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Kerkaszentkirály

Stációk avatása Semjénházán
országgyűlési képviselőt, Bene
Csabát, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét, Marton István
aranymisés plébánost, Tomislav
Santak volt lendvai plébánost,
Aigner Géza letenyei ezüstmisés plébánost, Tóth János
ezüstmisés káplánt és Gálhidi

Sándor muraszemenyei plébánost.
A polgármester elmondása
szerint a stációkat Semjénháza
régi templomában találták meg,
és úgy határoztak, hogy nem
hagyják őket elveszni, ezért
(Folytatás a 2. oldalon)

Semmelweis-nap Letenyén
A stációk Isten dicsőségét hirdetik.

Július 26-án, Anna napján, a
Szent Anna templomkertben
felállított stációk ünnepélyes
avatására került sor Semjén-

házán. Az átadón a szentmise
után Preksen László polgármester üdvözölte a megjelent
vendégeket, Cseresnyés Péter

Letenye Város Önkormányzata és a társközségek vezetői
július 4-én délután az általános
iskola étkezdéjében Semmelweis-napi ünnepségen köszöntötték a helyi egészségügyben
dolgozókat. Elsőként Mikóné
Farkas Ildikó, az önkormányzat humán és ügyrendi bizott-

ságának elnöke mondott köszöntőt, amely során szólt arról
is, hogy az ünnepeltek sok
áldozatot követelő munkával,
rengeteget dolgozva eleget tettek a kihívásoknak, enyhítették
a betegek szenvedéseit, számos
embert gyógyítottak meg. Farkas Szilárd polgármester elsőként tolmácsolta dr. Kásler
Miklósnak, az Emberi Erőforrások Miniszterének köszöntő
levelét. Beszédében a városvezető többek között úgy fogalmazott: „Vessünk egy pillantást
a mai napon köztünk élő Semmelweisekre, önökre és azokra,
akikkel nap, mint nap találkozunk az orvosi rendelőkben,
a kórházakban, a védőnői szobákban, az orvosi ügyeleten, a
patikákban, vagy a szociális
intézményekben. Akiknek sokszor elfelejtjük megköszönni a
vizsgálatot, a diagnózist, a segítő jó tanácsot és a gondoskodást. Akik éjszakai ügyeletben is mindig rendelkezésünkre
állnak, akik életüket arra szentelték és szentelik a jövőben,
hogy elhivatottan gyógyítanak,
továbbképzik magukat az emberek egészségének érdekében.
A gyógyítás, az egészségügy, s
így az ágazatban dolgozók szerepe napjainkban folyamatosan
emelkedik.
Látjuk és tisztában vagyunk
azzal a ténnyel, hogy a magyar
(Folytatás a 2. oldalon)
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Stációk avatása Semjénházán
(Folytatás az 1. oldalról)
restauráltatták, hogy azokat rendeltetési céljuknak megfelelően
újra használatba vehessék. A 14
stáció helyreállítása mellett fontos volt a leendő helyük és a
templomkert környezetének felújítása is. A terület előtti régi
kerítést lebontották, hogy mindenki számára megcsodálható
legyen a megújult templomkert, ami éjszaka is különösen
szép látványt nyújt; nátrium
halogén állólámpákat helyeztek
el a téren és minden stáció
LED megvilágítást kapott. Az
egységes településkép kialakításának figyelembevételével
a teljes területet parkosították.
Térkövezett sétányokat, járdákat alakítottak ki, ivókutat állítottak fel, kerékpártárolót, kerti
padokat, virágládákat, szeméttárolókat helyeztek el. A temető
köré 156 méter kovácsoltvas
kerítést húztak, a templomkert

és a temető előtti területet
térkővel borították és 75 méter
hosszan parkolót építettek ki. A
munkálatok befejeztével a templomot és a stációkat méltó
környezetbe helyezték. A későbbiekben szeretnének még
Szent Annának, a templom
védőszentjének egy szobrot állítani a tér középpontjában kialakított filagórában.
Ezekre a felújításokra komplett pályázat nem volt, ezért
Leader pályázattal, Start munkaprogramon keresztül és önrész hozzáadásával történt a
finanszírozás – mondta el
Preksen László polgármester.
Az átadón Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő is beszédet tartott, melyben kiemelte a hit fontosságát, és említést tett arról, hogy a templomkert és a stációk Isten dicsőségét hirdetik; mert ezt
ajándékba kaptuk, hogy erősít-

A szalag átvágása.

sen bennünket, a hitünket és a
közösségünket. Egyúttal azt is
kifejezte, hogy örömmel áll itt,
mert ahol templomkertet és
keresztutat építenek a ma viharai közepette, ott úgy gondolkodnak a saját településükről,
közösségükről,
országukról,

ahogy a Kárpát-medence népei
mindig is gondolkodtak; hittel
és felelősséggel.
Az átadás után a polgármester szeretettel várta a vendégeket a kultúrházban tartott
állófogadásra.
Kép és szöveg: Trojkó Tímea

Jubileumi kiránduláson a Gyöngyszemek

Semmelweis-nap Letenyén

Anyaországi kirándulással lepték meg a Gyöngyszemeket.

Egészségügyi dolgozók a letenyei ünnepségen.

(Folytatás az 1. oldalról)
lakosság egészségi állapotán
javítani szükséges, ehhez pedig
jól képzett és lelkiismeretes
szakszemélyzetre van szüksége térségünknek, városunknak
és természetesen kis falvainknak is, mely önök nélkül
nem működik” – mondta Farkas
Szilárd.
A köszöntő szavak után
minden hölgy virágot és ajándékot, a férfiak egy üveg jófajta bort kaptak kézhez a
polgármesterektől.

Az eseményen jelent volt
Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester, dr. Marada Györgyi,
a Kanizsai Dorottya Kórház
megbízott orvos-igazgatója, Váriné Andróczi Piroska, a kanizsai kórház ápolási igazgatója.
Az ünnepi műsorban felléptek a Letenyei Hóvirág Óvoda
apróságai, a Letenyei Alapfokú
Művészeti Iskola táncosai és
zenei növendékei, valamint
Balassa Szilveszter verset szavalt el.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Jutalom kiránduláson vehettek részt a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus tagjai. Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a csoport megalakulásának 15. évfordulója alkalmából egy anyaországi kirándulással lepte meg a Gyöngyszemeket. Semjénháza Községi Önkormányzat alpolgármestere pedig vállalta a hölgyek szállítását.
Az asszonyok így június
utolsó hétvégéjén felkerekedtek, s meg sem álltak a Krka
Nemzeti Parkig, ahol Horvátország természeti csodáiban gyönyörködhettek. A vízesés környékét gyalogosan járták végig,
majd helyi specialitásokkal ismerkedtek. Megkóstolhatták a
füge bort, kandírozott mandulát, szárított füge fűzért.

Az aktívan eltöltött délelőttöt követően Biograd városát
vették célba. A tengerparti
üdülőhelyen napsütés és kellemes időjárás várta a lányokat.
Egy kis városnézés után a
tenger frissítő habjai között is
megmártózhattak a bátrabbak,
a többiek élvezték a látvány, a
sós levegő és a napsütés adta
pihenés lehetőségét. A fürdőzés
után egy hangulatos étterem
teraszán, ízletes, helyi ételek
elfogyasztásával csillapíthatták
étvágyukat, majd elindultak hazafelé, az út pedig nagyon jó
hangulatban telt.
Az izgalmakban és látványosságokban bővelkedő kirándulásra még biztosan sokáig
emlékezni fognak.
Preksen-Ifka Ágnes
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Kerka-Mura Vízimuri
PaNaNet program keretében Kerkaszentkirályon és a muraszemenyei Mura szakaszon
került megrendezésre 2018. július 14-15-én a „Kerka-Mura
Vízimuri” A vízifesztivál az
INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban támogatást nyert ATHU003 - PaNaNet + projekt részeként, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság által vállalt feladatként valósult meg. A program szervezője és lebonyolítója
a mosonmagyaróvári székhelyű
Pisztráng Kör Egyesület volt. A
rendezvénysorozat legfőbb célja egy hagyományteremtő fesztivál létrehozása a Kerka- és
Mura-menti ökoturizmus fejlesztésére, ezen belül különösen a vízi turizmus népszerűsítésére. A térség vízi turisztikai
desztinációként való bevezetése, pozícionálása, aktív szabadidős tevékenységet kínálni családok, baráti társaságok, vízitúrázó közönség részére. Nem
utolsó sorban a helyben és közelben élők identitástudatát,
vízhez kötődését, a folyó által
nyújtott alternatív jövedelemszerzési lehetőségeinek kiaknázását is erősítheti. Ez és a

hasonló rendezvények hozzájárulnak a helyi szolgáltatók
szálláshelyek, éttermek, őstermelők, kistermelők, és egyéb
turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok részére a vendégforgalom, látogatottság generálásához is.
A rendezvény konkrét helyszíne a Mura-menti Tájvédelmi Körzet és közvetlen környéke, ami a a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez tartozik és
2012 óta része az UNESCO
Mura-Dráva-Duna Bioszféra
Rezervátumnak is. A Mura teljes hossza 454 km, amelyből
csak a legalsó szakasz (48 km)
– annak is csak a bal partja –
esik Magyarországra. Az utolsó
igazán természetes folyóvizek
közé tartozik hazánkban, a mai
napig alakítja a medrét, rombolja a partot, illetve zátonyokat épít, vadregényes, nehezen
járható „vadon”. Az utakról és
töltésekről az igazi vízivilág
csak korlátozottan látható. A
legalkalmasabb mód a megismerésre a vízen történő közlekedés, a vízitúra. Testközelben
lehet látni az élőhelyeket, a víz
munkáját, megtapasztalni ere-

Jövőnek szóló üzenet

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Balaicz
Zoltán.

A 2021-2027 közötti támogatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető környezet két olyan terület, amelyre az Európai Unió több forrást
szán – közölte az innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszegen, az 1,4 milliárd forint ráfordítással létesült hulladékválogató üzem július tizenharmadiki avatásán.
Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tudatossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb hulladék keletkezzen.

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűlési képviselő, dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
A 3B Hungária Kft. és a
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműködésével megvalósult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatán 506 millió forint támogatást nyertek el, a fennmaradó összeget önerőből finanszírozták – ismertette Nagy
Zoltán, a kft. ügyvezető igazgatója.

A verseny egyik pillanata.

A győztes csapat tagjai.

jét, megfigyelni olyan rejtett
életmódú állatokat, amelyeket
egyébként csak természetfilmekben láthatnánk. A Mura
vadvíznek számít, hisz elég
gyors a sodrása, medrében zátonyok, fák vannak, de a hegyi
folyóknál nagyobb és lassúbb,
ennek ellenére teljes biztonságban – főleg kezdők részére –
csak raftinggal javasolt. A Mura legnagyobb magyarországi
mellékfolyója a Kerka, amelynek az alsó szakasza szintén
vonzó lehet vízitúrázók számára, méretéből és vízhozamából
adódóan elsősorban kenuval és
kajakkal járható.
A rendezvény első napján a
csapatversenyek zajlottak le a
vízen, szárazon gyalogosan és
két keréken. A szárazföldi feladatok csoportosan megoldható
ügyességi, csapatépítő feladványok voltak, amelyek megfejtéséhez elengedhetetlen a helyes értelmezés és a csapaton
belüli jó kommunikáció is.
Igazi kihívást jelentett például
árvízi menedék építése, táplálékhálózat kirakása, vagy éppen az aranykeresés. A kilenc
szárazföldi akadálypont után
raftos evezés indult Kerkaszentkirályról Muraszemenyéig.
A 11,8 km-es szakasz után során bedőlt fák és egyéb akadályok nehezítették a haladást.
Az alsószemenyei Hódvár kikötőben ért véget a csónakázás,
ahol a csapatok tagjai kerékpárra pattantak. Ezzel máris
kezdetét vette az utolsó 8 kmes próbatétel, amely során elrejtőzött állatokat kell felfedezni az út mentén.
Hatalmas csata és küzdelem
után a nevezett 18 csapatból
melynek tagjai 5-8 fő közötti

létszámmal képviselték magukat egy olyan csapat nyert,
amely korábban még nem vett
részt hasonló megmérettetésen.
A csapat a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület tagjai közül
kerültek ki, név szerint: Bacsa
Józsefné, Bacsa József, Bacsa
Dávid, Jánosi Zsuzsanna, Jánosi Kristóf, Szabó Martina, Póka
György. A verseny után a Természetházban került sor az oklevelek átadására, majd az este táncházzal zárult a szombati nap.
Vasárnap többféle vezetett
túra közül választattak az érdeklődők: raftokkal Muraszemenyétől Molnáriig 31 km-t
evezhetnek, vagy kerékpárokkal Kerkaszentkirályról a vétyemi ősbükkösbe és Szécsiszigetre tehettek egy 34 km-es kört,
valamint egy 8 km-es gyalogtúra is szerepelt a kínálatban.
Lelkes András, a helyi természetvédelmi őr elmondta,
hogy nagyon jól sikerült rendezvény valósult meg, kiemelte, hogy a mi térségünk még
nincs felkészülve az ilyen jellegű programokra, versenyekre,
legfőképp az eszközök hiányosak, pedig a helyszín nagyon
alkalmas az ehhez hasonló rendezvények lebonyolításához.
Ez a nevezések során is kiderült, mert egy lovászi csapat nevezett csak a megmérettetésre
(amit sikeresen meg is nyert), a
többi csapat a Dunántúl különböző részeiből érkezett.
Fűzfa Zoltán főszervező a
Pisztráng Kör képviseletében
elmondta, hogy nagyon ideális
helyszínen dolgozhattak, és jövőre szintén szeretnék ugyanebben a formában megtartani a
Kerka-Mura Vízimurit.
Káli Éva
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A 25 éves jubileum
Július elsején Letenye és
Prinzersdorf testvérvárosi kapcsolatának negyed évszázados
jubileumát ünnepelte a letenyei
delegáció az osztrák mezővárosban.
Farkas Szilárd polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy a két település
kapcsolata az 1990-es évek
elejére vezethető vissza. A testvérvárosi kapcsolat kialakításában jelentős szerepet vállalt
Rostonics László letenyei és

Farkas Szilárd és Hans Bitterman.

Hans Bitterman prinzersdorfi
polgármester.
1990-ben tíz Zala megyei
település polgármestere kapott
meghívást tíz osztrák település
polgármesterétől. Letenye abban a szerencsében részesült,
hogy Bittermann polgármester
úr meghívását kapta a partnerségre.
– A két település kapcsolata
1992-ben már hivatalos formát
öntött, s ezen együttműködés
azóta is fennáll a kultúra, az
oktatás és a művészetek terén.
Emlékezetes pillanatok részesei
lehettek a letenyei családok és
gyermekek, amikor éveken át a
karácsony előtt Johann Exner
és Georg Lohfink – akik Letenye Város Díszpolgárai – a
saját kezűleg csomagolt ajándékokat személyesen hozták
városunkba és adták át a nehéz
sorsú családoknak. 2014-ben új
alapokra helyeztük az együttműködést, a meglévő testvérvárosi kapcsolatot megerősítette
városvezetésünk. A kölcsönös

(B-j) Bedő Ildikó, Mikóné Farkas Ildikó, Martonné Várhidi Erika.

látogatások alkalmával betekintést nyertünk Prinzersdorf
mezőváros életébe, személyes
kapcsolatokra tettünk szert, megismertük a város és a környék
páratlan szépségeit. A jubileumi látogatás kiváló lehetőséget
adott arra, hogy a prinzersdorfi
fiatalok által létrehozott, 50
tagot számláló civil szervezettel is megkezdjük az együttműködést, így várhatóan a nyár
folyamán már városunkba látogatnak partnerkeresés céljából – mondta lapunknak Farkas
Szilárd polgármester.

A 25 éves jubileum alkalmából Rudi Schütz polgármester úrtól elismerő oklevelet vett
át Bedő Ildikó igazgató, Mikóné
Farkas Ildikó önkormányzati
képviselő, Martonné Várhidi
Erika igazgatóhelyettes, Johann
Exner és Georg Lohfink letenyei díszpolgárok, akik munkájukkal hozzájárultak e kapcsolat megerősítéséhez.
A jubileumi ünnepségen
Hans Bittermann és dr. Karl
Fuchs egykori polgármesterek
is részt vettek, közösen felidézték a szép emlékeket.
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Tartalmas falunap Kistolmácson
kialakított új játszótér, amely
mintegy 2,5 millió forintból,
önerőből, jelentős részben saját
munka hozzáadásával készült
el és az apróságok hamar fel is
fedezték.
Délután 4 órakor a díjkiosztó vette kezdetét, a kempingben felállított színpadnál.
Tar Mihály, a sárkányhajó verseny főszervezője, Birkás Zol-

csapatának adták át az első helyezésért járó kupát, valamint
az érmeket.
A főzőversenyt egy Vas megyei, a sitkei csapat nyerte, tagjai csülkös pacalt készítettek. A
jó tanuló, közösségi munkát
végző kistolmácsi diákok is
jutalmakat vehettek át. A horgászversenyen felnőtt kategóriában Vlah Tibor lett a legjobb.

(B-j) Birkás Zoltán kistolmácsi, Farkas Szilárd letenyei polgármester, dr. Tokorcsi Katalin letenyei aljegyző, valamint a díjazott kistolmácsi tanulók.

Július 21-én immár nyolcadik alkalommal rendeztek falunapot Kistolmácson, amely során programkavalkáddal várták
az érdeklődőket. A nap a letenyei Mura Horgászboltnak köszönhetően horgászversennyel
vette kezdetét a szabadidő tó
partján, ahol 37 felnőtt és ifjúsági horgász várta a szerencsés
kapást.
Kilenckor a „Kistolmácsi
nyargaló” nevű futás rajtolt el,
majd 10 órakor kezdődött a III.

Kistolmácsi Sárkányhajó Gyorsulási Bajnokság, amelyre 9
csapat nevezett be és megkezdődött a főzőverseny is.
Délután 1 órakor Aigner
Géza letenyei plébános és Tóth
János káplán mutatott be szabadtéri szentmisét, majd Birkás
Zoltán kistolmácsi polgármesterrel közösen megkoszorúzták
a közlekedési balesetben elhunyt motorosok emlékművét.
Ezt követően került átadásra és
megáldásra a kemping területén

Az apróságok hamar birtokba vették az új kistolmácsi játszóteret.

tán kistolmácsi polgármester,
Farkas Szilárd letenyei polgármester (egyben a Kistolmács
Jövőjéért Közhasznú Egyesület
elnöke) és dr. Tokorcsi Katalin
letenyei aljegyző a Nagykanizsáról érkezett Dragon Power

A falunap kulturális programokkal zárult, amely során
színpadra léptek a Letenyei
Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, volt Fatima zumba és az
estét Andreas fellépése zárta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Horgásztábor Muraszemenyén
A 2017-18-as tanév zárásaként 3 napos horgásztábort
szerveztek 20 gyermek részére
az alsószemenyei kavicsbánya
tavon, a Muraszemenyei Általános Iskolából. A gyerekek megismerkedhettek a tó környezetével, annak élővilágával, a különböző horgász módszerekkel, halfajtákkal, horgász etikával, szabályokkal, a halak kíméletes bánásmódjával, megszákolásukkal,
valamint visszahelyezésükkel a
tóba. A felső tagozatos gyerekek
részt vehettek éjszakai horgászaton. Minden gyerek kapott horgászbotot, amit nekik kellett
felszerelni a horgászat kezdetén,

megtanulták a különböző etetőanyagok, csalik használatát.
Az első nap nagy része a
horgászhelyek kitapasztalásával, különböző csalik, etetőanyagok alkalmazásával, a halak keresésével tellett el, valamint láthatták hogy zajlik a halak telepítése. Este láthatták a
harcsás és a bojlis szerelékek
elkészítését, és az alkalmazásukat. Éjszaka pedig egy 15 kg-os
harcsa fárasztását és kiemelését.
Második napon már kapós
kedvükben voltak a frissen hozott pontyok, így nagy élményt
nyújtva a gyerekeknek a halak
fárasztásában, megszákolásban.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Élvezetes három nap volt.

Éjszaka pedig szalonnasütés
volt, az éjszaka mozgó ragadozó halak táplálkozásának megfigyelése.
Az utolsó napon horgászversenyt szerveztünk a részükre, ahol különböző díjakat vehettek át. Minden résztvevő
gyerek a horgászbotot a tábor
végén megkapta, és hazavihette.
A tábor létrejöttéhez külön
köszönet a DKB Muraszemenye
Horgászegyesület elnökének,
titkárának, egyesületi tagoknak,

akik kitartottak a gyerekek mellett, és levezették a tábor szervezését. Szentmargitfalva, Muraszemenye Önkormányzatának, a falugondnoki kocsi, valamit a tábori komfort biztosításáért. Muraszemenye Községért Közalapítványnak, Szabó
Zsoltnak, a muraszemenyei vegyesboltnak az étkeztetés lebonyolításában. Anyagi támogatásért a DKB Muraszemenye
Horgászegyesületnek, s a MOHOSZ-nak.
Bánfalfi Edina
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Integrációs nap a muraszemenyei Hóvirág Otthonban
A Muraszemenyei Értelmi
és Halmozottan Sérültekért
Alapítvány jóvoltából 2018. június 8-án harmadik alkalommal
került megrendezésre az „Ismerj meg! - Júniális és Családi
nap” elnevezésű rendezvény.
Az alapítvány kiemelt célja
egy olyan felejthetetlen nap
szervezése volt, ahol különböző ügyességi versenyek, műsorok, mulatságok szórakoztatták a fogyatékkal élőket és a
hozzátartozókkal kötetlenül eltöltött idő, valamint hogy a
meghívott vendégek betekintést
nyerhettek a lakók életébe.
Megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt a magyarszerdahelyi és pölöskefői telephely lakói, a lenti Kolping Támogatószolgálat képviselői, a Muraszemenyei Általános Iskola
tanulói. A megjelent vendégek
között voltak az otthon pszichiátriai orvosa, Muraszemenye polgármestere, plébánosa, a helyi

iskola tanárai, valamint a hivatásos gondnokok és gyámok, önkéntes segítők és nem utolsó sorban
intézményünk ma már nyugdíjas dolgozóinak jelentős része.
Elfogadta a meghívást a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. két munkatársa,
Bonczné Őr Erzsébet és Gombosné dr. Tódor Ildikó fogyatékosságügyi tanácsadó.
Ők délelőtt „érzékenyítő
foglalkozáson” mutatták be,
hogy a különböző érzékszervi
károsodások hogyan hatnak a
hétköznapi emberekre. Elősegítve azt, hogy nyíltan, könynyen tudjanak kommunikálni
és segítséget nyújtani azoknak
az embereknek, akikkel naponta találkoznak.
Valódi élethelyzetekben élhették át a résztvevők a sérültek nehézségeit egy-egy fogyatékosságot szemléltető játékon
keresztül, így várható hatásai

Erzsébet tábor volt Letenyén

Gazdag program várta a gyerekeket.

Július 6-án sikerrel zárult az
Erzsébet-tábor Letenyén. Az Erzsébet-táborok Magyarország
legnagyobb táboroztatási programja a Balatonnál vagy akár
napközi formában otthon, a lakóhelyen. Sport, életmód, kultúra, művészet, tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozásokat jelentenek.
A Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ ez évben
432.000 forint vissza nem
térítendő támogatást kapott az
egyhetes tábor lebonyolítására.
A programokkal színesített
tábor július 2-án nyitotta meg
és július 6-án zárta kapuit.

Letenyéről, Murarátkáról és
Zajkról 24 gyermek vett részt a
letenyei családsegítő központ
által szervezett és koordinált
programokon.
A gyermekek különféle foglalkozásokon, ismeretterjesztő
előadásokon, ügyességi versenyeken, táncoktatáson, a zalaszabari kalandparkban, kaszópusztai kiránduláson töltötték
hasznosan idejüket – számolt
be lapunknak Farkas Szilárd
polgármester, aki elmondta,
hogy a jövőben is megragadnak
minden olyan lehetőséget,
amellyel a gyermekek hasznos
és játékos szünidei időtöltését
tudják elérni.

Érzékenyítő foglalkozásokat is tartottak.

között megjelenik a pozitív
szemléletváltozás, az elfogadó
magatartás. A foglalkozásokhoz
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. biztosította az érzékenyítő eszközöket: színezett
fa építőkockák, fülhallgatók,
nyelvtörők, látássérülést bemutató speciális szemüvegeket.
A rendezvényt Kele Lászlóné köszöntőbeszéde nyitotta,
majd Beznicz Margit tájékoztatta a résztvevőket a programokról. Ezután a „Vadrózsák
Tánccsoport” előadása és az
eszteregnyei Rozmaring Népdalkör és citerásai szórakoztatták a közönséget.
Délelőtt a fejlesztő pedagógusok szervezésében ügyességi
versenyeken vettek részt a
meghívott csoportok, persze
mindegyik csapat sikerrel teljesítette a feladatokat.
Eközben egész nap krumpliprósza sült a vendégek és a
lakók nagy örömére. Ebédre
gulyásleves és pogácsa került
az asztalra, majd délután vattacukorral és fagylalttal kedveskedtek a résztvevőknek.
Délután önkéntes segítők
jóvoltából csillámtetoválások

sokasága készült, majd Kondákor Roland zenés-énekes
produkciója biztosította a jó
hangulatot.
A Muraszemenyei Értelmi
és Halmozottan Sérültekért
Alapítvány az elmúlt évben a
felajánlott adó 1%-ból, magánszemélyek, vállalkozások felajánlásaiból gazdálkodott, mondta el Szabó Gábor elnök. Az
adományokból az otthonban
élő lakóknak fejlesztő játékokat, gyógyászati segédeszközöket, sporteszközöket szereztek be. Az év során süteményt
és édességet, gyümölcsöt vásároltak, valamint rendezvényeiken biztosították a vendéglátáshoz szükséges eszközöket, nyersanyagot, illetve a
programokhoz az eszközöket és
a foglalkoztatási anyagokat.
– Köszönjük támogatóinknak a sok felajánlást, az önkénteseknek az áldozatos munkát, amellyel mind a rendezvényünkön, mind egész évben
segítették munkánkat, s a jövőben is számítunk rájuk. Külön
köszönettel tartozunk az intézmény dolgozóinak, akik segítségünkre voltak a lebonyolításban – mondta Szabó Gábor.
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Zöldrekreációs fejlesztés Letenyén
A TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005 kódszámú nyertes pályázatnak köszönhetően az elmúlt hetekben megkezdődtek a projekt
kivitelezési munkálatai a városban.
Letenye Város Önkormányzata a projekt megvalósítására bruttó 199.926.803 Ft támogatási összeget kapott, 100 %-os támogatási intenzitással. Az építési beruházás mintegy nettó 130.000.000
Ft nagyságrendet képvisel a projektben. A közbeszerzési eljárás
eredménnyel zárult, így a közbeszerzési bizottság döntése alapján
a beruházás kivitelezője a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
A projekt elemei többek között a decemberi lakossági fórumon
és a sajtóban is ismertetésre kerültek. A projekt megvalósításához
kapcsolódóan kisebb változtatások, illetve egyes fejlesztési elemek elhagyása a műszaki tartalomban az építőanyag árak jelentős
emelkedése és a kivitelezési munkálatok miatt váltak szükségessé
– mondta lapunknak Farkas Szilárd polgármester.
Letenye számára javasolt jövőkép egyik legfontosabb célkitűzése a városközpont funkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a városképbe nem
illő elemek kitelepítésével.
A város életében az utóbbi 20 év több jelentős változást eredményezett. Bár a népesség száma az utóbbi 20 évben átlagban
4200 fő körül alakult, megnövekedett a város térségi szerepköre,
megerősödött gazdasági szerepköre, egyre növekedett a városon
áthaladó közúti forgalom. A fejlesztési tényezők kapcsán új
lakóterületek alakultak ki, egyre intenzívebb volt a meglévő lakóépületek felújítása, a városközpontban (Kossuth Lajos és BajcsyZsilinszky Endre utcákban) egyre jelentősebb intézmények települtek. Az évtizedekkel ezelőtti fejlesztések nagyságrendileg ma
is kielégítik a szükségleteket, azonban a létesítmények minősége
mind épületszerkezeti, funkcionális, mind esztétikai szempontból
rehabilitációra, felújításra, megújításra értek meg.
A projekt főbb elemei:
· a játszótér felújítása, új, modern játszóeszközök telepítésével
· felnőttek részére játszótér kialakítása
· kamerarendszer telepítése az érintett fejlesztési területeken
· a kastélypark rehabilitációja, a kastélyparki sétányok megújítása, a támfal elbontása és a zöldfelület megnyitása, a veszélyes
és beteg fák eltávolítása, 270 új növényzet ültetése, pótlása
· látványtó kialakítása a Bajcsy utcai óvoda melletti önkormányzati területen
· a közlekedő felületek megújítása a városközpontban

Séta téri zenés esték

A látványtó terve a Bajcsy utcai óvoda melletti önkormányzati
területen.

· az óvoda és a játszótér közötti híd újbóli megépítése
· gazdaságélénkítő funkciók erősítése, a cukrászda és az egyik
városközpontivendéglátóhely részére előtető építése
· rámpa kialakítása a Bajcsy-Zs. utcában
A munkálatok idejére a lakosság szíves türelmét és megértését
kéri az önkormányzat.
Az önkormányzat további támogatott projektjei a
www.letenye.hu honlap projektek menüpontjában találhatók.

Hagyományőrzés és kultúra

Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.

Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkultúra reneszánszát megyénkben.
Minap a Gyenesdiási Bornapok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többek között
Manninger Jenő országgyűlési

képviselő. Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyűlés alelnöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról beszélt, megemlítve, hogy a Gyenesdiási Bornapok gazdag programsorozata jelentősen hozzájárul ennek népszerűsítéséhez.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A képen a Stobos Tamburaegyüttes látható.

Letenyén újra megrendezésre került a Séta téri zenés esték
programsorozat. Szombat esténként egy-egy zenés rendezvény
várta a kisváros lakóit. A zenés

estéken színes volt a paletta,
hiszen a pop-rock műfaján kívül felcsendült tamburazene,
country muzsika, népzene és
latinos dallamok is.

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
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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Tehetség ösztöndíj program
Az EFOP-3.9.2-16-201700050 – Humán kapacitások
fejlesztése a Mura Nemzeti
Program nyugati térségében
elnevezésű pályázat keretében
Letenye Város Önkormányzata négy éven át ösztöndíjat
adományoz a tehetséges, de
nehéz körülmények között
élő általános iskolai tanulók
számára.
Az első alkalommal az
ösztöndíjat Letenye Város
Önkormányzata a 2018/2019es tanévre vonatkozóan biztosítja, 10 hónapon keresztül,
a tanév szeptemberétől júniusáig terjedő időszakra.
Pályázni egy tanévre (10
hónapra) szólóan lehetett. Egy
tanuló több (akár négy) tanévben is pályázhatott.
Az ösztöndíjra az az általános iskolai 4., 5., 6., 7. évfolyamos tanuló pályázhatott,
aki a projekt által lefedett
területén él, és bejelentett lakcímmel is rendelkezik az
érintett 34 település valamelyikén. A pályázaton való
részvételnek nem feltétele,
hogy a projekttel érintett általános iskolába járjon a tanuló.

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

A projektterület települései:
Tófej, Pusztaszentlászló, Pusztamagyaród, Szentliszló, Bucsuta, Oltárc, Várfölde, Bánokszentgyörgy, Borsfa, Valkonya, Petrivente, Fityeház,
Murakeresztúr, Molnári, Semjénháza, Tótszerdahely, Tótszentmárton, Becsehely, Letenye, Zajk, Kistolmács, Murarátka, Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Tornyiszentmiklós, Szécsisziget,
Tormafölde, Szentmargitfalva,
Kiscsehi, Maróc, Lispeszentadorján, Lasztonya, Bázakerettye.
A pályázat beadási határideje június 15-én lejárt. A Tehetség Ösztöndíj Program
Ösztöndíj Bizottsága ezután
ült össze, hogy döntsön a pályázatokról. A bizottság döntése értelmében 2018 szeptemberétől 15 település 38 tanulója részesülhet a támogatásban.
Az ösztöndíj összege havi
8000 Ft.
Az ösztöndíj összegét a
szülő, gondviselő bankszámlaszámára utalja Letenye Város Önkormányzata.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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