
Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
T é r s é g i   h a v i l a p IX. évfolyam 2019. július Letenye, termálfürdőLetenye, termálfürdő

Június 26-án (szerdán) dél-
előtt egy magyar-horvát pályá-
zatnak köszönhetően kerékpá-
ros központot adtak át Lete-

nyén. Az egyedutai városrész-
ben található volt kultúrház
épületéből a Happy Bike euró-
pai úniós projekt segítségével
varázsoltak egy minden igényt
kielégítő biciklis pihenőhelyet.

Köszöntő beszédében Far-

kas Szilárd letenyei polgár-
mester többek között elmondta,
a Magyarország-Horvátország
Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Programból megvalósí-
tott Happy Bike projektben ve-

Kerékpáros központot adtak át Letenyén
zető kezdeményezett Letenye
Város Önkormányzata, horvát
részről részt vesz benne még
Prelog Ludbregés városok a
Varasd megyei közútkezelő
valamint a prelogi turisztikai
iroda. A fő cél a Dráva-Mura
régió gazdag, természeti és
kulturális örökségének megte-
remtése a gazdaság növelése
érdekében és a turisztikai inf-
rastruktúra kiépítése.

A polgármester elmondta, a
munkálatok tavaly év végén
kezdődtek, a 316 millió forin-
tos horvát-magyar Happy Bike
projekten belül többek között

felújították az egyedutai város-
rész kultúrházát, kerékpárokat
is vásárolt az önkormányzat. A
volt kultúrházban pihenőhe-
lyeket várják a kerékpárosokat,
szociális helyiségek újultak
meg, a külső részen kerékpár-
tárolókat konyhát is kialakí-
tottak. Az új kulturális és sport-
központban lehetővé teszik
konferenciák, rendezvények
szervezését és sikerült megvá-
sárolni négy rafting csóna-
kot is.

A Happy Bike-nak köszön-
hetően több nagy letenyei prog-
ram is megvalósult, hiszen a
nyár elején horvát-magyar
nemzetközi kerékpárosversenyt

rendeztek, gyermek worksho-
pok voltak a kisvárosban az
alsó és felső tagozatosoknak
valamint az ovisoknak – fogal-
mazott Farkas Szilárd. A nem-
zetközi projekt a nagykanizsai
IMRO-DDKK Környezetvédel-
mi Nonprofit Kft. koordinálá-
sával valósult meg, melynek
ügyvezetője kö-Musits Róbert

szönetet mondott a letenyei hi-
vatal munkatársainak és a
külsős segítőknek.

A rendezvény végén a nem-
zetiszínű szalag átvágásával
adták át jelképesen Letenye
kívül-belül megújult kulturális
és sport létesítményét.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

(B-j) Miroslav Hržić, a projekt prelogi projektmenedzsere, Marta
Mezga ludbregi projektmenedzser, Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester, Vinhoffer Judit, a nagykanizsai IMRO projektmene-
dzsere.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Mint arról korábban beszá-
moltunk, a 2017-18-as tél ak-
kora károkat okozott a letenyei
fürdő medencéiben, hogy ta-
valy egész évben ki sem nyitott
a komplexum. Az önkor-
mányzat anyagi források híján
csak idén tudta elvégeztetni a
helyreállítást, melynek köszön-
hetően június 15-től ismét várja
a vendégeket a letenyei ter-
málfürdő és kemping.

A tél okozta károkkal akkor
szembesültek az illetékesek,
amikor eltávolították a meden-
cékről a takarást: rengeteg
csempe felfagyott és lehullott a
helyéről, valamint a medencék
betonszerkezete is károsodott.
Az önkormányzatnak azonban

Újra kinyitotta kapuit a letenyei városi termálfürdő és kemping

nem állt rendelkezésére a hely-
reállításhoz szükséges 25 millió
forint, ezért több helyről pró-
bált pénzt szerezni a felújí-
táshoz. Többek közt a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezető-
jét és a kormányfőt is meg-
kereste a polgármester, Farkas
Szilárd, de eddig még nem járt
sikerrel. Az idei koncepcióban
és költségvetésében az önkor-
mányzat kénytelen volt 25 mil-
lió forintot elkülöníteni a fel-
újításra.

– A munkálatok – melyeket
a polgármester megbízására So-
mogyi András alpolgármester
koordinált – már hónapokkal
ezelőtt megkezdődtek. A köz-
foglalkoztatottaink, az alvállal-

kozók és a működtetést végző
önkormányzati cég dolgozói jó
tempóban haladtak a felújítással
– bocsátotta előre Farkas Szilárd.

– Amennyire lehetett, rend-
be tettük a szállóvendégek el-
helyezésére szolgáló faházakat,
de sajnos, az már látszik, hogy
a jelentős amortizáció és ál-
lagromlás miatt körülbelül a
házak felét le kell bontanunk.
Ha költségvetésünk jövőre en-
gedi, szeretnénk ezeket is új-
jáépíteni, valamint modernebb
szálláshelyeket kialakítani a
komfortfokozat emelése végett.

Farkas Szilárd azt is jelezte
lapunknak: a képviselő-testület
a közelmúltban az önkormány-
zat vállalkozását, az ÉKKÖV

Kft.-t bízta meg a fürdő üze-
meltetésével.

A cég volt korábban is a
működtető, de tavaly felmondta
az erről szóló szerződést, amit
most – az eredményes tárgya-
lásoknak köszönhetően – újra-
kötöttek. A polgármester azt is
jelezte: a 2017-es szinthez ké-
pest a belépődíjak átlagosan 10
százalékkal emelkedtek – azon-
ban a nyitás napján, szombaton
az önkormányzat döntése alap-
ján ingyenesen lehetett fürödni
a vendégforgalom előtt ismét
megnyíló letenyei fürdőn, me-
lyet számos horvát, helyi és
környékbeli vendég, kisgyer-
mekes család vett igénybe.

Kép és szöveg: Mirkó ImreA nyitás napján ingyen lehetett fürödni.

Koncert Letenyén

Június 8-án a felújított művelődési házban telt ház előtt adott
nagy sikerű koncertet a Vox Varietas Kamarakórus.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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Pünkösdvasárnap kulturális
nappal folytatódott Semjénhá-
zán a kétnapos falunapi prog-
ramsorozat. A délelőtti órákban
ünnepi szentmisét tartottak a
helyi Szent Anna templomban.
Délután az I. és II. világháború-
ban elesett semjénházi hősi ha-
lottakról emlékeztek meg.

A település polgármestere el-
mondta: „Múltunk szerves ré-
szét képezi mindkét véres há-
borús korszak, amikor Európa
és a világ népei egymás ellen
fogtak fegyvert, nem kímélve
az emberi életeket, nem gon-
dolva a jövőre, a felnövekvő nem-
zedékre, azokra a gyermekekre
és fiatalokra, akiket belesodor-
tak a borzalmakba, akik kény-
telenek voltak átélni és megélni
a lelki és fizikai fájdalmakat, a
nélkülözéseket, a hiányt. Ők fel-
álltak, leporolták magukat, meg-
edződtek és felnőttek egy olyan
feladathoz, amelyet kényszerít-
ve kellett megcsinálniuk: új ha-
zát, új Európát, új világot épí-
tettek a fizikai és lelki romok
maradékain. Most nekünk kell
továbbvinnünk mindazt, ame-
lyet ők elkezdtek, folytatva az
utat, megőrizve a hagyományo-
kat, a nemzeti és nemzetiségi
örökségünket.

Preksen László hozzátette:
„Mialatt fejet hajtunk itt a hősi
emlékmű előtt halottaink tiszte-
letére, emlékezzünk rájuk úgy,
mint akik megmutatták nekünk
az utat, hogyan lehessen egy
jobb Európát, egy jobb nemze-
tet építeni. Hogyan lehessen
egy olyan világot felépíteni
romjaiból, ahol jó élni, ahol a
különböző nemzetek és nemze-
tiségiek egymással élnek és nem
egymás mellett, ahol a keresz-
tény értékek továbböröklődnek,

Programdús falunap Semjénházán
ahol a gyermekek, a jövő nem-
zedéke meg tudja találni helyét
a világban, Európában, Magyar-
országon, Semjénházán. Hőse-
ink előtti főhajtás alatt gondol-
junk arra, hogy ők vérükkel mu-
tattak utat nekünk. Felnövekvő
gyermekeik tetteikkel, szorgos
munkával tették és még mindig
teszik ugyanezt, értünk. Nekünk
pedig folytatnunk kell a meg-
kezdett utat, de nem feledve az
értünk hősi halált haltak tetteit,
fejet hajtva bátorságuk, szenve-
déseik előtt.

Preksen László polgármes-
ter szavaival zártaBíró László
ünnepi beszédét: „A holtak tisz-
telete őrzi bennünk az emléke-
zés kultúráját, ez pedig különö-
sen fontos egy olyan korban,
amikor egyre inkább az az ítélet
hangzik el velünk szemben, hogy
csak a pillanatnak élünk, a múlt-
tal és a jövővel alig törődünk”.

A koszorúzás után 17 órától
kulturális műsorok várták a né-
zőket a faluház előtti téren fel-
állított sátorban. Felléptek a sem-
jénházi és óvodások,molnári
akik két táncos – énekes pro-
dukcióval varázsolták el a néző-
ket. Elsőként egy kéménysep-
rős koreográfiát mutattak be,
majd pedig horvát és magyar
gyermekdalokkal és táncokkal
csaltak mosolyt az arcokra. A
Semjénháza Gyöngyszemei Asz-
szonykórus, illetve az esztereg-
nyei is fellé-Őszirózsa Dalkör
pett, mindkét csoport a már meg-
szokott színvonalas előadással
készült erre a napra. A dalcsok-
ron kívül a csapatok egy extra
produkcióval is készültek. A he-
lyi asszonyok horvát néptánc
előadással szórakoztatták a kö-
zönséget, az eszteregnyeiek egy
humoros jelenettel léptek fel.

A helybeli bo-Dara Gábor
hóc- és bűvészműsorával szóra-
koztatta a kisebbeket és a kicsit
nagyobbakat is. Előadását kö-
vetően pedig lufiból hajtogatott
különböző figurákat a gyerekek-
nek. A fellépők között köszönt-
hettük a hastánc cso-Zhafíra
portot is. A három hölgyből ál-
ló társulat keleti ihletésű zené-
vel és látványos tánccal kápráz-
tatta el a közönséget és azon
belül is elsősorban az urakat. A
semjénházi színpadon is bemu-
tatta tehetségét a Tatár Csaba
vezette Nagykanizsai Fúvós-
együttes. Műsoruk során ma-
gyar és nemzetközi slágereket
játszottak a közönségnek. A mű-
vészeti csoportok és fellépők em-
léktárgyat vehettek át Preksen
László polgármestertől és Kár-
páti István alpolgármestertől,
az óvodásokat pedig egy do-
boznyi különböző játékkal lep-
ték meg.

A kulturális műsorok után a
Két Zsivány elnevezésű formá-
ció mulattatta az egyre csak
gyülekező nézőközönséget mu-
latós és magyar pop-rock slá-
gerekkel. A csapat dalra fakasz-
totta kicsiket és nagyokat egy-

aránt, többen pedig táncra is
perdültek a színpad előtt.

Este már mindenki izgatot-
tan várta a nap sztárvendégét. A
szervezők ebben az évben Pál
Dénes énekest hívták meg a sem-
jénházi falunapra. Az előadó 45
perces koncertjére zsúfolásig meg-
telt a faluház előtti rendezvény-
tér. A helyszínen lévő több száz
ember együtt énekelte a legis-
mertebb dalait. A hatalmas tö-
megben az óvodásoktól a nyug-
díjasokig minden korosztály meg-
található volt. A lelkes nézőkö-
zönség hatalmas tapssal és üdv-
rivalgással fogadta Pál Dénes
saját, illetve más ismert előadók
híres dalait is. A koncert után még
folytatódott a mulatozás, hiszen
az esti bálhoz a talpalávalót a Ze-
ro zenekar szolgáltatta egészen
hajnalig.

A falunapi rendezvény szerve-
zésében részt vettek: Semjén-
háza Község Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete, a helyi
horvát nemzetiségi önkormány-
zat, a Semjénháza Gyöngysze-
mei Asszonykórus, a Dvori Ba-
romfi Kft. és az Erdősfa Pol-
gárőr Egyesület.

Preksen-Ifka Ágnes

Koszorúzás az emlékműnél.

Pál Dénes volt a sztárvendég.
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„Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktum megvalósí-
tása” elnevezésű projekt „Adj
egy ötöst” hálózatépítő konfe-
renciasorozat munkacsoport ha-
todik találkozójára került sor
június 19-én Lentiben.

A rendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktua-
litásait:

– Időarányosan jól állunk,
a vállalkozóvá válás 40 főnél
megvalósult, ennyien alapítot-
tak vállalkozást a szakmai tá-
mogatottak közül. A megyei

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás

Pácsonyi Imre ismertette a projekt aktualitásait.

paktum 2021-ben fejeződik be,
időarányosan addig kell telje-
sítenünk az indikátorokat.

Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munka-
vállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató
szempontjából is előnyös volt,
hiszen a foglalkoztatottaknál
az állam támogatja a bért és a
járulékokat. Kiderült továbbá,
hogy új elemként megtörténik
a projektben a helyi termelők,
kézművesek felmérése, róluk
adatbázis készül, amely előse-

gítheti a vevők és termelők kö-
zötti kapcsolatok kialakulását.

Halász Eszter, a Zala Me-
gyei Vállakozásfejlesztési Ala-
pítvány projektmenedzsere a
találkozón a Széchenyi prog-
ram keretében megjelent tá-
mogatásokat részletezte.

Filó Gabriella, a vállako-
zásfejlesztési alapítvány lenti
irodavezetője kiemelte a Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány 10 millió forint keret-
összegű támogatását, ahol op-
ció, hogy 1 és 10 év között mi-
lyen futamidőre veszik igény-
be ezt a vállalkozók, melyet

3,9 %-os kamattal adnak. Má-
sik lehetőség saját forrásból
adott hitelük, amely ugyancsak
10 millió forintig igényelhető.
Itt mezőgazdasággal foglalko-
zó vállalkozások támogatására
is lehetőség van. Igyekeznek
minden fórumon tájékoztatást
adni a lehetőségekről, irodáik
a megye öt városában megta-
lálhatóak, a jó termék aztán
„szájról-szájra” is terjed, hi-
szen aki felvette, elmondja az
ismeretségi körében a lehető-
ségeket, kedvet teremtve ezzel
másoknak is.

dj

A 2019. június 20-i ülésénZala Megyei Közgyűlés dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiz-
tonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataik-
ról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megren-
dítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonság-
érzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szub-
jektív biztonságérzete jó.

Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese fel-
szólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.

Ezt követően igazgató tájékoztatta a grémiumot aEgri Gyula
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevé-
kenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább elő-
térbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kom-
munikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyé-
ben szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.

Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében vég-
zett munkájáért.

Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek közép-
pontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcso-
latok erősítése áll.

A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Ön-
kormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak in-
gyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.

Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapí-
tott kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismeré-
sek átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyű-
lésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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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

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A nyári grillezések ki-
hagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben ré-
sze, itt az ideje, hogy be-
pótolja.

A grillezett húsoknak és
a zöldségeknek van egy
utolérhetetlen ízük, amit
csak a szabadtéri tűzön lehet
elérni. A hangulatról, a sok
ökörködésről nem is beszél-
ve, mert ez a férfiak sportja.
De figyelem, a feleségeknek
is lesz bőven tennivalójuk,
mert az előkészítésből és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli előreha-
ladtával egyre nagyobb
mennyiségben elfogyasztott
alkoholnak, mert hát ugye a
tűz mellett egyre melegebb
van, és mi, férfiak csak nem
száradhatunk ki. Egy ilyen
bulin voltunk mi is a csa-
láddal a Balatonon.

Vendéglátónk a régi ma-
gyar vendéglátási tradíciókat
vallotta:

– Inkább több legyen,
mint kevés. Maradt is étel
rendesen. Barátunk felesége,
Tünde felismerte a problé-
mát: ennyi étel nem fog be-
férni a hűtőbe a buli után.
Megoldást keresve, többször
kínált bennünket: egyetek
még!

– Dugik vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz.

Ekkor szinte mentőöv-
ként ismerősök tűntek fel a
nyaraló előtt. Tünde kapott
is a lehetőségen. Gyertek be!
Maradt még egy csomó kaja.
Felesége szavait hallva, fér-
jéből kitört a reklámszak-
ember.

Tündikém! Ezt nem így
kell mondani: Gyertek be,
mert a legjobb falatokat tet-
tük félre nektek!...

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Ezt nem így kell mondani…
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A letenyei Termálfürdő és
Kemping megnyitásának nap-
ján, június 15-én tartotta ha-
gyományos piknikjét a helyi
horvát nemzetiségi önkormány-
zat (HNÖ). Miközben Gyuricz
Mária, a HNÖ elnöke sürgött -
forgott, fogadta a vendégeket,
Dömők József, a Fáklya Műve-
lődési Ház és Könyvtár
(FMHK) igazgatója, települési
képviselő, a HNÖ éneklőcso-
portjának és klubjának tagja
lapunknak elmondta, immár ti-
zenharmadik alkalommal szer-
vezték meg a programot, mely-
nek helyszíne ezúttal a strand
mögötti kemping területe volt.

Az ilyen rendezvények cél-
ja a közösségteremtés keretén
túl, hogy a letenyei és a Mura
menti horvátságot összefogja,
ugyanakkor a kisváros egy
programmal gazdagodjon. A 13
év alatt legtöbben mintegy
kétszázötvenen vettek részt a
horvát pikniken, szombaton kö-
zel százötvenen voltak a pik-
nikezők.

Goricanból, Hodosanból,
Prelogból érkeztek résztvevők,
többek között érkezett főző-
csapat Tótszentmártonból és
képviselték magukat a letenyei
civil szervezetek is. A Tótszent-
mártoni Fafaragó Mühely
Egyesület tagjai körömpörköl-
tet, a Mura Mentőcsoport és a

Horvát piknik Letenyén

Mákvirág Citerazenekar közös
csapata kolbászos lecsót és
frissensülteket készített, a Le-
tenyei Horvát Klub Fiatalok
gárdája pörköltet, a hodosaniak
egyesülete pedig gulyást főzött.
Az ételeket nem zsűrizték, ha-
nem kötetlen, baráti hangulatú
beszélgetés során elfogyasztot-
ták és a strandról oda tévedő
vendégeket is megkínálták.

Dömők József beszámolt a
közelmúltbeli és a tervezett
programokról is.

A civil szervezet éneklő-
csoportja májusban részt vett
Nagykanizsán a Mura-menti
horvátság templomi kórustalál-

Farkas Szilárd letenyei polgármester (B 2) a Mura Mentőcso-
port és a Mákvirág Citerazenekar csapatát is meglátogatta.

kozóján a Felsőtemplomban, a
letenyei Júlián-hegyi kápolnai
misén is közreműködtek és
készülnek énekeseik egy mu-
raszemenyei fellépésre.

Két hónap múlva kezdődik
a kisvárosban a Mura Menti
Napok programsorozat, amely
1960 óta zajlik Letenyén. A
monstre rendezvény szervezé-
sében, lebonyolításában is részt
vesznek a letenyei horvátok és
közreműködnek a Séta Téri
Zenés Estéken. Ezek sok eset-
ben nem annyira látványos dol-
gok, de nagyon sok segítség ez
mind a önkormányzatnak, mind
a letenyei kulturális élet szer-
vezőinek – mondta végezetül
Dömők József. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Far-
kas Szilárd letenyei polgármes-
ter, aki támogatta is a pikniket.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és taka-
rékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a pro-
jekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.

Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m déli tájolású felületre a nyári

2

hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasz-
nosítani. 1 m napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek

2

50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható nap-
0

energia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.

2

A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt
2

hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.

Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

Energiaudvar létesült Lentiben
A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos ener-
giát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor fel-
használni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üze-
meltetni vele.

A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte kor-
látlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasz-
tót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.

A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil nö-
vényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy műkö-
dik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm -es

3

mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.

Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasz-
nálásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhaszná-
lóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Előreláthatóan július 31-ig

még zárva lesz a Letenye-
Gorican közúti határátkelőhely

a Mura-híd felújítása miatt, a

rendőrség ezért kerülőutat vagy

hétköznapi utazási időpontot

javasol az Adriai-tengerre igyek-

vőknek.

Július végéig még zárva a letenyei közúti határátkelő
Nagy Zoltán, a Zala Megyei

Rendőr-főkapitányság idegen-

rendészeti osztályának vezetője

az MTI érdeklődésére közölte:

a korábbi évek tapasztalatai

alapján az idei nyári szezonban

is jelentős forgalom várható a

letenyei autópálya-átkelőn a

Horvátországba utazók vagy

onnan hazatérők miatt. Miután

a letenyei közúti határátkelő a

Mura-híd felújítása miatt július

31-ig még zárva van, nemcsak

a személyautók és az autóbu-

szok veszik igénybe az autó-

pályát, hanem oda terelik a

kamionforgalmat is.

A rendőrség arra hívja fel

az utazók figyelmét, hogy a

legnagyobb torlódásra a hétvé-

gi turnusváltások idején, vagyis

péntektől vasárnapig lehet szá-

mítani. Az átlépést gyorsíthatja,

ha az utasok már időben elő-

készítik úti okmányaikat, és

arra is figyelniük kell, hogy az

elveszett igazolványok bejelen-

tésére szolgáló okmányirodai

igazolás nem alkalmas a ha-

tárátlépésre.

Aki szeretné elkerülni Hor-

vátország felé a hosszabb

várakozást a határon, érdemes

hétköznapi utazási időpontot

választania, vagy – leginkább

az Isztriai-félszigetre utazók-

nak – az M70-es autópá-

lyán Szlovénia felé kerülőt

tennie.

A határforgalomban aktuá-

lis várakozási időkről a poli-

ce.hu weblapon vagy a rendőr-

ség Rutin elnevezésű mobil-

applikációján keresztül is infor-

mációkat kaphatnak az utazók

– jelezte Nagy Zoltán.

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
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Fővárosi Budapest-Győr Székesfehérvár-időfutam után és
Nagykanizsa szakaszokkal folytatódik a jövő évi Giro d'Italia
olasz országúti kerékpáros körverseny.

A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott sajtó-
tájékoztatón ismertetett útvonal alapján az első szakasz 2020.
május 9-én, szombaton egy 9,5 kilométeres budapesti időfutam
lesz, amely a Hősök teréről indulva az Andrássy úton halad,
érinti a Parlamentet, majd a Dunán át a Clark Ádám téren
keresztül a Várban zárul.

A második etap ugyancsak a Hősök teréről rajtol, majd a Pili-
sen átkelve a Dunakanyarban haladva Esztergomon és Pan-
nonhalmán át Győrben ér véget a 193 kilométeres táv.

A harmadik, 197 kilométeres szakasz Székesfehérváron
kezdődik, a Balatont Balatonfürednél éri el, aztán a Tihanyi-
félszigetről Keszthelyen át halad a nagykanizsai befutóig.

Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
elmondta, az olasz körversenyt akár napi 3-400 ezer szurkoló
nézi az utak mentén, míg a televízióban meg lehet mutatnia
világnak Magyarország látványosságait, tájait és műemlékeit.

„Remélem, jövőre itt is több százezer ember kinn áll az út
mentén boldogan, és évek múltán is büszkén emlékszik vissza,
hogy látta a Giro d'Italiát” – fogalmazott Révész, aki egyben a
szervezőbizottság vezetője is.

Kiemelte, hogy a Giro fókuszba helyezi a sportágat Magyar-
országon, segíti a hazai kerékpározás térnyerését, elfogadott-
ságát. Hozzátette: bízik benne, hogy a fiatal és tehetséges gene-
ráció tagjai közül vagyPeák Barnabás, Valter Attila Dina Már-
ton a mezőnnyel tekerhet az útvonalon, amelyet szerinte a jövő
évi Giro legszebb szakaszai közé sorolnak majd.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a
magyar kerékpársport történetében mérföldkőnek számít a Giro
magyarországi rajtja, amely a világ egyik legnézettebb, legje-
lentősebb és legnépszerűbb sporteseménye.

Jelezte, viadalhoz kapcsolódó szervezési feladatok nem átla-
gosak, de a magyar rendezési képesség is kiemelkedő.

Leszögezte, az idelátogatók és a tv-nézők nemcsak évek, de
évtizedek múltán is emlékezni fognak a nagy rajtra, és „szerte a
világban elviszik Magyarország jó hírét”.

Mauro Vegni, a Giro d'Italia versenyigazgatója felidézte: az
elmúlt években Dublinban, Amszterdamban és Jeruzsálemben
városi egyéni időfutamot rendeztek, a bevált módszert folytatták
idén Bolognában, és a budapesti Grande Partenza nyitó akkordja
is ez lesz.

Zalán is áthalad a Giro d' Italia mezőnye
Nagyszerű hírverés a megyének

Kiemelte, az időfutam-specialistáknak kedvező rövid táv
utolsó másfél kilométere 4 százalékos emelkedővel zárul. Így
már ezen kioszthatják a legjobb hegyi menőt illető kék trikót az
összetett elsőt illető rózsaszín, a sprinterek pontversenyében első
ciklámen és a legjobb fiatalt illető fehér trikó mellett.

Kifejtette, a második, enyhén dombos szakasz csodálatos tá-
jakon vezet, s bár 23 kilométerrel a cél előtt érinti a pannonhalmi
Apátságot, ezzel együtt is a sprintereknek kedvez majd várha-
tóan. Szintén sík etap lesz a harmadik, ahol ugyancsak mezőny-
hajrá várható, s szintén remek országimázsnövelőnek nevezte.

Paolo Bellino, a Giro d'Italia-t szervező RCS Sport igazga-
tója kiemelte: több mint 200 országban évről évre mintegy 800
millió tv-néző követi a viadalt. Mint mondta, a Giro kétféle
örökséget hagy maga után: egyrészt az ország kiállhat a világ elé
és megmutathatja magát, másrészt az olasz körverseny által
elvetett magból új kerékpáros generáció születhet, amelyből a
jövő nagy versenyzői nőhetnek ki.

Tarlós István főpolgármester levelében kiemelte: a főváros
valódi nagyhatalom sportversenyek rendezésében, és kiváló
tömegsportrendezvények házigazdájaként is ismert.

Szilasi László, a 2020-as magyar Giro-projekt szakmai veze-
tője az MTI-nek elmondta, a nagykanizsai befutó utáni lesz az
olasz körverseny történetének legnehezebb transzfere. Először
fordul elő ugyanis az, hogy külföldi helyszín után másnap Olasz-
országban megy tovább a verseny. Ezúttal kedden már Szicí-
liában állnak rajthoz a kerekesek.

A hétfőn este két charterjárat és egysármelléki reptérről
cargo-repülőgép szállítja a karavánt Szicíliába, míg a csapatok a
versenyzéshez nélkülözhetetlen egy-egy buszt, kamiont és autó-
kat már eleve oda küldik, hiszen ennyi idő alatt Magyarországról
nem lehetne ennyi járművet átszállítani.

Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes
verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig
13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb
tavaly, amikor volt a Grande Partenza.Izraelben

Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere kiemelte, hogy a
város Magyarország kerékpáros fővárosa szeretne lenni. Ezt a
célt szolgálja a hamarosan megépülő velodrom, valamint az a
két tervezett kerékpároskör (Kis-Balaton kör, Murafölde -
Lendva kör), amelyek igazi biciklis centrummá tehetik a térsé-
get. A polgármester köszönetet mondott az olasz és a magyar
szervezőknek, az ügyet támogatóknak és a város polgárainak ne-
vében megígérte, hogy Nagykanizsa igazi fiesztával búcsúztatja
a világversenyt 2020. május 11- én Magyarországtól.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

A Giro trófeája.
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pá-
lyázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férő-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat ki-
írójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanul-
mányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmá-
nyaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói ke-
reset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rend-
szeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlap-
járól (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

6.  Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Június 13-án Kerkaszentki-
rályon elsőként a helyi polgár-
mester, köszöntöttePál Zoltán
a mintegy 150 megjelentet, ki-
emelve, hogy szintén pedagó-
gus végzettségűként mindig
nagy tisztelettel tekintett a
gyermekeket oktató, tanító, ne-
velő szakemberekre. Ünnepi
beszédet aMagyar Ferenc,
nagykanizsai tankerületi köz-
pont igazgatója mondott. Ma-
gyar Ferenc a rendezvényen
megköszönte a jelenlévő óvo-
dapedagógusok, általános isko-
lai tanítók és tanárok, gyógype-
dagógusok, pedagógiai szolgá-
latot segítők egész éves mun-
káját. Az ünnepség keretében
külön megajándékozták azt a
nyolc személyt, aki a tanév
végén nyugállományba vonult,
illetve ismertették azon peda-
gógusok nevét is, akik ki-
emelkedő munkájuk eredmé-
nyeként az elmúlt napokban a
tankerület központjában okle-
velet vehettek át.

A becsehelyi általános is-
kolából, annak bázakerettyei
tagintézményéből, a borsfai
Fekete István Általános Isko-
lából, a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolából, a Mura-
szemenyei Általános Iskolából,
a Pusztamagyaródi Kenyeres
Elemér Általános Iskolából,
annak bánokszentgyörgyi tag-
intézményéből, valamint a tót-
szerdahelyi Zrínyi Katarina Hor-
vát Általános Iskolából össze-
sen tizenhatan részesültek ebben
az elismerésben, de a csütörtöki
ünnepség keretében a letenyei
intézményből további két peda-
gógus munkáját is jutalmazták.

A pedagógusokat köszöntötték

Az ünnepségen a murasze-
menyei iskola mura-diákjai, a
szemenyei óvoda kis ovisai és a
letenyei művészeti iskola nö-
vendékei adtak műsort.

A letenyei önkormányzat
által 2008-ban alapított a „Ta-
nító öröksége” díj átadása
ugyancsak Kerkaszentkirályon
volt, a kitüntetést színvonalas
és gyermekcentrikus oktató-
nevelőmunkája, valamint a vá-
ros közéletében betöltött sze-
repe elismeréseként Csökölyné
Tóth Ágota óvodapedagógus
vehette át pol-Farkas Szilárd
gármestertől.

A városvezető kiemelte,
hogy az elmúlt években min-
den alkalommal járási szinten
köszöntötték a pedagógusokat.
Az alkalom arra is lehetőséget
ad, hogy a köszöntést és az
ünnepi műsort követően a taná-
rok, tanítók, gyógypedagógu-
sok, óvodapedagógusok talál-
kozzanak egymással, beszél-
gessenek, összetartó közösséget
alkossanak. Ez így történt
most is. Minden évben az ün-
nepségre meghívott pedagógu-
sokat egy-egy szál virággal kö-
szöntik, ezzel is kifejezve azt
az ünnepi alkalmat, mellyel
évről-évre elismerik és megbe-
csülik oktató-nevelő munkáju-
kat. Farkas Szilárd polgármes-
ter hozzátette, hogy a szerve-
zésben és a lebonyolításban
évek óta nagy segítséget nyújt
Mikóné Farkas Ildikó letenyei
önkormányzati képviselő, aki
maga is pedagógus és továbbra
is aktívan részt vesz az oktató-
nevelő munkában.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei Csökölyné Tóth Ágota óvodapedagógus átveszi a
Tanító öröksége díjat Farkas Szilárd polgármestertől.
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A város polgármestere, Far-
kas Szilárd „A Köz Szolgá-
latáért” kitüntető címet adott
át június 7-én ,Karl Mondlnak
a prinzersdorfi Europamittel-
schule igazgatójának.

A bensőséges ünnepség az
Andrássy Gyula Általános Is-
kolában zajlott le, mely már 20
éve működik együtt diákok és
tanárok csereprogramja kere-
tében a prinzersdorfi intéz-
ménnyel. A kapcsolat élővé és
tartalmassá tételéért a kezdetek
óta sokat tesz Karl Mondl, az
alsó-ausztriai oktatási intéz-
mény vezetője.

Letenye képviselő-testülete
augusztus 20., államalapító
Szent István királyunk ünnepe

Díjat kapott Letenye testvérvárosának iskolaigazgatója
alkalmából adományozta neki
tavaly a kitüntetést, ám Karl
Mondl akkor azt nem tudta
átvenni. Most azonban a soron
következő látogatás keretében
két kolléganőjével és 18 diák-
kal Letenyén töltött pár napot,
ami jó alkalom és lehetőség
volt az elismerés átadására.

Német nyelvű beszédében
Farkas Szilárd polgármester
kiemelte: a gyerekek és felnőt-
tek között kialakult kapcsolatok
nemcsak a személyes találko-
zókra korlátozódnak, hanem az
év többi napján is működnek
napjaink technikai vívmányai-
nak köszönhetően.

– A két iskola teljes elkö-
teleződéssel ápolja ezt a kap-

csolatot és szeretne így tenni a
jövőben is – jelentette ki a
polgármester. – Hiszen ezáltal a
felek új, a magukétól különbö-
ző kultúrát ismerhetnek meg,
így tágulnak a világról szóló
ismereteik, s nyitottabbá válnak
más nemzetek fiai iránt.

Az eseményen Simon Már-
ta, a letenyei iskola igazgatója
meglepetéssel készült: osztrák
kollégájának átadta az And-

Balról Simon Márta, a letenyei iskola igazgatója, Karl Mondl,
Farkas Szilárd, Cseresnyésné Tóth Ibolya, magyar-német
szakos tanárnő.

Június 7-én (pénteken este)
a művelődési ház nagytermé-
ben tartotta értékelő összejö-
vetelét a Letenye Sportegye-
sület (LSE) Soós. Itt elsőként
Ferenc elnök köszöntötte a
jelenlévőket, majd szólt az elért

Példamutató szakmai munka a Letenye SE-nél

eredményekről, hiszen két év
alatt jelentős fejlődés zajlott a
csapatoknál.

Tamás Tamás, az utánpót-
lás-nevelésben aktívan résztve-
vő sportedző részletesen ismer-
tette a tavalyi és az idei évben

kapott anyagi és nem anyagi
jellegű támogatások felhasz-
nálását. Külön is megköszönte
Letenye Város Önkormányza-
tának, a folyósított civil szer-
vezeti támogatásokat, valamint
a Kossuth Mezőgazdasági Kft.
által rendelkezett TAO pénz-
összeget, melyből az egyesület
többek között több millió forint
értékben sportfelszereléseket is
vásárolt. A vállalkozás veze-
tője, arról biztosí-Kátai Tibor
totta a focistákat, hogy a jövő-
ben is támogatni fogják őket.

A találkozón Farkas Szilárd
polgármester kiemelte, hogy a
szülők méltán lehetnek büszkék
gyermekeikre, hiszen a sport, a
tenni akarás, valamint a szakma
szeretete és találkozása lehető-
vé tették azt, hogy a labdarúgás
magasabb szintre emelkedjen
Letenyén, melynek köszönhe-
tően a Zala Megyei Labdarúgó
Bajnokság II. osztályában baj-
nok lett az LSE labdarúgó-
csapata. A letenyei polgármes-

ter arról is szólt, elképzelhető,
hogy a jövő szezontól Letenye
legnagyobb munkáltatója is se-
gítheti TAO felajánlással az
LSE munkáját.

Példaértékű és követendő,
amit a Letenye Sportegyesület
vezetősége, a szülők és gyer-
mekeik, valamint Tamás Tamás
sportedző tettek az elmúlt idő-
szakban, ezzel is öregbítve kis-
városunk hírnevét a sport és a
labdarúgás terén – fogalmazott
a városvezető.

Az összejövetelen díjakat,
ajándékokat adtak át a kis és
nagy focistáknak valamint kü-
lön megköszönték Szabó Fe-
renc gondnok munkáját, aki
több ezer fotót és sok videót
készít az LSE életéről és kezeli
annak Facebook oldalát is. Kö-
szönő szavak mellett, ajándékot
vehetett át Farkas Szilárd pol-
gármester, valamint ,Vass Tibor
aki önkéntes kapusedzőként
készíti fel az LSE hálóőreit.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Letenye SE bajnokcsapata. (Hátsó sor j1 Farkas Szilárd lete-
nyei polgármester).

rássy-emlékérmet, az iskola sa-
ját, legmagasabb rangú elisme-
rését. Az oktatási intézmény
így kívánta megköszönni az
októberben nyugdíjba vonuló
Karl Mondl munkásságát.

Az ünnepség után a házi-
gazdák és a vendégek a Fáma
Házába vonultak, ahol népi
játékokkal ismerkedtek és po-
gácsát sütöttek.

M.I.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Június 8-án, szombaton ün-
nepélyes keretek között avatták
fel a labdarúgó-Semjénházán
pálya 300 férőhelyes fedett le-
látóját és a felújított öltöző-
épületet.

A sportkomplexum eddig is
a legszebbek közé tartozott
Zala megyében. Semjénházán
az elsők között adtak át műfü-
ves pályát, a világítás pedig
felkészülési mérkőzéseken és
edzéseken is kiválóan használ-
ható. A mérkőzés előtt öntözték
a pályát így működés közben
láthattuk a korszerű öntöző-
rendszert.

A Himnusz elhangzása után
Józsi György, az MLSZ Zala
Megyei Igazgatóságának igaz-
gatója méltatta Semjénháza ki-
emelkedő szerepét a megyei
fociban, majd Preksen László
polgármester elmondta, hogy még
600 négyzetméter útburkolat
elkészítését tervezik, ezzel ké-
szül el teljesen a létesítmény.

Marton István plébános
megáldotta a sportkomlexumot,

Sportlétesítményekkel és bronzéremmel gazdagodtak Semjénházán

A 300 ülőhelyes fedett lelátó.

Balról Kárpáti István, Preksen László, Józsi György és Kónyá-
né Józsa Csilla.

Bronzérmes a megyei I. osztályú csapat.

a nemzeti színű szalagot Kár-
páti István, a Semjénháza SE
elnöke, Preksen László polgár-
mester, Józsi György és Kó-
nyáné Józsa Csilla jegyző vág-
ták át.

Az ünnepi program első
mérkőzésén az NB III-as Nagy-
kanizsa volt a megyei I. osz-
tályban bronzérmes Semjén-
háza vendége. Kiegyenlített
első félidő után jobb volt a
vendégcsapat és 4-0-ra nyert.

A találkozó után a helyi All
Star csapat sorfalat állt a
bronzérmeseknek, akiknek Jó-
zsi György, ésKondákor József
Hajdu Zoltán (társadalmi el-
nökségi tagok - MLSZ Zala
Megyei Igazgatóság) adta át az
érmeket.

A Semjénháza megyei I.
osztályú 3. helyezett labdarú-
gócsapata: Szakmeiszter Ádám,
Kapuvári Zoltán, Schuller Fe-
renc, Pál Milán, Kovács Péter,
Orbán Imre, Orsós Roland,
Novák László, Pápai Mátyás,
Dömötör Csaba, Szakmeiszter

János, Szollár Norbert, Hor-
váth Gergő, Pataki Botond,
Varga Tamás, Szűcs Gergő.
Jutott bronzérem Kárpáti István
elnöknek és Preksen László
polgármesternek is.

És következett a fő attrak-
ció! A Fradi öregfiúk csapata az
idén sorozatban harmadszor
nyert bajnokságot. A zöld-fe-
hérek népszerűek Semjénhá-
zán is. Zsúfolásig megtelt a
fedett lelátó. A vendégcsapatot
a televíziós kommentátor-
ként is jól ismert egykori ki-
váló labdarúgó, Bánki József
mutatta be.

Ifj. Józsi Györgyöt Zalában
jól ismerik, akárcsak a kanizsai
születésű . AKeller Józsefet
csapatkapitánynál a Ferencvá-
ros történetében mindössze
öten játszottak több mérkőzést.
Fischer Pál az Ajax Amszter-
dam csapatán kívül még több
klubban is szerepelt, de min-
denki fradistaként emlékezik
rá. Hajrá Fradi, hajrá magya-
rok! – fejezte be a bemutatást
Bánki József.

A Semjénháza csapatában
Catalin Azoitei Csóka Zsoltés
voltak a legismertebb labda-
rúgók. A kezdőrúgást az egy-
kori kiváló kapus, Zsiborás
Gábor ifj. Zsiborás Gáborfia,
végezte el. Catalin Azoite, azaz
,,Kata”, aki nem csak az él-
vonalban, de Semjénházán is
szerepelt, bebizonyította, hogy
túl az ötvenen is maradt valami
a gyorsaságából. Már a 4.
percben látványos góllal jut-
tatta vezetéshez a hazaiakat. Az
egyenlítésre mindössze két per-
cet kellett várni. Jordáki Nor-
bert, az U 15-ös csapat vezető-
edzője ívelt a kapuba. Közön-
ségsikert aratott a régi idők
focija! Így folytatták a csapa-
tok, a Fradi az utolsó perc vé-
gén szerezte meg a győzelmet
(5 - 4).

Falunap, sportnap, gyermek-
nap, főzőverseny, létesítmény-
avatás, minden volt Semjénhá-
zán, de a legnagyobb ünnepet a
Fradi vendégjátéka és a foci
jelentette.

Samu László
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Június 29-án a muraszeme-

nyei általános iskola alsó ta-

gozatos diákjait látták vendégül

a faluházban. Acsörnyeföldi

gyerekek a napot túrával kezd-

ték, ahol 5 állomáson kellett

feladatokat megoldaniuk, mi-

közben a Vörcsöki-hegyről a

kilátó érintésével a szomszédos

Iskolásokat láttak vendégül
Izsó-völgyön keresztül jutot-

tak vissza a faluházig. Az

állomásokon a helybeli kö-

zépiskolás diákok várták a

feladatokkal a gyerekeket és a

szüleiket.

A faluházban finom ebéddel

várták a visszaérkező csoporto-

kat. Délután a rendőrség köz-

reműködésével kutyás bemu-

tató és szabadprogram volt a

gyerekeknek. A felnőtteket test-

súlyindex és vérnyomás mérés-

Kutyás bemutatót is rendeztek.

Különböző feladatokat kellett megoldani

sel várták a rendezvény kere-

tein belül a Sport és Innovációs

Nonprofit Kft dolgozói.

B.K.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


