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Szüreti felvonulás Letenyén
Szeptember 22-én (szombaton) szüreti felvonulást szervezett Letenyén a helyi önkormányzat, a Letenyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
(HNÖ) és a kisvárosban működő Dunántúli „St” Flórián
Olimpiai Sport és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület (DOHÖTE).
A rendezvény támogatója
a Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár (FMHK), valamint
a Zala Megyei Önkormányzat volt.
A IV. Hármashatár szüreti
felvonulás kora délután indult
és a település nagyobb utcáit

járták be a feldíszített járművekkel.
A felvonulás nemzetközivé
vált, hiszen a szomszédos horvátországi Muraközből is érkezett hintó és lovas is. A helyi
civil szervezetek hagyományőrző felvonulása során egy-egy
helyszínen a kisbíró (Muik Dávid) szólt a felvonulókhoz és az
őket váró sokadalomhoz. A felvonulást vendégül látták a Flórián tér környékén lakók, akik
finom étkekkel és italokkal kínálták a sokadalmat. A programról menet közben az M1 Balról Farkas Szilárd, Gyuricz Mária és Dömők József.
Televízió élőben jelentkezett be.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Virágos Letenyéért díjazottai
A Virágos Letenyéért díjakat az augusztus 20-i városi ünnepség keretén belül, annak végén adták át.
Az akciót meghirdető két
civil szervezet (Letenyéért Közéleti Egyesület, Derűs Évek
Nyugdíjasklub) saját bevételeiből finanszírozott tárgyjutalmakkal és oklevelekkel ismeri
el a mások számára is követésre ajánlható megvalósításokat, melyeket Letenye Város
Önkormányzata is nagyra értékel.
Az okleveleket Rigó Csaba,
a Közbeszerzési Hivatal vezetője, Farkas Szilárd polgármester és Ráczné Lánczok Zsuzsanna, az LKE elnöke, valamint Molnár Ferencné a letenyei nyugdíjasklub vezetője
adták át.
Különdíjban részesült az
udvar parkosításával harmonizáló, szokatlan, geometriai formájú sövénykerítés kialakításáért a Farkas József utcában:
Illés György és neje.
Különdíjban részesült a családi ház kerítését virágba bo-

rító, a településen egyedülálló
megvalósítás a Szív utcában:
Sebők Jánosné.
Lakótelep kategória. Ebben
az évben a lakótelep kategóriában két darab II. helyezés odaítéléséről döntött a zsűri, mert
kerülni szerették volna a díjismétlést. A Bajcsy utcai lakáshoz tartozó balkon friss, színes,
hangulatos virágosításáért. II.
helyezés: Mikó Gáborné. A
Béke utcában található muskátlis balkon már évek óta odavonzza a tekintetet, jár már a
jutalom. Az idén a forróság
ellenére is üdék a virágok. II.
helyezés: Sánta Lászlóné.
Családi ház kategória. Nagy
öröm, ha olyan utcában leltek
jutalmazásra érdemes virágosításra, ahol eddig nem volt ez
jellemző. A Csányi utcában
most többet is látott a zsűri. III.
helyezés: Fehérvári Imre és
neje.
Évek óta sok virágot nevel
és ápol, de ebben az évben már
nem lehet gyönyörködés nélkül
elkerülni a sok leleményességgel, barkácsolással létrehozott

Szüreti felvonulás Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt követően a főtéren
felállított sátornál folytatódott a
letenyei szüreti program, amelyet Farkas Szilárd polgármester, Gyuricz Mária, a HNÖ
elnöke és Dömők József, az
FMHK igazgatója nyitott meg.
A kulturális műsorban fellépett az idén 35 éves Letenye

Mikó Gáborné díjat vesz át.

virágos portát szintén a Csányi
utcában. III. helyezés: Barbalics Rózsa és párja.
A korábban már jutalmazott
virágosítás évről évre bővül,
szépül az Építők útján. A virágok színe harmonizál a környezettel. Az idén igazán szép. I.
helyezés: Ruczek Gézáné.
Minden évben rácsodálkoznak a gondosan ápolt, rengeteg
virágra a családi ház bejáratában az Építők útján. Az idén

pedig a virágládákban látható
érdekes növénypárosítás. II. helyezés: Kálvin Péterné.
Fiatal fészekrakók kiemelkedő szépségű, igényes virágosítása nyerte el a zsűri legnagyobb tetszését az idén. A házat
mindenütt piros futómuskátlik
ékesítik, az előkertet és az udvart is egy-egy nagyon szép
sziklakert díszíti a többi soksok virág mellett. I. helyezés:
Gregorovics Zsolt és párja.

Város Fúvószenekara, akiket
Friman Martin dirigált, a Cselényi József Attila vezette Mákvirág Citerazenekar és műsort
adtak a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai.
A szüreti bálhoz a talpalávalót a Suhancok zenekar
szolgáltatta.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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 felvonulás nemzetközivé vált.

A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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„Példát és elszántságot adhatunk”
Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen
Szeptember 22-én díszközgyűlést tartottak a Megyeházán, ahol a 2018. évi kitüntettek díjazására került sor.
A Himnuszt követően dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét, ami nélkülözhetetlen megyénk erőssé és sikeressé válásához. Említést tett a gyorsforgalmi utak építéséről, amelyek a hosszú távú fejlődés
alapjául szolgálnak, a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal
helyreállításáról szóló tanulmányról, a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya építéséről,
valamint a kísérleti 5G Kommunikációs hálózat kiépítéséről. Elmondása szerint olyan
beruházásokat is meg kell
valósítani, amelyek a falvakban
adnak lehetőséget a tanulásra
és a munkára. A díjazottaknak a
nagyok felelősségterhét is viselniük kell, mert meg kell felelniük az elismerésnek, amit
ezen a napon kiérdemeltek. S
ehhez erőt, szorgalmat, lelkesedést és ihletet kívánt.
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostromával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban felrobbantott. Napjainkban Európa szellemi, erkölcsi építményeire hasonló veszély leselkedik, mint egykor a zalavári monostorra. „Amit a keleti barbárok korábban nem bírtak uralmuk alá hajtani, azt felrobbantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”. Nem szabad hagynunk, hogy a magyar
társadalom erkölcsi többségét
felmorzsolják és politikai kisebbségbe szorítsák. Gondolatait Zala megye új díszpolgárának, dr. Márfi Gyula érseknek magyarságunk erkölcsi
többségének megerősítésében
tett szolgálatának megköszönésével zárta.
Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A kitüntetett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény világ érdekében folyamatosan
fellépett.
Dr. Tószegi Sándor, a Lenti
járás főállatorvos kapta a Zala
Megye Közigazgatásért Díjat
az állategészségügyi igazgatás
területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.
A Zala Megye Egészségügyért Díjat dr. Takács István
főorvos vette át több évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért,
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai osztályán
végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért.
Zala Megye Szociális Gondoskodásért Díjat adományoztak Dallos Ritának, a Keszthelyi Idősek Otthona igazgatójának kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül.
A közgyűlés Zalai Pedagógus Díjat ítélt oda Tóth Sándorné intézményvezető-helyettesnek (Lenti Lámfalussy Sándor SZI), a nevelés-oktatás és a
tehetséggondozás területén ki-

fejtett áldozatos munkájáért,
példaértékű társadalmi-kulturális szerepvállalásáért.
Major Veronikának (Keszthelyi Erdész LK) a Zala Megye
Sportjáért Díjat adták át futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért.
Zala Megye Sportjáért Díjat
adományozták a ZTK-FMVas
Tekeklub részére a hazai és
nemzetközi versenyeken elért
kiváló eredményekért, az utánpótlás neveléséért. A díjat
Takács László, a klub elnöke
vette át.
A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat adta át Tar
Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett
kimagasló tevékenysége elismeréséül.
Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat adományoztak Musits
Róbertnek, az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Zala megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fennmaradó fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért.
Zala György Díjat kapott
Major Lajos községgazda (Vonyarcvashegy) a magyar népi
és katolikus hagyományokat

megjelenítő alkotó munkásságáért.
Joóné Baranyai Tímea pedagógus (Életfa óvoda, Keszthely) a Zala Megye Címere
emlékplakettet vehette át hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzett munkájáért.
A közgyűlés végül Zalai
Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozta
Szűcs Imre (Nagykanizsa) plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként.
A közgyűlés díjainak átadását követően dr. Márfi Gyula
érsek felidézte, hogy mindig
kötődött Zala megyéhez. Amikor átlépi Zala megye határát,
mindig úgy érzi, hogy hazaért.
Beszédében megemlítette, hogy
a keresztény erkölcsökért az
embernek sokat kell tennie és
hozzátartozik az is, hogy védelmezzük a hazánkat. Végül a
kitüntetettek nevében köszönetet mondott az elismerésért.
Az ünnepi közgyűlést követően állófogadást tartottak,
amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben szívből gratulált a nap kitüntetettjeinek.
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea
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Kistelepüléseken élő diákoknak adtak át ösztöndíjakat Bázakerettyén

Az ösztöndíjakat Cseresnyés Péter adta át.

A Mura Nemzeti Program
keretében, a térség 34 településén élő általános iskolás korú
gyerekek számára adtak át
ösztöndíjakat szeptember 7-én
Bázakerettyén.
Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára,
a Mura-program miniszteri biztosaként elmondta: olyan projekteket valósítanak meg, amelyekkel fel lehet hívni a figyelmet erre a térségre. Turisztikai
és mezőgazdasági területen már
vannak eredményei a nemzeti

programnak, egyebek mellett a
korábban Magyarországon szinte ismeretlen füge, datolyaszilva és kivi – Zalában már
évek óta művelt – termesztése
is a támogatható kategóriába
került az Agrárminisztérium
döntése alapján.
A program része a humán
terület fejlesztése is, ennek egy
szelete a tehetséges általános
iskolás diákok ösztöndíjjal történő támogatása. Ezzel arra is
bátorítják őket, hogy tanulmányaik végeztével itt maradjanak, a későbbiekben is ott-

honuknak tekintsék ezt a
vidéket.
Az először meghirdetett pályázatok révén 38 tanuló részesül tíz hónapon át havi nyolcezer forintos ösztöndíjban – tette még hozzá Cseresnyés Péter.
Iványi László, Bázakerettye
polgármestere azt is elmondta,
hogy a térség 34 településén
több mint 20 ezer ember él,
őket érinti az a humán kapacitások fejlesztésére indított projekt, amely mintegy 500 millió
forint felhasználását teszi lehetővé. Az ebből megvalósuló
ösztöndíjprogram négy éven át
tart és évente legfeljebb 40 diák
veheti igénybe egy-egy tanéven
át az anyagi juttatást, ami a
tanulási és életkörülmények javítását szolgálja.
Farkas Szilárd, Letenye
polgármestere beszédében kiemelte, hogy a Tehetség Ösztöndíjprogram finanszírozását a
projektpartnerek
megbízása
alapján Letenye Város Önkormányzata, mint konzorciumi
partner végzi. A programban a
2018/19-es tanévben 38 tanuló
vehet át oklevelet, mely egyben
a támogatás megítélését is
jelenti.

A projekttel érintett iskolák:
Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola Arany
János Tagiskolája Bánokszentgyörgy, Becsehelyi Általános
Iskola, Becsehelyi Általános
Iskola Bázakerettyei Tagintézménye, Muraszemenyei Általános Iskola, Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola, Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér
Általános Iskola, Borsfai Fekete István Általános Iskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola
Murakeresztúr, Tótszerdahelyi
Zrínyi Katarina Horvát Általános Iskola, Tófeji Kincskereső
Általános Iskola.
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.

Anyatejes világnapot ünnepeltek Semjénházán
Immár hagyománnyá vált,
hogy Iván Zoltánné körzeti védőnő az anyatejes táplálás világnapja alkalmából közös programot
szervez a semjénházi és a molnári anyatejjel tápláló édesanyák
és gyermekeik részére. A rendezvényt ebben az évben a felújított semjénházi kultúrházban tartották meg. Az eseményt Iván
Zoltánné körzeti védőnő nyitotta meg, Semjénháza Községi
Önkormányzatát pedig Kárpáti
István alpolgármester képviselte a programon.
Iván Zoltánné elmondta, nagy
örömmel tölti el, hogy számos
anyuka jelent meg idén is a rendezvényen. Hozzátette: a szoptatás világnapjának küldetése,

hogy felhívja a figyelmet az
anyatejes táplálás fontosságára,
hiszen az a felnőttkori egészségben is nagy szerepet játszik.
Délelőtt az anyukák és gyermekeik a molnári és semjénházi
óvodások vidám, színes műsorát tekinthették meg. A tánccal,
énekkel, versekkel kedveskedő
ovisok fellépését követően kicsik és nagyok önfeledt játék
közben ismerkedtek egymással.
Semjénháza Községi Önkormányzata és Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata jóvoltából pedig a résztvevőket süteménnyel, pogácsával, üdítővel
vendégelték meg a szervezők.
Az óvodások saját kezűleg készített aprósággal, a helyi önkor-

www.zalatajkiado.hu

Immár hagyományos lett a rendezvény.

mányzat pedig egy szál virággal kedveskedett az anyukáknak.
A rendezvény amellett, hogy
az anyatejes táplálás fontosságára hívta fel a figyelmet, arra is
lehetőséget adott, hogy az édes-

anyák egymással is szorosabb
kapcsolatot teremtsenek, tapasztalatot cseréljenek, vagy egyszerűen csak egy jót beszélgessenek
egymással.
Preksen-Ifka Ágnes
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Falunap és szalmaszobrok fesztiválja Kerkaszentkirályon
Ismét megrendezésre került
a hagyományos falunapi ünnepség Kerkaszentkirályon. Az egész
napos rendezvényen több program is várta az érdeklődőket.
Korán reggel vette kezdetét
a horgászverseny, melyen a
felnőttek és a gyerekek külön
kategóriában mérhették össze
tudásukat. A horgászegyesület
keretein belül rendezett versenyen a felnőttek között első lett
Csótár János (Kerka HE),
második helyen végzett Kis
Gábor (Kerka HE), míg a harmadik helyet Csiszár Lászlóné
(Tenkevölgye Természetvédő
HE) szerezte meg. A gyerek
kategóriában a legtöbb halat
Káli Boldizsárnak (Kerka HE)
sikerült kifogni.
Délelőtt ünnepi szentmisét
celebrált Tüske József esperes,
Szent István államalapító király
tiszteletére, aki a község névadója is egyben. Az ünnepi
mise kihagyhatatlan része a kenyéráldás.
A szentmisét követően került sor a község felújított hősi

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

A felújított hősi emlékpark avatása.

emlékparkjának felavatására.
Az emlékpark még 1991-ben
készült el, a szabadságharc és a
két világháborúban elesett helyi
áldozatok emlékére, de az évek
során állapota sokat romlott,
nem volt méltó a hősi halottak
emlékéhez. Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be az Első
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottsághoz, amelyben az
elhanyagolt, forráshiány miatt

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A nagy ho-ho-horgász Kerkaszentkirályon kifogta az első díjat.

nem megfelelően gondozott
világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és
felújítására volt lehetőség. A
pályázati program során megújult az emlékmű, ünnepélyes
átadásán a Tüttő János Nótaklub közreműködött és korabeli háborús dalok is felcsendültek. Az avatáson jelen volt
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő is, aki az avatóbeszédben elmondta, hogy a társadalom nagyon fontos feladata a világháborúkkal kapcsolatos társadalmi emlékezet
ébren tartása, hogy hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló
magyar és európai identitás
erősítéséhez.
Délután a kulturális program keretében fellépett a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola
tánccsoportja, az eszteregnyei
Őszirózsa Népdalkör, Kósi
Kornélia és Kósi Kornél, Kar-

dos Eszter és Horváth Szilárd,
akik operett musical slágereket
énekeltek.
Bemutatkozott a rendezvényen az országos hírű Szentkirály Tánccsoport spanyol,
orosz, tiroli, country stb. táncaikkal és színpadi koreográfiájukkal nagy sikert arattak. A
kulturális program részeként az
X faktorból ismert Király L.
Norbi is szórakoztatta a vendégeket.
Szalmaszobrok és különböző szalmából készült alkotások
száma az idén kevesebb volt,
mint a korábbi években. Első
helyezett A nagy ho-ho-horgász
szalmából megformált szobra
lett, második a Szörny Rt. szereplői, megosztott harmadik
helyet a cicák és az ördögök
szerezték meg.
A nap végén nyárbúcsúztató tűzijáték várta az érdeklődőket.
Káli É.
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Lélekharang a temetőben Civil nap Letenyén

A szalag átvágása… Balról Gombos László, Pácsonyi Imre és
Kelemen Tamás.

Sokak kívánsága teljesült
2018 szeptember 21-én Pacsán, amikor a kisváros temetőjében sor került a lélekharang
felszentelésére.
Kelemen Tamás polgármester elmondta, hogy 2014 decemberében keresték meg azzal
a kéréssel, hogy állítsanak fel a
pacsai temetőben egy lélekharangot, amely elkíséri az elhunytakat utolsó útjukra.
Gombos László képviselő
megemlítette, hogy a lélekharangot Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester készítette, a további munkálatot
helyi vállalkozók végezték.
Dr. Márfi Gyula, a veszprémi főegyházmegye érseke
jelenlétében Gombos László,
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei

Közgyűlés alelnöke és Kelemen Tamás ünnepélyes keretek
között átvágta a szalagot, majd
dr. Márfi Gyula ünnepi beszéde
után megszentelte a harangot.
Pácsonyi Imre beszédében
kiemelte, hogy a harang fizikai
és szimbolikus jelentése mellett
a közösségi összefogást is megtestesíti. A harang elkészítésének költségvetése körülbelül
2 millió forint volt, melyből 1
millió forint önkormányzati támogatás, a fennmaradó további
egy millió forint pedig a társadalmi hozzájárulás által gyűlt
össze.
Az ünnepséget Pacsa Város
Önkormányzata és a helyi római katolikus plébánia szervezte.
Árva Viktória

Szeptember 22-én (szombaton) civil napot rendezett a
határmenti kisvárosban a Letenyéért Közéleti Egyesület
(LKE).
Az általános iskolában megtartott program helytörténeti
vetélkedővel vette kezdetét,
amelyen helyi iskolás fiatalok
vettek részt, majd a civil
szervezeti vezetők kerekasztal
beszélgetése volt soron, amelyre a letenyeieken kívül érkeztek Nagykanizsáról, Murakeresztúrról, Tótszentmártonból
is, itt az önkormányzaton túl 22
civil szervezet képviseltette
magát.
Az ünnepélyes megnyitón
Farkas Szilárd letenyei polgármester és Ráczné Lánczok Zsuzsanna, az LKE elnöke, Por-

koláb Lászlóné, a Főnix Nagyasszonyok Egyesületének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a somogyi székhelyű
Főnix Nagyasszonyok Egyesületének díjátadó ünnepsége következett, amely során a szervező letenyei egyesület vezetője is nagyasszony díjat kapott.
Az ezt követő kulturális
műsorban többek között felléptek a letenyei művészeti iskola
táncosai, a murakeresztúri Mura Dance tánccsoport és a tótszentmártoni tamburások. A
programot helyi kézművesek
bemutatkozása is színesítette.
Az Együtt Közösségben - Civil
Nap rendezvény a Széchenyi
terv Európai Unió Szociális
Alap támogatásával jött létre.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Főnix Nagyasszonyok közé fogadták Ráczné Lánczok Zsuzsannát, az LKE elnökét.
ng
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• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik
ar

• Bérfőzés

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

www.zalatajkiado.hu

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A Zene és az Idősek Világnapja Letenyén
Augusztus 29-én (szombaton) este a Fáklya Művelődési
Ház nagytermében került megrendezésre Letenyén a Zene és
az Idősek Napi megemlékezésre.
Köszöntőjében Farkas Szilárd polgármester többek között úgy fogalmazott:
„A mi nemzedékünk bizony
sokszor nehezen veszi tudomásul, hogy márpedig a világ nem
vele kezdődött. Hogy e nemzedék előtt is volt élet! Hogy a
mi világunk éppen az önök és
az önök elődeinek munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra ezt a várost,
ezt a jelent; megteremtették

azokat a kiváló feltételeket,
melyekre alapozva a jelenben
élhetünk, s jövőnket építhetjük
tovább.
S lássuk be, ezt bizony sokan, sokszor elfelejtik a mindennapokban. Ez a nap, az Idősek Világnapja minden évben
figyelmeztet minket arra is,
hogy az előttünk járók megtették már, amit a család, szűkebb hazájuk és az ország várt
tőlük. Lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával, rengeteg lemondással, átdolgozott
napokkal, sokszor éjszakákkal.
Megtették, s most a pihenés, a gondoskodás évei kell,
hogy következzenek.

Mozdulj Letenye negyedszer

Nem maradhatott el az ünnepi műsor.

Gyermekeik, rokonaik, a
város, ahol élnek, sokat tehet azért, hogy önök a lehető legnagyobb kényelemben,
szeretetben éljék nyugdíjas
éveiket.”

A program során ünnepi
műsort adott a letenyei Vox Varietas Kamarakórus és a Mákvirág Citerazenekar, a koncerten közreműködött Dobos Sándor zongoraművész.

Akció a
Sári Fotónál
Apróságok és szüleik indultak a futóversenyen.

Szeptember 29-én (szombaton) a Letenyei Hóvirág Óvoda
szervezésében került sor a
Mozdulj Letenye címmel a IV.
jótékonysági futóversenyre a
Bajcsy utcai óvodánál. Itt több
távon (minimanó, rövid táv,
középtáv, gyalogos táv, hosszú
táv) indult a szépszámú érdeklődő, de a korábbi évekhez
hasonlóan kerékpárosok is rajthoz álltak. A kerékpártúra útvonala Letenye - Tótszerdahely
- Tótszentmárton - Becsehely Letenye volt. A résztvevőket
Farkas Szilárd polgármester indította.
A kerékpárosok között az
első helyen végzett Kozári
György, a hölgyek legjobbja
Gyergyákné Tukszár Zsuzsanna
lett, a gyerekek közül az élen

végzett Gyergyák Sára. A gyaloglásban (5 km) a legügyesebb
felnőtt Farkas Sándorné lett, a
gyerekek közül legelőször
Steinbach Eszter ért célba. A
minimanó távon a fiúk közül
Sipos Anda Dominik, míg a
kislányok közül Schirling Borbála volt a legügyesebb. A
rövid távon Kunics Krisztián
lett a leggyorsabb. A közép távon (5 km) Marton Klaudia lett
a legjobb, míg a hosszún (7
km) a férfiak közül Magyar
Roland, a hölgyek közül pedig
Tóthné Varga Tímea futott a
leggyorsabban.
A jótékonysági sportverseny bevételét az óvodai csoportok szakmai anyagainak vásárlásra fordítják – tudtuk meg
Friman Jánosné óvodavezetőtől.

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

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
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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Kisasszony napi búcsú Letenyén
dául tavaly Sebestyén Márta lépett itt fel, most pedig a Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Magyar Állami Népi
Együttes táncosai képviselik a
magyar kultúra legjavát.
Pál István – aki egyben a
Magyar Állami Népi Együttes
művészeti vezetője – elmondta,
műsorukban szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban hir-

detik a magyar népzenének és a
Kárpát-medence összes nemzetének gyönyörű muzsikáját. Repertoárjukban a Moldvától Burgenlandig egészen Kárpát-aljáig bezárólag a népzene legjava szerepelt.
A program során a letenyei Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete borkóstolóval és frissen szedett hegyi fügével látta vendégül a népes vendégsereget.

A Béci-hegyi kápolnánál Aigner Géza plébános tartott szentmisét.

Kisasszony napi búcsút rendezett szeptember 23-án (vasárnap) délután a letenyei Bécihegyen a helyi Most vagy Soha
Egyesület. A 2015-ben közadakozásból és önkormányzati segítséggel teljesen megújult, felújított kápolnánál és harangláb-

nál Aigner Géza letenyei plébános celebrált szentmisét. Ezt
követően Boa Endre, az egyesület tagja köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta a hegy
legmagasabb pontjára a legmagasabb szintű művészeti értékeket hozták eddig is, hiszen pélA színpadon Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Magyar Állami Népi Együttes ifjú táncosai.

A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,
Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

