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Csörnyeföld,
szőlőültetvény

Csörnyeföld,
szőlőültetvény

A semjénházai Szent Anna
templom felszentelésének 20.
évfordulója alkalmából ünnepi
misével emlékeztek meg a te-
lepülés életének egyik jelentős
eseményéről. 1999. augusztus
1-jén ugyanis régi vágyuk tel-
jesült a település hívőinek:
Semjénházának is legyen temp-
loma, ne csak imaháza. Preksen
László polgármester a Szent
Anna templomban megtartott
jubileumi szentmise keretében
ünnepi beszédében elmondta,
hogy még 1947-ben Vass Tibor
plébános közreműködésével

Semjénháza ünnepelt
Díszpolgári cím átadása és jubileumi szentmise

rakták le az alapokat. 1997-ben
az egyházközösség és Haran-
gozó Vilmos plébános úgy dön-
töttek, hogy megépítik az új
Szent Anna templomot az ere-
deti tervek alapján, amelyet
Káldi Gyula építész adaptált.

A település vezetője az önkor-
mányzat nevében megköszönte
mindazoknak, akik az akkori
munkában részt vettek, pénzzel,
egyéb adományokkal vagy bármi
módon támogatták az építkezést.

Preksen László kitüntette
azokat a személyeket, akik ta-
lán a legtöbbet tettek az akkori

kivitelezési munkák eredmé-
nyességéért. Munkájuk elisme-
réséért emlékplakettet vehetett
át a képviselő-testület tagjaitól

Matola Imre, Preksen József,
Völgyi József és posztumusz
Marton György.

Harangozó Vilmos átveszi a díszpolgári oklevelet.
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A köztársasági elnök októ-
ber 13-ára tűzte ki a helyha-
tósági önkormányzati választá-
sokat. letenyeiFarkas Szilárd
városvezetőt kérdeztük a jövő-
beni céljairól, aki immáron 5
éve dolgozik a képviselő-
testülettel város érdekében.

„2014-ben, amikor a prog-
ramom kitűzésén munkálkod-
tam, akkor mottóm a „Gondol-
kodjunk globálisan, cseleked-
jünk helyben, Letenyén” címet
viselte. A ciklusom ideje alatt e
mottót tartottam szem előtt.
Szívesen emlékezem vissza a
kezdetekre. A választási prog-
ramom egyik legfontosabb
alappillére a pályázati lehető-
ségek maximális kihasználását
szorgalmazta, mind a telepü-
lésfejlesztési, mind pedig a
határon átnyúló pályázati for-
rások megszerzése érdekében.

Indul a választáson a letenyei polgármester

Nagyrészt a 2014-ben megfo-
galmazott és kitűzött célok
sikerültek vagy éppen megva-
lósítás alatt vannak. A tele-
pülésfejlesztési programokból,
a határon átnyúló pályáza-
tokból, a vidékfejlesztési pályá-
zatokból, a minisztériumok ál-

tal kiírt pályázatokból, vala-
mint az erőforrás operatív
programokból közel 2 milliárd
forintot tudhattunk magunké-
nak, mely jelentős forrás egy
kisváros fejlesztésében. Persze
ezzel együtt tudom és látom,
hogy a jövőre vonatkozóan
még nagyon sok tennivalónk
van. A város belterületi gya-
logjárdái, közforgalmi útjai
nem megfelelő állapotban van-
nak, helyenként teljes felújítás-
ra szorulnak, úgy ahogy a
zártkerti ingatlanok felé vezető
utak is. Ugyancsak kardinális
probléma az ivóvíz kutak és
ivóvízhálózat mielőbbi rekonst-
rukciója.

Zajlanak a város különböző
pontjain az önkormányzati be-
ruházások, akár az óvoda fel-
újítását, a kastélypark megújí-
tását, vagy az egyedutai volt
művelődési ház felújítását is
említhetném. Előkészítés alatt
van a letenyei téglagyár terü-
letén egy újabb fejlesztés,
melyre a város önkormányzata
mintegy 470 millió forint pá-
lyázati támogatást nyert. Már
jövőre is gondolt a képviselő-
testület, hiszen újabb pályáza-
tokat nyújtottunk be. Folytatni
kívánjuk a Szapáry-Andrássy

kastély felújítását, létre kívá-
nunk hozni egy ökocentrumot,
valamint az egyedutai óvo-
dában az épület energiakorsze-
rűsítése, valamint a kültéri já-
tékok megújítása is tervben
vannak. Kedvező pályázati
eredményre számítok a letenyei
ipari park további közművesí-
tése terén is. Várjuk a bíráló-
bizottságok kedvező döntéseit.

Az önkormányzati választá-
sok kitűzésének napján a he-
lyiek megkerestek és érdeklőd-
tek, hogy mi a jövőbeni tervem,
célom, folytatnám-e a már
megkezdett feladatokat? Sokat
beszélgettem velük, ők pedig
biztattak. Mindezek fejében a
letenyei polgárok és civil szer-
vezetek felkérésére úgy döntöt-
tem, hogy az őszi önkormány-
zati választásokon ismét meg-
mérettetem magamat, szeret-
ném a már megkezdett munkát
folytatni a következő ciklusban
is. A kampányidőszakban kü-
lönböző kommunikációs felü-
leteken, élőszóval is kívánom
tájékoztatni a lakosságot a
megkezdett munka befejezésé-
ről, a jövőbeni elképzelésekről,
tervekről” – nyilatkozta la-
punknak a polgármester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd

Preksen László elmondta,
hogy mindez nem történhetett
volna meg, ha ennek a pro-
jektnek az élére nem áll akkori
plébánosunk, Harangozó Vilmos.

Emiatt Semjénháza Községi
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy Sem-
jénháza első díszpolgári címét
Harangozó Vilmos esperesplé-
bánosnak adományozza. Ha-
rangozó Vilmos esperesplébá-
nos díszpolgári oklevelét meg-
hatódottan vette át a település
vezetőitől. Elmondta, hogy
nagy megtiszteltetés számára
ez a cím, hiszen mindig is
szívesen tért vissza Semjénhá-
zára, annak pedig különösen
örül, hogy a helyiek az ő távo-
zása után is óvják, szépítik a
templomot és annak környékét.

– Sajnos az idő nem csak
rajtunk hagy nyomot, hanem
környezetében is – folytatta
Preksen László. – Így 20 éves
templomunk is kisebb felújítás-
ra szorult, melyet az elmúlt 2
hétben végeztek el helyi önkén-
tesek. A munkák között sze-
repeltek a harang körüli zsalus
keretek leszedése, javítása és
festése, az összes külső nyílás-
záró, ajtó, ablak átfestése, az

Semjénháza ünnepelt
épület párkányainak átfestése, a
lámpák modern, energiatakaré-
kos, LED-es lámpatestekre va-
ló cseréje, belső festési, javítási
munkák valamint a szenteltvíz-
tartók cseréje.

A település vezetése köszö-
netet mondott azoknak a he-
lyieknek is, akik szabadidejü-
ket feláldozva segítettek a
templom szépítésében, ők név
szerint: Andróczi László, ifj.
Andróczi László, Bróz István,
Czapári József, Dara Gábor,
Dunai István, Horváth István,
Kuzma József, Mátés Ferenc,
Preksen József, ifj. Preksen
József, Ribarics Balázs, Tersz-
tenyák Balázsné, Trojkó József,
Vári Zoltán Vlasics József.és

Preksen László elmondta,
hogy Semjénháza Egyházköz-
ség, az önkormányzat és Mar-
ton István plebános pályázatot
nyújtott be a volt paplak egy-
házközösségi térré való átala-
kítására, mely pályázat pozitív
elbírálásra került, melynek kö-
vetkeztében a templom mellett
elhelyezkedő épület is felújí-
tásra kerül a közeljövőben, így
még színvonalasabbá és szebbé
téve Semjénháza Szent Anna
templomának környezetét.

Preksen-Ifka Ágnes

Letenye Város Képviselő-testületének döntése értelmében mint-
egy 564 erdei köbméter keménylombos tűzifa igénylésére nyúj-
tottunk be kérelmet a Belügyminisztérium „Szociális célű tüze-
lőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” pályázati kiírására.

A felhívás szerint a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag-vásárlásához kapcsolódó támogatásra az
5.000 lélekszám alatti önkormányzatok pályázhatnak, így vá-
rosunk önkormányzata is jogosult erre. A vissza nem térítendő
költségvetési támogatás kemény- vagy lágylombos tűzifa, illet-
ve barnakőszén megvásárlásához igényelhető.

A pályázat pozitív bírálata esetén ismét lehetőség nyílik
majd az idei tél beállta előtt arra, hogy az önkormányzati
rendeletben szabályozottak alapján a kérelmet benyújtó lete-
nyei polgárok természetbeni tűzifa támogatásban részesülhes-
senek a téli tüzelőanyag-költség csökkentése végett. Háztartá-
sonként legfeljebb 5 erdei köbméter keménylombos tűzifa igé-
nyelhető. A benyújtott pályázat bírálata és a miniszteri döntés-
ről szóló értesítés az előzetes információk alapján legkésőbb
2019. augusztus 30-ig várható.

A tavalyi évben rekordmennyiségű, mintegy 358 erdei köb-
méter tűzifát osztottunk ki a kérelmezők körében a karácsony
előtti időszakban, ezzel is hozzájárulva a háztartásokban
felmerülő téli tüzelőanyag-költségek csökkentéséhez – mondta
lapunknak polgármester.Farkas Szilárd

Pályázat szociális tűzifára
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Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha ren-
dezvényre hívják szerkesztőségünket.

Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:

Zalatáj Kiadó szerkesztősége

Fontos a pontos címzés!

Július 27-én került sor a
hagyományos falunapra Báza-
kerettyén. Kiállítás megnyitó-
val kezdődött a rendezvény. Az
érdeklődők Horváth Bernadett
(olaj, pasztell, akvarell), Aradi
Kósa Rózsa Holl(gobelin),
Hanna Iványiné(rajz, grafika),
Nagy Erzsébet (olaj, mozaik
olajképek), (olajfest-Mód Joel
mény, szénrajz) alkotásaival
ismerkedhettek.

A főzőverseny eredmény-
hirdetése után kezdődött a szó-
rakoztató kulturális műsor a
következő fellépőkkel: Fitt
Ladyk tánccsoport, Vox Varie-

Falunap Bázakerettyén

tas, Sheba hastánc stúdió,
Gyöngyvirág duó, Jurina Bea
és Szilinyi Arnold operett
műsorral, Kávészünet együttes,
Katapult együttes.

A kísérő programok között
szerepelt kézműves vásár, tar-
tottak ilyen jellegű foglalko-
zásokat is.

Iványi László polgármester
a falunapi rendezvények sorá-
ból kiemelte a helyi pszichiát-
riai intézmény kézműves kiállí-
tását. A va-Szivárvány Otthon
lamennyi kiállítója ugyanis va-
lamilyen módon kötődik Bá-
zakerettyéhez.

Kiállítás is várta az érdeklődőket.

Gondoltak a gyermekekre is.

A 2019. július 30-i támo-
gatási döntésnek köszönhetően
a Letenyei Hóvirág Óvoda
egyedutai telephelyén lévő
épületet korszerűsítheti az ön-
kormányzat a jövőben.

A döntés értelmében mint-
egy 15.160.000 Ft vissza nem
térítendő, 100%-os támogatási
intenzitású forrást használha-
tunk fel a TOP-3.2.1-16-ZA1
kódszámú, „Letenye egyedutai
óvoda energetikai fejlesztése”
címet viselő támogatott pro-
jektben. A pályázat benyújtásá-
ról még 2017-ben határozott az
önkormányzat, így az abban
meghatározott műszaki tartal-
mat újra kell pozicionálni.

Az egyedutai városrészben lé-
vő épületen korábban energeti-
kai korszerűsítés nem történt, ki-
zárólag a homlokzati ablakok
cseréje valósult meg néhány
évvel ezelőtt.

Megújul a Hóvirág Óvoda
A jelen projektből – a pályá-

zati felhívásban foglaltaknak
megfelelően – tervezett felújí-
tási munkák rövid felsorolását
az alábbiakban ismertetem:

– az épület valamennyi hom-
lokzatának korszerű hőszigetelése,

– a padlásfödém hőszige-
telése,

– a homlokzati ajtók cseréje,
– kazáncsere,
– az épület akadálymentes

megközelíthetőségének megte-
remtése,

– akadálymentes vizesblokk
kialakítása meglévő helyiség
átalakításával

– a beruházással járó hely-
reállítási munkák.

Bízom abban, hogy egy ha-
táron átnyúló pályázatból ha-
marosan az udvari játszóesz-
közök is megújulhatnak –
értesült lapunk Farkas Szilárd
polgármestertől.

A pályázat benyújtásáról még 2017-ben határozott a testület.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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A mellett aTerületi Operatív Programok Zala Megyei Ön-
kormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos orszá-
gokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát Zala Megyei Közgyűlés, a elnökét kérdeztük.

– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési prog-
ramok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyez-
kedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogal-
mazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot te-
szünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériu-
moknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elkép-
zelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.

– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati for-

duló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 pro-
jektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, tár-
sadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyen-
lőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határ-
vonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-Moson-
Sopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került el-
fogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transzna-

cionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák hasz-
nálatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállal-
kozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályáza-
tokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontos-
ságát.

„Megmutathatjuk szülőföldünk kincseit”
Egy emberöltő óta Nován

Július második hétvégéjén
került sor a XXXI. Ké-Nován
zikaszás Arató és Cséphadarós
Cséplőversenyre, amit együtt

rendeztek a IV. Göcseji Dombé-
rozóval. , a há-Lendvai Jenőné
zigazda település polgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket.

A csapatok kis - és nagy
bandában készültek a verseny-
re. A nagy banda 6 főből, (2
kaszás, 2 marokszedő, 1 kö-
télvető, 1 kötöző), a kis banda
3 főből (1 kaszás, 1 marok-
szedő 1 kötélvető - kötöző) áll.

A hagyományos verseny
fontosságáról, értékeiről szól-
va , aPácsonyi Imre Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke meg-
jegyezte:

– Nem csak a hagyo-
mányőrzés a célja egy telepü-
lés rendezvényének. Az is az
értéke, ha olyan kínálattal
tudunk szerepelni a turisztikai
piacon, ami idevonzza a ven-
dégeket. Mi pedig megmutat-
hatjuk szülőföldünk kincseit.

A zsűri idén megosztott
első helyet osztott ki a kis-

bandák közül a Gellénházi
Betyárok Hottói Törekvőkés a
csapatának, a nagybandák közt
pedig a Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Egyesületnek Zalaegerszeg
ságodi városrészéből, illetve a
németfalusi Betyár Bandának.
A cséphadaró versenyben a
vasboldogasszonyi csapat győ-
zött, az első kaszás Igazi
Sándor lett Gellénházáról.

Az aratási étel- és italbe-
mutatóban a Lakhegyi Dalos-
kör bizonyult a legjobbnak, a
kaszakalapáló versenyt a sá-
godi nyerte, ko-Fábián Imre
szorúkötésben a nagykutasi
Németh Mihályné lett az első.
A tarlófutás kategóriagyőzte-
sei: (Lenti),Berkes Adél Csá-
szár Jánosné Virág(Ságod),
Alex (Nagykutas).

Pácsonyi Imre méltatta a hagyományőrző rendezvényt.

Dél-Zala Murahíd
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A nyári szünetben újra meg-
telt gyerekzsivajjal a faluház
Csörnyeföldön. Júliusban elkez-
dődött a nyári kézműves tábor,
ami hat alkalommal csütörtö-
könként várja az érdeklődő ki-
csiket és nagyokat a faluházban.

Az első alkalommal gyöngy-
gyel dolgoztunk, majd második
alkalommal Pókeczné Pintér
Anett keramikus segítségével

Kézműves tábor Csörnyeföldön
korongozhattak a gyerkőcök.
Vázák, gyertyatartók is készül-
tek agyagból.

Harmadik csütörtökön a
textil volt a főszereplő, amikor
Hóbor Józsefné, Éva néni volt
a mesterünk, akivel mindenki
készíthetett saját telefontokot,
zsebkendőtartót és levendulás
illatosítót is magának.

Boa Katalin

2019. július 20-án rendezte
meg hagyományos fesztiválját
a Muraszemenye Községért
Közalapítvány. A tavalyihoz
hasonlóan idén is kitűnő szó-
rakozásnak ígérkezett minden
korosztály számára.

A nap főzőversennyel in-
dult. Már kora reggel sürögtek-
forogtak a „kukták” és a „sza-
kácsok” a bográcsok körül,
hogy minél ízletesebb ételekkel
nevezhessenek be a versenyre.
A csapatok kitűnő receptekkel

VI. Fesztivál Muraszemenyén
bizonyították tudományukat.
Családok, barátok, munkahelyi
társaságok ragadtak fakanalat.
A három tagú zsűri pontozással
választotta ki a legjobbat. A
nyereményeket a zsűri elnöke
adta át. Mindeközben érdekes
színfoltja volt a napnak a gye-
rekek részére kialakított „sa-
rok”, ahol ugrálóvár és sza-
badtéri játékok várták őket.

A kulturális blokkban ki-
emelkedően színvonalas műso-
rokkal szerepeltek a résztve-

vők. , az ala-Stropka Józsefné
pítvány elnöke üdvözölte a
jelenlévőket:

„Köszöntök mindenkit a ha-
todik alkalommal megren-
dezésre kerülő fesztiválunkon,
Muraszemenyén. Külön tiszte-
lettel köszöntöm Cseresnyés
Péter államtitkár urat. Nagyon
boldog vagyok, hogy ennyien
megtiszteltek bennünket jelen-
létükkel. Bár az év minden
napján megvan a lehetőségünk,
hogy találkozzunk ismerő-
seinkkel, de a fesztiválon biz-
tosan tudunk egy jót mulatni és
elfelejteni a mindennapi gond-
jainkat. A Muraszemenye Köz-
ségért Közalapítvány tagjainak
és a településünkért tenni akaró
embereknek, támogatóinknak
köszönhetjük, hogy ismét meg
tudtuk rendezni immár hagyo-
mánnyá váló fesztiválunkat.
Rendezvényünkön szórakoztató
műsorokkal, tánccal, nótaszó-
val, zenekarokkal és külön
programokkal kedveskedünk
önöknek. Kívánok mindenki-
nek nagyon jó szórakozást és
kellemes időtöltést” – mondta.

A jó hangulatú, sokszínű
rendezvényt kiváló előadók
tették teljessé. Felléptek a Fitt
Ladyk, majd a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház művé-
szei arattak nagy sikert. Ezután
a szórakoztatta aKocsmazaj
közönséget. Visszatérő vendé-
geink, illetve fellépőink a Le-
tenyei Művészeti Iskola Tánc-
csoportja, melynek tagjai kö-
zött több helyi tehetséggel is
büszkélkedhet településünk.

Hat órakor kezdődött a fő-
zőverseny díjkiosztása, majd
Morvai Dani Sihell Vanesszaés
mulatós műsorával folytatódott
a rendezvény. A nap zárásaként
a ésTommy Young, Solidsystem
a szórakoztattaHélium zenekar
a közönséget.

A Muraszemenye Községért
Közalapítvány szeretne köszö-
netet mondani mindazoknak,
akiknek segítsége nélkül nem
jöhetett volna létre e nagyszerű
rendezvény.

Remélhetőleg még több új-
donsággal előrukkolva talál-
kozunk jövőre…

Bánfalvi Edina

Sokszínű volt a kulturális műsor.
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Közel egymilliárd forintos,
saját erőből megvalósított be-
ruházás keretében újították fel
a gyógycent-Zalakarosi Fürdő
rumát és gyógykertjét, amelyet
július 23-án avattak fel.

Dr. Sifter Rózsa, Zala me-
gyei kormánymegbízott az át-
adáson azt mondta: Zalakaros
egy élhető, fejlődő és komoly
értékekkel rendelkező kisváros,
ahol az önkormányzat, a gaz-
dasági és turisztikai szereplők
nem pusztán feladatnak, hanem
küldetésüknek érzik, hogy a
kivételes adottságokat kellő
módon hasznosítsák.

Emlékeztetett arra, hogy a
múlt évben kiemelkedő ered-
ményeket ért el a város, a ven-
dégéjszakák számát tekintve az
egyik legnépszerűbb település
lett a Balaton régiójában. A
magyar családok mellett a kül-
földi turisták körében is nép-
szerű az 1978-ban gyógyvi-
zessé minősített fürdőhely.

Önerőből történt a beruházás Zalakaroson
Közel 1 milliárd forintból újult meg a fürdő gyógycentruma és gyógykertje

A kormánymegbízott jelez-
te: a kormány kiemelten kezeli
a turizmust, ami „nem csak
pénzkereseti forrás, nem csu-
pán egy jól kihasználható gaz-
dasági ágazat, hanem a haza-
szeretet egy megnyilvánulási
formája” is. A 2017-ben indult
új turisztikai stratégiával jó
esélye van Magyarországnak
arra, hogy 2030-ra Közép-Eu-
rópa vezető turisztikai régió-
jává váljon.

Cziráki László, a Zalakarosi
Fürdő vezérigazgatója kifejte-
te: a közel egymilliárd forintos,
saját forrásból, kilenc hónap
alatt megvalósított felújítás ré-
vén ötcsillagos színvonalú fej-
lesztést hajtottak végre.

Tavaly meghaladta a 650
ezret a Zalakarosi Fürdő láto-
gatóinak száma, és ezzel együtt
a második legnépszerűbb ma-
gyarországi fürdőhelynek is
megválasztották. Nem lehet le-
mondani a további fejleszté-

sekről, mert belföldön és kül-
földön is magas színvonalú
konkurensei vannak a zalai für-
dőhelynek – jegyezte meg.

A mostani beruházás során
kicserélték a teljes gépészeti és
elektromos rendszert, a víz-
forgatót, ugyanakkor a kupolás,
ragasztottfa-szerkezet stílusje-
gyeit meghagyva szigetelték is
a teljes épületet. Padlófűtést
építettek be, kicserélték a nyí-
lászárókat, illetve újdonságként
sósvizes medencét is létrehoz-
tak a létesítményben – sorolta a
vezérigazgató.

Manninger Jenő, a térség
fideszes országgyűlési képvise-
lője arról beszélt, hogy az évről
évre megvalósuló új zalakarosi
fejlesztések mind egy koncep-
ciót mutatnak, a minőségi turiz-
must és a családosok kikap-
csolódását szolgálják.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke (Fidesz-
KDNP) úgy fogalmazott: az

önerőből megvalósított fejlesz-
tés azért nagyon nagy jelen-
tőségű, mert a hazai és uniós
források igénybe vétele mellett
még komolyabb fejlesztések
valósulhatnak meg.

Novák Ferenc, a város pol-
gármestere (Fidesz-KDNP) em-
lítést tett arról, hogy az alig 50
éve indult fürdőhelyen néhány
hónapja fogadták a 30 millio-
modik látogatót. Ehhez az ered-
ményhez folyamatos fejleszté-
sek, új attrakciók és szolgál-
tatások kellettek.

A most felújított gyógykert
1992-ben nyílt meg, ami ellen
akkoriban még sokan tüntettek
is, amiért drágábban magasabb
szintű szolgáltatást kínált. A
polgármester ehhez hozzátette:
azóta bebizonyosodott a dön-
tés helyessége, hiszen az el-
múlt évtizedekben százezrek
vették igénybe az emeltebb
szintű szolgáltatásokat. (Forrás:
MTI)

A megújult gyógycentrum medencéje.

A gyógycentrum az átadás napján.

Az ünnepélyes átadás pillanata.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Szalmabálák Muraszemenye közelében.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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Járművek haladnak az elkészült új útburkolaton a felújítás alatt
álló régi út mellett az átépítés alatt álló M70-es autóút Letenye
és Tornyiszentmiklós közötti szakaszán Murarátkánál. Az M70-
es autóút több mint tíz kilométeres, jelenleg kétszer egysávos
szakaszát kétszer kétsávos autópályává építik át.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Immár negyedik alkalom-
mal került megrendezésre –
civil kezdeményezésre és szer-
vezésben – a Közösségi nap és
utcabajnokság Molnáriban jú-
lius 6-án.

A főzőcsapatok mindent
gondosan előkészítve kezdtek
hozzá a munkához. Főtt bog-
rácsban ízletes birkapörkölt,
jóféle pince- és sertéspörkölt,
valamint finom vadétel is. Ezek
mellé egész nap falatozhattunk
a sajtos-tejfölös lángosokból, a
gofrikból, palacsintákból és
pizzából. A helybeli asszonyok
által sütött édes-sós sütikről, a
fagyiról nem is beszélve. Éhen
tehát senki nem maradt.

Az emberek szellemi táp-
lálékra is vágynak, így essék
szó röviden kulturális prog-
ramjainkról, amely 14 órakor
ovisaink magyar-horvát nyelvű
énekes-táncos műsorával kez-
dődött. Ezt követően a Mura
Dance tánccsoport lépett fel.
Repertoárjukban szerepelt char-
leston revű és kánkán. Utóbbi,
méltó és fergeteges befejezése
volt előadásuknak.

Gál Natália Zadraveczés
Zorán horvátul mondott verset,
majd énekesnőMüller Katalin
szórakoztatott népszerű sláge-
rekkel. Az őt követő zumba-
csapat frenetikus hangulatot
teremtett bemutatójával, úgy,
hogy a közönséget is megmoz-
gatták. 16 órára érkezett a kis-
kanizsai néptáncZala Gyöngye
csapat, folytatva és fokozva a

Fergeteges közösségi nap és utcabajnokság Molnáriban
remek hangulatot műsorával.
Utána táncház következett,
amelybe szinte mindenki be-
kapcsolódott.

Kulturális blokkunkat tán-
coslányaink zárták. Gyönyörű
magyar népviseleti ruhájukban
a Monti csárdásra táncoltak.
Megérdemelt tapsvihar és is-
métlés volt a jutalmuk. Este 7
órára vártuk a tótszentmártoni
tambura zenekart, addig pedig
tovább folyt az ételek kóstol-
gatása, a közös beszélgetés,
eközben szaxo-Simon Zoltán
fon-játékát hallgathattuk, élvez-
hettük. A tamburások aztán
még jobban megalapozták a jó
hangulatot a diszkóhoz, a haj-
nalig tartó bulihoz, amelyhez a
Mura Band szolgáltatta a zenét.

Nemcsak a felnőtteknek, de
a gyerekeknek is voltak prog-
ramok, hiszen egész nap ug-
rálóvár állt rendelkezésükre,
várta őket a „Gyermek-Játék-
város” 50 féle kinti és benti
játékkal, illetve csillámtetová-
lást is kérhettek. Ismét népsze-
rű és a gyerekek által sűrűn
látogatott volt a zsákbamacskás
horgászás.

Külön említést érdemel a
szintén már évek óta hagyomá-
nyosan megrendezésre kerülő
utcabajnokság, amely izgal-
makban jócskán bővelkedett.
Sok-sok lelkes néző bíztat-
ta a fiúkat, akik az ered-
ményhirdetéskor örömmel vet-
ték át az okleveleket, érmeket,
kupákat.

Közösségi napunkat sokan
és sokféleképpen támogatták.
Mindenkinek köszönettel tar-
tozunk, aki anyagilag, egyéb
felajánlással, segítséggel, mun-
kával hozzájárult az esemény

A tánc nagy szerepet kapott.

létrejöttéhez, megszervezésé-
hez, sikeres lebonyolításához!

Nagyszerű, élménydús,
együtt töltött nap volt. Köszö-
net érte.

Benkőné Mészáros Dóra

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
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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

Július 8-án Semmelweis
Ignác Fülöp professzorra, az
„Anyák megmentőjére” emlékez-
tek és köszöntötték azLetenyén
egészségügyben dolgozókat.

A rendezvényt megtisztelte
dr. Marada Györgyi, a Kanizsai
Dorottya Kórház orvos-igaz-
gatója és Váriné Andróczi Pi-
roska, a Kanizsai Dorottya
Kórház ápolási igazgatója, va-
lamint társközségeink polgár-
mesterei.

Az „Anyák megmentőjére” emlékeztek Letenyén

Mikóné Farkas Ildikó ön-
kormányzati képviselő beveze-
tő gondolataiban elmondta, a
mai nap nemcsak arra kínál
alkalmat, hogy megemlékez-
zünk az anyák megmentőjéről,
hanem arra is, hogy a kiváló
orvos példája nyomán tiszteleg-
jünk az ágazatban dolgozók
előtt, akik városunkban az
egészségügy területén végez-
nek áldozatos, kitartó tevé-
kenységet.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester köszöntő beszédében
kiemelte, a magyar egészség-
ügy napján nem csak megem-
lékezésekkel ünnepli országunk,
kis közösségünk az „Anyák
megmentőjének” immár 201.
születésnapját, hanem az egész-
ségügyben dolgozóknak e na-
pon köszönjük meg áldozatos,
egész éves fáradhatatlan mun-
kájukat, mint ahogy ma mi is
tesszük ezt. A folyamatos hely-
tállásuk, együttérzésük és mo-
solyuk nélkül az egészségügyi
ellátó rendszer csak silány, lel-
ketlen, szürke „gépezet” lenne.
Orvosként, asszisztensként, ápo-
lóként vagy védőnőként napról
napra, évről évre mérhetetlen
fizikai és lelki erőről tesznek
tanúbizonyságot, amiért százszo-
rosan járnak a köszönő szavak.

A rendezvényen Horváth
Pálma Gazda Zoltánés versek-
kel kedveskedett a jelenlévő
ünnepeltek részére, majd a
Letenyei Alapfokú Művészeti

Iskola növendéke, Simonka
Zsófia Lukács Adriennés ta-
nárnő adtak elő közösen nagy-
szerű duettet. tanárMuik Dávid
úr felkészítésével a művészeti
intézmény tanulói, Horvath
Katica-Pál Marcell, valamint
Kovács Borbála-Gresa Soma
páros adtak elő színvonalas
táncprodukciókat.

Somogyi András alpolgár-
mester pohárköszöntőjében mél-
tatta az ünnep és e jeles al-
kalom fontosságát, majd kö-
szöntő gondolatai követően fi-
nom vacsorával kedveskedtek a
meghívott vendégeknek.

A köszönet szavain túl a
hölgyeknek egy-egy szál virág-
gal, az uraknak pedig egy-egy
város borával köszönték meg
áldozatos munkájukat. Minden
meghívott vendég részére kis
ajándékcsomag is átnyújtásra
került az ünnep és megemlé-
kezés alkalmából, melyet egy
helyi cég ajánlott fel.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Köszöntötték az egészségügy helyi dolgozóit.

A Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) defibrillátor
beszerzésére vonatkozó pályá-
zatot tett közzé 2019-ben. A
defibrillátor pályázat célja,
hogy a speciális eszköz beszer-
zésének támogatásával az
MLSZ hozzájáruljon ahhoz,
hogy az önkormányzatok és a
sportszervezetek, a játékosok
és a bírók életvédelmét meg-
felelő minőségű eszközzel biz-
tosíthassák.

Defibrillátort kaptak Letenyén
Az MLSZ Alapszabályának

6. § (13) bekezdés d. pontjának
rendelkezése szerint a G - H
besorolású labdarúgó pályákon
– így a letenyei sportpálya is –
a 2020/21-es bajnoki évadtól
kezdődően kötelező lesz újra-
élesztő készülék (defibrillátor)
elhelyezése. A fentiekre tekin-
tettel a Letenye Sportegyesület
elnökségének megkeresését
követően a városi önkor-
mányzat úgy döntött, hogy

pályázatot nyújt be újraélesz-
tő készülék beszerzésére. A
készüléket az elmúlt hetekben
vette át pol-Farkas Szilárd
gármester az MLSZ Zala me-
gyei irodájában.

A városvezető elmondta,
hogy egyesületiSoós Ferenc
elnökkel együtt végezték el
Nagykanizsán a készülék szak-
szerű használatára vonatkozó
képzést, melyről a tanúsítvá-
nyokat is átvették. A berende-
zés használata egyszerű, hiszen
magyar nyelven lépésről-lé-
pésre tájékoztatja az újraélesz-
tést megkezdő személyt a te-
endőkről. Az életmentő készü-

léket – mivel az önkormányzat
nyújtotta be a pályázott – nem-
csak a letenyei labdarúgó
meccseken, hanem a város
területén azon személyek is
kezelhetik, akik rendelkeznek
az alapszintű újraélesztési is-
meretekkel, valamint a készü-
lék használatára vonatkozó
vizsgával.

A polgármester azt is el-
mondta, a készülék mellé vá-
sároltak különféle kiegészítő
eszközöket, melyek az újra-
élesztés megkezdésekor és köz-
ben is nagy segítséget nyúj-
tanak.

M. I.

Nem csak a meccseken lehet használni.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A csapataHajrá Légiósok
nyerte a XIII. Kerettye Termál
Kupát, második helyen a Sza-
konyfalu FC, harmadikon az
Blackburry Kiss Ben-, valamint
ce Fiai végeztek. A kispályás
labdarúgó-torna huszonnégy
csapat részvételével került
megrendezésre. A csapatokat
négy hatos csoportba sorsolták,
ahonnét az első kettő helyezett
jutott a legjobb nyolc közé. Ott
már az egyenes kieséses sza-
kasszal folytatódtak a küzdel-
mek. A döntőbe végül a Hajrá
Légiósok csapata és a Sza-
konyfalu jutott be, melyet a
Hajrá Légiósok 4-1-re meg-
nyert, így ők hódították el a
vándorserleget. Az elődöntőben

XIII. Kerettye Termál Kupa

alulmaradt csapatok nem mér-
kőztek meg a harmadik helyért,
hanem mindketten a dobogó
alsó fokára állhattak.

Döntő: Hajrá Légiósok -
Szakonyfalu 4-1. Elődöntők:
Kiss Bence Fiai - Szakonyfalu
1-2, Hajrá Légiósok - FC
Blackburry 3-0.

A torna végeredménye: 1.
Hajrá Légiósok, 2. Szakonyfalu
3. FC Blackburry és Kiss Ben-
ce Fiai.

Különdíjak. Gólkirály: Nyá-
ri Olivér (Szakonyfalu) 16 ta-
lálattal. Legjobb mezőnyjáté-
kos: Pethő János (Kiss Bence
Fiai). Legjobb kapus: Köcse
Bence (Hajrá Légiósok).

Horváth István

A győztes csapat.

Letenye Város Képviselő-
testülete még 2017. május 31-i
ülésén határozott arról, hogy
pályázatot nyújt be a „Helyi
termékértékesítést szolgáló pia-
cok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” -
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszá-
mú pályázati felhívásra.

A pozitív döntésnek köszön-
hetően 16.307.518 Ft vissza
nem térítendő támogatásban

Megkezdődött az önkormányzati főzőkonyha felújítása Letenyén

A tanévkezdésre szeretnének
végezni.

részesült az önkormányzat. Az
önrész mértéke pedig 15%-os
nagyságrendet képvisel.

A pályázat benyújtásának
célja az önkormányzat tulajdo-
nában lévő főzőkonyha felújí-
tása volt. A rekonstrukció ered-
ményeként megvalósul a kony-
ha szennyvízvezeték rendszeré-
nek cseréje, a csempe- és
járólap burkolatok megújítása,
valamint a helyiségek komplex
festése. A felújítás tárgyát ké-
pezi a konyhai eszközök mo-
dernizálása is, így főzőüstöket,
hűtőket, gázzsámolyokat, da-
gasztógépet, konyhai gépeket
és az étkezéshez szükséges esz-
közöket vásároltak.

– A pályázati támogatás
összege azonban minimálisan
csökkentésre került a döntésho-
zók részéről, így a műszaki
tartalom azonnali átdolgozása
és a pályázati megvalósítás új-
rapozicionálása vált indokolttá,
melynek függvényében változ-
tak az építési beruházások te-
vékenységei és az eszközbe-
szerzések mennyiségei is.
Összességében azt látjuk saj-
nos, hogy nem könnyű feladat
egy 2017-ben költségelt beru-
házást 2019-ben megvalósítani,
de ennek ellenére a kivitelezés
természetesen gőzerővel halad,
hogy a tanévkezdésre már ren-
delkezésre állhasson a felújított
konyha – értesültünk Farkas
Szilárd polgármestertől.

M.I.

Vojnics Györgyné már gye-
rekkora óta mély kötődést érez
az énekléshez, különösen a
népdalokhoz. A 67 éves nyug-
díjas 10 éve költözött Báza-
kerettyére, azóta szép eredmé-
nyeket ért el a különböző ve-
télkedőkön, versenyeken nép-
dal kategóriában.

Az első megmérettetésre
2005-ben került sor Vésztőn,
ahol a Vass Lajos Népzenei
Vetélkedőn az elődöntőig ju-
tott, ezüst minősítést szerzett.
2013-ban az idősek II. Kár-
pátmedencei Vetélkedőjén kü-

A budapesti döntőig jutna
– a bázakerettyei népdalénekes

löndíjat, 2014-ben oklevelet
kapott. 2014-ben már közép-
döntős lett Vésztőn, 2017-ben
pedig aranyminősítést érdemelt
ki. A bázakerettyei hölgy szin-
tén szívesen jár KÓTA mi-
nősítőkre, ki mit tud vetélke-
dőkre, ahol rendszerint jól
szerepel ének kategóriában.

A versenyekre való felké-
szülés mellett szeret idősek
napján és más rendezvényeken
fellépni. Jelenleg a Vass Lajos
elődöntőre készül. Álma, hogy
kiemelt arany minősítéssel a
budapesti döntőig jusson.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A dél-zalai térség és a hor-
vátországi Muraköz megye ke-
rékpáros turisztikai fejlesztését
szolgálta az a magyar-horvát
közös projekt, amelynek több
mint 1,7 millió eurós fejlesz-
téseit zárták le .Nagykanizsán

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium parlamenti államtitkára,
a térségi Mura Nemzeti Prog-
ram miniszteri biztosa a záró-
konferencián arról beszélt,
hogy a dél-zalai határ menti

Kerékpáros turisztikai fejlesztés „Muraföldén”
területet új turisztikai célpont-
ként, igyekez-Muraföldeként
nek megismertetni. A kettős
célt, mezőgazdasági és turiszti-
kai fejlesztéseket egyaránt szol-
gáló Mura programmal az aktív
és kerékpáros turizmus iránt
érdeklődő látogatókat célozták
meg a korábban leginkább tör-
ténelmi okokból feltáratlan ter-
mészeti kincsekkel rendelkező
térségben.

A Cycle in a Network 2.0
elnevezésű magyar-horvát prog-

ram a közeli Muraköz megye
településeivel közösen végre-
hajtott fejlesztéseket szolgálta,
a két ország területén több tíz
kilométer hosszan építettek
vagy jelöltek ki kerékpárutakat,
és létrehoztak a bicikliseknek
szánt szolgáltatásokat – jelezte
az államtitkár.

Hozzátette, hogy a Mura
program keretében a jövőben
bővítik a Zalaerdő Zrt. kis-
vasútjának vonalát, a Mura
mentén új túraútvonalakat ala-
kítanak ki, amelyek a bakan-
csos, kerékpáros vagy vízitúrá-
zók számára kínálnak akár több
napra szóló kikapcsolódási le-
hetőséget. Cseresnyés Péter azt
is hozzátette: reményei szerint
a térség kerékpáros turizmu-
sának leginkább a jövő májusi
Giro d'Italia kerékpáros körver-
seny nagykanizsai befutója ad
majd komoly hírverést.

Cseke Bence projektme-
nedzser a magyar-horvát fej-
lesztési program részleteiről
elmondta: a nagykanizsai ön-
kormányzat, a Muraközi Tu-
risztikai Ügynökség, a Murakö-

zi Közútkezelő és Stridóvár
(Strigova) önkormányzata 1,7
millió eurós költségvetésből
gazdálkodhatott. A 85 százalé-
kában infrastrukturális fejlesz-
tésekre fordított keretből a
nagykanizsai Csónakázó-tó kö-
rül 4,3 kilométeres körút épült
pihenőhelyekkel, kerékpáros
bázist, fitneszparkot alakítottak
ki és megépítették a város leg-
nagyobb alapterületű, 1400
négyzetméteres játszóterét. A
miklósfai városrészben és Mu-
rakeresztúron biciklis pihenő-
hely hoztak létre, illetve 17,3
kilométer határ menti új bi-
cikliutat tábláztak ki Nagyka-
nizsától Murakeresztúrig.

Horvátországban két sza-
kaszon együttesen 12 kilomé-
ternyi kerékpárút épült, Csák-
tornyán (Cakovec) elektromos
kerékpárokat és dokkolókat
vásároltak, továbbá okostelefo-
nos applikációt fejlesztettek ki,
illetve több, kerékpárosoknak
szóló közös programot is ren-
deztek az elmúlt csaknem két
évben – részletezte a projekt-
menedzser.

Cseresnyés Péter elmondta: a leglátványosabb beruházások a
Csónakázó-tó környékén történtek.

Fotó: Gergely SzilárdFotó: Gergely Szilárd

A felújított Mura-híd Letenyénél a magyar-horvát határon.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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