jó kapszönhetően pedig már az új el- sportok népszerűsítése, mely- csolatot ápolunk, s bízom abnökséggel működő Letenye ben Tamás Tamás edzőnek je- ban, hogy a korábbi szponSportegyesület tevékenysége ke- lentős szerepe van, aki már az zorok ismét bizalmat szarült támogatásra, mely összeg óvodás gyermekek körében is vaznak a civil szervezetnek –
az utánpótlás-nevelésre fordí- megszerettette a futballt és mondta Farkas Szilárd polgártódhat. A támogatás mértéke kiemelt figyelmet fordít az mester.
-Mirkómeghaladta a 300.000 Ft-ot. utánpótlás-nevelésre. Az új

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
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
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Ökológiai szőlőtermesztés és borkészítés
Gyukli Krisztián borász előadása Kerkaszentkirályon
2017. november 8-án tartott
nagy sikerű előadást a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Kerka-

szentkirályon, a Természetházban, Gyukli Krisztián balatonfüredi szőlész-borász az ökológiai szőlőtermesztésről és bo-

Márton-napi bormustra Letenyén
Közel 20 évre tekint vissza
a Márton-napi bormustrák hagyománya Letenyén.
Az idei borszemlét a Letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete november
10-n (pénteken) este rendezte
meg az általános iskola étkezdéjében.
A mustrára a gazdák 28 bort
(25 fehér, 2 vörös, 1 rozé)
hoztak el.
Elsőként Somogyi András,
az egyesület elnöke (egyben
Letenye alpolgármestere) köszöntötte a szép számmal megjelent jelenlévőket, köztük dr.
Pálfi Dénes borászt, a Da Bibere Zalai Borlovagrend tisz-

teletbeli nagymesterét, majd
szólt a következő időszakra
tervezett további egyesületi
rendezvényekről is.
A program elején Farkas
Károly letenyei plébános szentelte meg a borokat, majd nívós
műsort adott a Letenyei Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat Éneklőcsoportja.
A Márton-nap bora címet
Kuprivecz József cserszegi fűszeres nedűje érdemelte ki, ő
kapta meg az élő libát is.
A jelenlévő Letenyei Borbarát Hölgyek is választottak
bort, nekik Kozári Attila királyleányka bora ízlett a legjobban.

Nagy sikere volt az előadásnak.

rászatról. A rendezvényen szó
esett az új szőlőfajták nemesítésének gyakorlati fogásairól, a
rezisztens szőlőfajtákról és az
ökológiai módszerekről, melyeket a szőlő termesztése során
alkalmazni lehet. Az új ismeretek megszerzése közben az
előadó borait is megkóstolhatták az érdeklődők. Akik
végig hallgatták a rendkívül
színes és érdekes előadást, azok
olyan ismeretekkel gazdagodhattak, amiket maguk is hasznosítani tudnak szőlőskertjeikben, pincéikben.
Mindez a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület EFOP1.3.5-16-2016-00007 kódszámú, „Hátrányból előnyt - önszerveződő közösségek a fenn-

tartható fejlődésért a MuraKerka régióban” című projektjének részeként valósult meg. A
szőlőhegy, a szőlészet és borászat, mint közösségformáló
erő a hároméves program további rendezvényeiben is viszszaköszön majd, így az érdeklődők Gyukli Krisztiánnal is
újra találkozhatnak a későbbiek
során. Az egyesület e rendezvénnyel egy olyan programsorozatot indított el, mely a projekt konkrét céljain túl – reményeik szerint – a térség
szőlőhegyeinek megmentéséhez is képes hozzájárulni!
Az előadásról készült videófelvétel hamarosan elérhető lesz az egyesület honlapján is!

Farkas Károly plébános Szent Mártonról is szólt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
A Letenyei Borbarát hölgyek a bormustrán.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Óvoda a határon
A napokban két település
(Molnári, Semjénháza) apróságaira vigyázó, azokat okító
molnári óvodában jártunk, ahol
Preksen Lászlóné óvodavezetővel váltottunk szót.
– Mióta működik óvoda
Molnáriban?
– 1953 óta van a községben
óvoda, már akkor úgy gondolták, hogy nemzetiségi intézményre van szüksége a településnek. A kezdetekkor nem
akarták oviba engedni a kicsiket a szülők, aztán idővel rájöttek, hogy ez egy jó dolog,
hiszen amíg a gyermekek itt
vannak, addig ők nyugodtan végezhetik munkájukat – mondta
a kezdetekről szólva Preksen
Lászlóné (Gabriella), aki 1984ben ebben az óvodában kezdte
meg óvónői pályafutását, s egy
kis kitérő után ettől a nevelési
évtől ismét ebben az intézményben dolgozik kollégájával
Tátrai Lajosnéval (Zsuzsival).
Volt idő amikor 50 gyermek
is járt ide, a molnári óvodában
akkor még két csoport volt, a
90-es évek végére azonban már
csak egy csoport maradt 20-25
ovissal.
– Mióta hozzák a két falu
ovisait ide?

– Néhány éve Molnári és
Semjénháza önkormányzatai
úgy döntöttek, egységes óvodabölcsődét fognak nyitni. A jelenlegi törvényi szabályozás
okán lehet 5 bölcsődés gyerekünk is. Mindezzel az volt az
önkormányzatok szándéka, hogy
a létszámot kicsit növeljék.
Most összesen 25 ovisunk és 4
bölcsisünk van, akikre két óvónő vigyáz és egy gondozónő,
aki a bölcsisekkel foglalkozik,
valamint egy dajka is segíti munkánkat, aki ezeken felül még az
óvoda takarítását is elvégzi. A
kicsiket a fenntartó önkormányzatok havi váltásban, helyi falubuszokkal hozzák az óvodába, illetve szállítják haza.
– Az óvodai nevelésen kívül
milyen programokat szerveznek?
– Részt vettünk a semjénházai falunapon, majd a védőnő
által szervezett anyatejes világnapon, szeptemberben ott voltunk a két falu horvát nemzetiségi önkormányzatai által
rendezett szüreti felvonuláson.
Októberben a Zalaerdő Zrt.-nek
köszönhetően ellátogattunk az
obornaki Nyitnikék erdei iskolába, Tótszerdahelyen a kultúrházban a pécsi horvát színház
előadását nézték meg óvodá-

A molnári óvoda udvarán az apróságok Preksen Lászlóné (j1)
óvodavezetővel.

saink, ahová a jó időre való tekintettel, gyalog mentünk a kicsikkel. Többek között helyben
Tök jó hét címmel a tökfaragással is megismerkedtek a
kicsik, a Márton-napi hagyományokat is megmutattuk nekik és kis műsorral készülünk
az idősek köszöntésére –
mondta az óvodavezető.
– Az óvodában is ápolják a
horvát gyökereket?
– Természetesen, ezt a szülők is előtérbe helyezik. Számukra fontos, hogy gyermekük
már az óvodában ismerkedjen
meg a nagyszülők által még ma
is napi szinten használt nyelvvel. Ovisaink legkönnyebben

kis játékos, mozgásos dalokon,
mondókákon, gyermekjátékokon keresztül ismerkednek a
horvát nyelvvel. Persze, elmondjuk nekik, hogy miről szól az a
dal vagy a játék, és a mindennapi dolgokat is horvátul
mondjuk. Horvátul köszönnek
a napszaknak megfelelően, horvátul kérnek fogkrémet, vagy
őseink nyelvén kívánnak jó
étvágyat. Minden eszközt, amit
használunk, megnevezünk, többször ismételjük horvátul, így
próbáljuk őket tanítani, nevelni,
okítani – hallottuk Preksen
Lászlónétól, a molnári óvoda
vezetőjétől.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Körzeti helyesírási verseny a letenyei iskolában

A helyesírási verseny pillanatai.

A Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában már
hosszú évek óta november
végén kerül megrendezésre a
Csizmadia Mária helyesírási

verseny. Ebben a tanévben a
megmérettetésre november 23án került sor. Idén 24. alkalommal gyűltek össze a járás
iskoláiból a legjobban helyes-

író 2., 3. és 4. osztályos tanulók.
Összesen 50 kisdiák érkezett a versenyre, akik a megnyitó után izgatottan merültek
el a munkában.
A hagyományokhoz híven
először tollbamondást írtak a
tanulók, majd mindannyian
változatos feladatokból álló feladatlapot oldottak meg.
A munkák javítása alatt a
gyermekeknek lehetőségük volt
beszélgetni, ismerkedni egymással. Többen már ismerősként köszöntötték társaikat.
Az eredményhirdetésen elhangzott, hogy verseny minden
résztvevője győztes. A legkiemelkedőbb eredményt elért tanulók jutalma a Letenyei Gyermekekért Alapítvány által felajánlott szép jutalomkönyv volt.
Jövőre is várja az iskola a
jelentkezőket.

Helyezések. 2. évfolyam: 1.
Gál Fanni (Pusztamagyaród,
felkészítő: Bedőné Hóbor Györgyi), 2. Proszenyák Fanni (Letenye, Hóbor Ágota), 3. Bencsik Jázmin Dorina (Letenye,
Hóbor Ágota), 3. Németh Emese (Letenye, Tóth László), 3.
Somogyi Bence (Letenye, Tóth
László).
3. évfolyam: 1. Korcsmáros
Rebeka (Letenye, Tóthné Hóbor Edit), 1. Sánta Nóra Panna
(Letenye, Tóthné Hóbor Edit),
2. Korona Dávid (Letenye, Kovács Gyuláné), 2. Tóth Rozina
(Letenye, Kovács Gyuláné), 3.
Timár Zsófia (Letenye, Tóthné
Hóbor Edit).
4. évfolyam: 1. Auer Angelina (Letenye, Varga Józsefné), 2. Marics Marcell (Letenye, Varga Józsefné), 3. Illés
Regina Júlia (Becsehely, Varga
Mária).
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Tisztújítás a kistolmácsi egyesületben
zei gyarapodtak az elmúlt
években: hangosító és erősítő
berendezésekkel, notebokkal,
projektorral, számítógépekkel
és 2015. őszétől egy 8 személyes kisbusszal is rendelkeznek
már, mely jó szolgálatot tesz a
helyi és térségi településeken,
akár a gyermekek sportversenyekre vagy éppen az idősek

rendezvényekre történő szállításában, együttműködve a Letenyei Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó településekkel. A napokban megjelentek a
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület pályázati felhívásai,
melynek köszönhetően lehetőség nyílik helyi turisztikai fejlesztésre is.

Kábítószerügyi egyeztető fórum
Az egyesület közgyűlése (b-j): Farkas Szilárd, Birkás Zoltán,
Birkás Zoltánné, Bíróné Horváth Mónika.

November közepén a 2011ben alakult Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület tagsága tisztújító soros közgyűlést
tartott a településen.
A korábbi elnökség és a
felügyelő bizottság tagjait még
2012-ben választották meg Farkas Szilárd vezetésével, így az
5 éves időtartamra megszavazott mandátum novemberben
lejárt, ezért újbóli választásra
került sor – mondta lapunknak
Farkas Szilárd egyesületi elnök
(egyben Letenye polgármestere), akinek ismét bizalmat szavazott a tagság.
Az elnökség megválasztott
tagjai: Farkas Szilárd elnök,
Birkás Zoltánné alelnök és Bí-

róné Horváth Mónika elnökségi tag, míg a felügyelő bizottság megválasztott tagjai: Némethné Tóth Andrea elnök,
Bogdán Zsolt és Németh Norbert elnökségi tagok.
A közgyűlésen szó esett az
új pályázati lehetőségekről és
az aktuális pénzügyi helyzet is
áttekintésre került. Birkás Zoltán, Kistolmács polgármestere
– aki szintén tagja a civil szervezetnek – ismertette a település jövőbeni fejlesztési elképzeléseit, így a helyi önkormányzat és egyesület közös megvalósításban is gondolkodik.
Farkas Szilárd elnök lapunknak elmondta, az egyesület infokommunikációs eszkö-

Helyi cég segített Letenyén

A városi adventi kandeláber
ünnepi díszek mellé ebben az
évben – már rég nem használt
és amortizált – világító díszeket
javítanak fel (képünkön), hogy
a várakozás időszaka még han-

gulatosabb legyen Letenyén. A
javítás közel negyedmilliós
költségét magánszemély és
egy helyi cég vállalta – értesültünk Farkas Szilárd polgármestertől.

A fórum célja a kábítószerügy helyi közigazgatási
szinten működő testületek feladatainak és kompetenciaköreinek értelemszerű segítése.
A Letenye Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum a 80/2013.
(X.16.) országgyűlési határozat felhatalmazása alapján jött
létre.
Feladata elsősorban a Nemzeti Drogstratégia megvalósításáért felelős helyi szervezetek: az önkormányzatok, ellátásszervezéséért felelős szervek: háziorvosi és védőnői
szolgálatok, oktatási, és szociális intézményekés, gyámügyi szervek támogatása, az
egyes szereplők közti együttműködések, egyeztetést segítő
fórumának megteremtése. A
fórum tevékenységével közvetlenül a helyi szociális- és
egészségpolitikák megvalósítását támogatja önkéntes
együttműködésen alapuló fórumával, közvetetten a helyi
önkormányzat(ok) szociális,
egészségügyi és oktatási ágazathoz tartozó feladatait segíti.
Az egyeztető fórum szervezetileg közvetlenül, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központhoz kapcsolódik,
az intézmény kompetenciáira
való tekintettel, s további tagokkal működik a szervezet:
Letenye Város Önkormányzata, az Egészségügyi Központ
Letenye, a Védőnői szolgálat,
a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság, a
Letenyei Rendőrőrs, a Nők-

háza Egyesület és a Letenye
Média.
A fórum elnöke: Farkas
Szilárd polgármester, titkára
pedig Mozsolics Klára intézményvezető.
A helyi közösség drogpolitikájának motorja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF), amely összehangolja a
helyi intézkedéseket és kezdeményezéseket, biztosítja a
nemzeti drogstratégiai gondolatok valóssággá válását. Fontos, hogy a KEF ismertsége és
szerepe teljessé váljon a helyi
társadalomban, tagjai és szakértői egy hálózati együttműködésen alapuló, jól működő információs - és jelzőrendszer alapján működnek tovább.
A prevenció területén
komplexebb és egymásra épülő programok, szolgáltatások
jelennek meg, a megelőzést
célzó tevékenységek koordinációja megvalósul, és hatékonyságuk mérhetőbbé válik.
A kezelés, ellátás, rehabilitáció területén, a meglévő
intézményi háttér színvonala
emelkedjen, speciális programok (személyre szabott terápiás módszerek és kockázati
csoportoknak szóló programok) bevezetésére, alkalmazására kerüljön sor. A kínálatcsökkentés területén, a határon át érkező kábítószer
mennyisége csökkenjen, a felderítői munka minősége javuljon, a terjesztőkre fókuszáló,
szervezett bűnözői csoportok
felszámolása javuljon – mondta lapunknak Farkas Szilárd.

www.zalatajkiado.hu
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Márton-napi lámpás járás Letenyén
November 10-én, a jeles
nap előestéjén Márton-napi
lámpásjárás volt Letenyén, melyet a Letenyei Hóvirág Óvoda
szervezett.
A Márton-napi népszokások
egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt
ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban
próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani,

de a ludak elárulták gágogásukkal.
A jelenlévőket Friman Jánosné óvodavezető és Farkas
Szilárd településvezető köszöntötte, aki kiemelte, hogy e tradíció ápolása az ovisok körében is fontos, s a Hóvirág Óvoda hagyományt teremtett a
lámpásjárással.
A gyülekező kora este az Év
Fájának választott Letenyei Platánnál volt, ahol Tubolyné Babinecz Mária óvónő szólt Szent

A Vivat Bacchus koncertje

Friman Jánosné óvodavezető, Farkas Szilárd polgármester és
Babinecz Mária óvónő a lámpás járáson.

Az óvoda hagyományt teremtett.

A Nemzeti Filharmónia ifjúsági hangversenysorozat keretében a Vivat Bacchus Énekegyüttes nagy sikerű hangversenyt adott a Fáklya Művelődési Központban a letenyei és
környékbeli diákok számára.

Márton életútjáról és a szenthez
kapcsolódó népszokásokról.
Az ovisok kis műsorral is
kedveskedtek a résztvevőknek,
majd ezt követően a több száz
fős menet a város főterén vonult végig.

A felvonulás után a kastélyparkban az óvoda dolgozói és a
szülői munkaközösség tagjai
vendéglátással kedveskedtek az
aprónépnek, az anyukáknak, a
nagymamáknak és a résztvevőknek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
ssen
e
d
r
i
H k!
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Horváth Bendegúz elismerése
A letenyei Horváth Bendegúz a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjasa lett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett a „Nemzet Fiatal
Tehetségeiért Ösztöndíj” címmel. A 351 ifjú ösztöndíjas
köszöntésére 2017. október 13án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.
A rendezvényt Balog Zoltán
miniszter nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a
tehetség nem magánügy, a tehetségek támogatása társadalmi, nemzeti kérdés, hiszen a
zsenik nemcsak követni képesek a világ változását, hanem
befolyásolni is.
Az eseményen köszöntőt
mondott dr. Illés Boglárka, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és

esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára is.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő képviseletében
dr. Mészáros Karina főigazgató
és Mátyus Máté általános főigazgató-helyettes adta át az
ösztöndíjat igazoló okleveleket
az ösztöndíjasoknak.
A Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola 8. osztályos
diákja, Horváth Bendegúz a tanulmányi és versmondó versenyeken elért eredményeiért, s a
társadalmi felelősségvállalás jegyében végzett tevékenységéért
vehette át a nemzet fiatal tehetségeit támogató ösztöndíjat.
Bendegúz megnyerte a Zala
Megyei Vers- és Mesemondó
Versenyt is. Az Apáczai Csere
János Művelődési Központ 22.
november 17-én rendezte meg
a XXI. „Tarka lepke, kis mese...” Zala Megyei Vers- és Mesemondó Versenyt, melyre a

Horváth Bendegúz Mátyus Mátéval és dr. Mészáros Karinával.

zalai általános iskolákból 52
tanuló jelentkezett.
Nevezni egy szabadon választott vers vagy prózai alkotás előadásával lehetett, mindenfajta tematikus megkötés
nélkül.
A négyfős szakmai zsűri –
Pap Lujza színművésznő; Pölöskey Ildikó versmondó; Schmidt
István Radnóti díjas rendező és
Turbuly Lilla író, költő – döntése alapján a 7-8. évfolyamo-

sok kategóriájának abszolútgyőztese Lackfi János prózájával Horváth Bendegúz lett, aki
továbbjutott a XXI. „Regősök
húrján…” Országos Vers és
Prózamondó Találkozó és Verseny budapesti gálájára.
Bendegúz felkészítő tanára
Rózsás Imre, aki egyben települési képviselő is – tudtuk
meg Horváth Bendegúz édesanyjától, Horváthné Vlasics
Zsuzsannától.

Hegymenet Letenyén Kézműves foglalkozás Csörnyeföldön
Az őszi szünetet Csörnyeföldön kézműves foglalkozással kezdtük a könyvtárban.
Őszi és halloweeni díszeket
készítettünk a gyerekekkel és a
szülőkkel. Bár a mindenszentek

miatt kis létszámmal dolgoztunk, de a jó hangulat így
sem hiányzott és szép alkotások születtek a gyerekkezek
által.
(b)

Bokrosné Kamarás Klára az író-olvasó találkozó előtt a Hegymenet című kötettel.

November 9-én (csütörtökön) este a Letenyei Városi
Könyvtárban került bemutatásra a helyi író-költő, Bokrosné
Kamarás Klára legújabb, Hegymenet című kötete.
A 85 éves nyugalmazott
matematika-fizika-rajz szakos
tanárnőnek ez a huszadik megjelent kiadványa és a tizenegyedik író-olvasó találkozója
a kisváros bibliotékájában.
Hegymenet verseket, prózákat tartalmaz – mondta lapunknak a gyermekkora óta alkotó

Klári néni, aki 70 évesen
kezdte el publikálni műveit.
A nyár folyamán összeállított kötetet Dömők József, a
Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója ajánlotta
az érdeklődő közönség figyelmébe, az est során közreműködtek a Letenyei Versmondó Kör tagjai, akik részleteket olvastak fel a Hegymenetből.
A Hegymenet a Letenyei
Városi Könyvtárban vásárolható meg.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró emléklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

Fennállásának negyedszázados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Elsőként Doucha Ferencet,
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.
– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult abban az időben, tőke és tapasztalatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és
a Magyar Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítvány segítségével
ebben a helyzetben alakult
meg a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, aminek egy évvel később lettem
aktív tagja. Büszkén mondhatom, hogy az alapítvány nagyszerűen kiszolgálta a zalai vállalkozásokat. Kezdetben gyakorlatilag mi voltunk azok,
akik hitelhez juttattuk a vállalkozásokat, a későbbiekben
pedig bővült a szerepkörünk, gondoljunk csak a pályázatokra.

Doucha Ferenc kiemelte:
az alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatékonyan szerepel a különböző pályázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar lehet megalapozott döntéseket
hozni. Büszke kreatív munkaszervezetükre, ami rugalmasan
reagál a különböző változásokra. Kiváló a kapcsolat a KAVOSZ-al, forgalmazzák annak
a Széchenyi-kártyáját, s a beruházási hitelek is beindultak.
A kuratórium elnöke kiemelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kapcsolatot.
Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.
– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt helyezett ki a ZMVA, ami mintegy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalkozások, amelyek banki finanszírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikrohitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a

Nemzetgazdasági
Minisztériummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt finanszírozást a vállalkozásoknak.
Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű tevékenységet folytat az innováció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén. A
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót, Lenti), és
három inkubátorházat (Zalaegerszeg, Lenti, Zalaszentgrót)
működtetnek a megyében. Az
alapítvány nemzetközi projektekben is részt vesz, mintegy
ötven partner részvételével.
– A változó idő újabb
kihívásokat állít elénk – mondja Nagy András. – A legnagyobb kihívás az, hogy minél
több forrást tudjunk biztosítani
a vállalkozásoknak. Reagálni
kell a vállalkozások változó
problémáira. Korábban a finanszírozás, aztán a piac hiánya, most pedig a szakképzett
munkaerő csökkenő száma a
legnagyobb kihívás.
E.E.

A Magyar Tudomány Napja

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

A Magyar Tudomány Napjáról Letenyén is megemlékeztek.
Dr. Ferenczy Sándor „Skandinávia” című úti-élménybeszámoló
előadását hallhatták az érdeklődők a Városi Könyvtárban.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Hétköznap is várják az egyéni látogatókat!
Zalaegerszegen a Seuso-kincsek
– Azt bizonyítja a Seusokincset bemutató kiállítás, hogy
Magyarország a napi küzdelmek mellett is megbecsüli
kulturális értékeit. A Seusokincsek sok más mellett azt
üzenik, hogy egyetlen civilizáció sem számíthat könnyű
jövőre, ha magától értetődőnek
tekinti biztonságát, és könnyelműen veszi az őt érő fenyegetéseket! – minden bizonnyal
ez az esemény jelentőségét leginkább kifejező mondat, amelyet Dömötör Csaba miniszterhelyettes, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda parlamenti államtitkára jelentett ki a Seusokincseket bemutató zalaeger-

szegi kiállítás megnyitóján november 28-án.
A városi díszteremben megtartott megnyitó ünnepségen
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a nagyszámú vendéget, a megye és a város vezetőit, s Zalaegerszeg lengyelországi testvértelepülése,
Krosno küldöttségét. Beszédében szólt a város első írásos
említésének 770. évfordulójáról
is, majd köszönetet mondott a
kormánynak, valamint a Nemzeti és a Göcseji Múzeum
munkatársainak a magas szintű
munkájukért.
Varga Benedek, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója

A megnyitó napján Dömötör Csaba államtitkár (k), Varga Benedek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (b) és Balaicz
Zoltán polgármester a vándorkiállításon.

Advent Bázakerettyén
2017. december 9.
Helyszín: művelődési ház, szabadtéri színpad
16 óra: Adventi vásár megnyitó
Bázakerettyei Általános Iskola műsora
18 óra: Orfeum Vándorszínpad adventi műsora
Vendégeinknek kóstolóval és forralt borral kedveskedünk.
Kísérő program:
10.00 órától Mikulás teke kupa
A versennyel kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni lehet:
Fülöp Csaba, 30/490-6739
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

www.zalatajkiado.hu

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

beszédében a Seuso-kincset
bemutató vándorkiállítást a
magyar múzeumi élet jelentős ünnepének nevezte. A
főigazgató köszönetet mondott
a közreműködésért a város
vezetésének, Kaján Imrének,
a Göcseji Múzeum igazgatójának.
A Göcseji Múzeumban
egyébként december 17-ig tekinthető meg a Seuso-kincsek
kiállítása. A vándorkiállítás egy
ún. sávos beosztás szerint látogatható. Egyéni látogatók (családok, házaspárok, baráti csoportok, egyesületek, klubok,
közösségek, stb.)
hétköznap 10.00-11.30 óra,
14.00-15.00 óra és 16.00-20.00
óra között tekinthetik meg a
tárlatot.
Hétvégén (szombaton és
vasárnap) egész nap 8.00-20.00

óra között várják az érdeklődőket!
Hétköznap (hétfő-péntek):
08.00-10.00: szervezett iskolás csoportok
10.00-11.30: egyéni látogatók
11.30-14.00: szervezett iskolás csoportok
14.00-15.00: egyéni látogatók
15.00-16.00: szervezett csoportos látogatók
16.00-20.00: egyéni látogatók
Hétvége (szombat-vasárnap)
08.00-20.00: egyéni látogatók
A kiállítással kapcsolatos
további tudnivalók megtekinthetők:
https://gocsejimuzeum.hu/seuso
-kincs-a-gocseji-muzeumban

Zalatáj naponta!

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

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

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

2017. november
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Bázakerettyeiek az erdélyi testvértelepülésen
A 2000-es évek elején alakított ki testvértelepülési kapcsolatot az erdélyi Csíkszépvízzel Bázakerettye. Néhány
éves kihagyás után ismét élő
lett a kapcsolatot, így kerülhetett sor a zalai település küldöttségének látogatására a közelmúltban.
– Csíkszépvízen hagyományos rendezvény a káposztafesztivál, amit a növény be-

takarítása idején rendeznek.
Ennek programjában kézműves
vásár, főzőverseny is szerepel,
gazdag kulturális műsorral. A
fesztiválon
Magyarországról
Szentgotthárd és Újkígyós küldöttsége is részt vett – tájékoztatta lapunkat Iványi
László polgármester, aki a képviselő-testület tagjaival együtt
látogatott el az erdélyi testvértelepülésre.

A bázakerettyei csapat.

A rendezvény megnyitója.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

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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Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA
a Lenti Fürdõbe érvényes
AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!

Az új, modern fedett élményfürdõben
óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

LENTI TERMÁLFÜRDÕ Tele élettel, tele élménnyel!
Info: sales@lentifurdo.hu;
Tel: 0620/410 90 88
www.lentifurdo.hu
Kövessen bennünket a facebookon:
www.facebook.com/lentifurdo

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• CSOK ügyintézés.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése
• Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

NYEREMÉNYJÁTÉK!

Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!

• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

Hónaptól hónapig…

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

