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Semjénháza, faluház

Megújult a közös hivatal
Ünnepélyes átadó Csörnyeföldön
Az avatási ünnepséget a
falu búcsújával fűzték egybe,
amelyet mindig Nagyboldogasszony napjához közel eső
hétvégén tartanak a településen. A Csörnyeföld, Muraszemenye, Kerkaszentkirály, Murarátka és Szentmargitfalva tulajdonában lévő Közös Önkormányzati Hivatal épülete több
mint 40 éve, 1977-ben épült,
mára már nem felelt meg a
gazdaságos üzemeltetés követelményeinek. A felújításra szóló pályázatot 2016-ban nyújtották be 24,5 millió Ft támogatást jelentő energiakorszerűsítés elérésére.

Az építési munkálatokat
2019 februárjától kezdték meg
és hat hónap alatt, július 30-ra
fejezték be 2,5 év előkészület
után. Környékbeli vállalkozókat bíztak meg a felújítási munkák elvégzésére, melynek eredményeképpen a napelemeknek,
a nyílászáró cserének és a hőszigetelésnek
köszönhetően
alacsony energiaigényű épületet kaptak. A pályázat részeként
az elavult gáztüzelésű kazánt
modern kondenzációs gázkazánra cserélték, az épületben
akadálymentes mosdót alakítottak ki és az épület előtti rámpa
(Folytatás a 4. oldalon)

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.

Szent István üzenete
A letenyei augusztus 20-i
ünnepség kezdetén Letenye Város Fúvószenekara Friman
Martin karnagy vezetésével eljátszotta a Himnuszt, majd a
letenyei Horváth Bendegúz, a
Nemzet fiatal tehetségiért ösztöndíjas versmondója Tűz Tamás: Szent István király című
versét mondta el.
Az ünnepi szónok Farkas
Szilárd polgármester volt.
– Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni, em-

lékezni – olykor nem is olyan
könnyű. Nem könnyű, hiszen
ünnepeink, kitüntetett és jeles
napjaink mára már gyökeresen
átalakultak, mi magunk alakítottuk át őket az elmúlt évtizedek, évek során.
Azonban mégis elmondhatjuk, rohanjon bárhogy a világ,
fújjon bármerről a szél, augusztus 20-a, s benne I. István király soha el nem halványuló
alakja mindig része volt és
(Folytatás a 2. oldalon)

Kitüntetést vehetett át Cseresnyésné Tóth Ibolya tanárnő.
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Szent István üzenete
(Folytatás az 1. oldalról)
része lesz a letenyei nyárnak,
olykor viharokat is átélt Platánfa szerteágazó karjainak hűs
árnyékában. Szent István király
hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta nemzetét. Puritán és egyszerű jelleme, megrendíthetetlen hite vezette munkájában,
tetteiben, mely nyomán alakja
példaként állt a későbbi korok
nemzedékei előtt, s áll minden
magyar előtt most is, a XXI.
században.
Szent István nagysága
azonban nem csak az emberi
tetteiben rejlik, hanem abban
is, hogy a jelen Magyarországot a test – szellem – lélek
oszthatatlan hármasában alkotta meg, és nem feledkezett meg
arról sem, hogy tökéletes művet csak a Jó Isten szolgálatában lehet létrehozni. Ezért
tetterős királyunk, Szent István
élete mutatja az utat mindannyiunk számára. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett
munkával állhatunk csak meg a
vállalt feladat és embertársaink
előtt. Ez augusztus 20-a és
államalapító Szent István király
legfőbb üzenete a mai modern
kor emberének, a ma polgárainak.
Tudjuk valamennyien, hogy
maga az államalapítás nem az
ünnepről, hanem a munkáról,
sok és kemény munkáról szólt.
Jól tudjuk azt is, hogy nagy
királyunk elgondolásait, döntéseit sok tényező nehezítette,
számos akadályt kellett leküzdenie céljainak eléréséhez. Sokan reménykedtek akkor mind
a király, mind az ország bu-

kásában, zsákmányra éhesen
várták, hogy rávethessék magukat egy kedvező pillanatban.
Nem lehetett könnyű így alkotni. Mit érezhetett vajon István, amikor tulajdon vére,
nagybátyja támadta hátba a hatalomért éhesen, mondván: „én
vagyok a jövő”. Vajon megfordult-e István fejében, hogy
feladja művét és elkullogjon
Koppány fenyegetőző hada
elől? Nem, Tisztelt Ünnepeltek! Máshogy történt! Nem hátrált meg, s a történelem fényesen igazolta ezt a bátorságot.
Szinte valamennyien kerülhettünk már ilyen helyzetbe. S
ahogy Szent István királyunk
emelt fővel, szilárd hittel állt
Koppány előtt, úgy kell nekünk
is összefogással kitartanunk a
munka becsülete és hitünk mellett, a test – szellem – lélek
oszthatatlan hármasának egységében.
Sok évszázaddal később,
nemzetünk sorsának egy nagy
fordulópontján így fogalmazta meg az előbbi gondolatokat
a legnagyobb magyar, gróf
Széchenyi István: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” És erre a szemléletmódra van talán legnagyobb szükség a mai kor Európájában, a mai Magyarországon, s még inkább a 30 éve
várossá avatott településünkön,
Letenyén is. Csakis így lehet
hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni kis közösségünkért, a
családért, településért, hazáért,
s csakis így lehet tiszta szívvel,
őszintén együtt ünnepelni,
méltón az elődökhöz, méltón
államalapító Szent István kirá-

A letenyei augusztus 20-i ünnepség közönsége.

lyunkhoz – fogalmazott a polgármester.
Augusztus huszadika az új
kenyér ünnepe is. Ezzel kapcsolatban többek között ezt
mondta Farkas Szilárd:
– Nézzünk az új kenyérre,
nézzünk a rásimuló nemzetiszínű szalagra. Itt készült
Letenyén, a mi kenyerünk.
Múlt, jelen és jövő szimbóluma. Mementója embernek, becsületnek és munkának.
Büszkén állhat meg az új
kenyér mellett minden letenyei
polgár. Ahogy minden nap kell
az asztalra az új kenyér, úgy
kell megújulni Letenyének is
időről időre.
A polgármesteri beszédet
követően Pintér Jánosné felkészítésével a helyi Muragyöngye
Mazsorett Csoport Oláh Ibolya: Magyarország című dalára
adott elő egy koreográfiát.
A rendezvényen Letenye Város Képviselő-testületének határozatai alapján kitüntetések átadására is sor került. Cseresnyésné Tóth Ibolya tanárnő a
prinzersdorfi általános iskolával létrejött kapcsolat ápolásáért, annak fenntartásáért „A
Köz Szolgálatáért” díjban, míg

Csaba Zoltán, a településért
végzett munkájáért „Letenye
Város Díszoklevele” kitüntetésben részesült.
A kitüntetések átadása után
a Letenyei Versmondók Köre
tagja, Dömők Bálint tolmácsolta Pósa Lajos A szántóvető
imádsága című versét.
Az új kenyeret Aigner Géza
plébános és Tóth János káplán
áldotta meg, majd a Letenyéért
Közéleti Egyesület és a Derűs
Évek
Nyugdíjasklub
által
meghirdetett „A Virágos Letenyéért” településszépítési akció
díjátadója következett.
Különdíjban részesült a Radics Panzió és az M7 Vendéglő.
Családi házas kategóriában a
harmadik helyezést Mánfai
Csaba és neje, Varga Zoltán és
neje, valamint Halászné Merle
Mónika érdemelte ki. Ebben a
kategóriában második lett Gerák Zoltánné és az első helyezésért járó tárgyjutalmat Vertarics Beátának és Porkoláb
Gergőnek ítélte oda a zsűri.
Exemplar díjat érdemelt ki
Tóth Tímea és Gregorovics
Zsolt. Az ünnepség a Szózat
hangjaival zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Önkéntes tűzoltók gyakorlata Kistolmácson

a horvátországi Hodosánból, az
ausztriai Pöls tűzoltósága is
képviseltette magát Kistolmácson. Három csapat versenyzett
a vándorkupáért és nem maradt
el a főzőverseny sem. Az ifjúsági CTIF kategóriában Letenye csapata végzett az élen, a
szakmai verseny is a letenyeiek
nyerték meg, a főzőverseny
első helyezettje pedig a kistolmácsi raj lett. A vándorkupát
az idén a Letenye ÖTE érdemelte ki, a díjakat az ÖTE elnöke és Farkas Szilárd letenyei
polgármester adta át.
Kovács Tibor azt is elmondta, hogy idén augusztus elejéig
24 esetben vonultak a Letenye
ÖTE önkéntes lánglovagjai,
melyből 11 tűzeset és 13 műszaki mentés volt.
M.I.

A Letenye ÖTE ifjúsági csapata a CTIF versenyen.

Augusztus 3-án (szombaton) a kistolmácsi szabadidő tó
melletti kempingben tartotta
szokásos éves „vizes gyakorlatát” a letenyei székhelyű,
mintegy 60 tagú Körzeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Letenye ÖTE). Kovács Tibor, a civil
szervezet elnöke lapunknak
elmondta, az idei versenyekkel
tarkított baráti találkozón hat
egyesület képviselte magát. Eljöttek a zalaszentiváni, a becsehelyi, a letenyei önkéntesek,
Birkás Zoltán polgármester vezetésével jelen volt a Letenye
ÖTE kistolmácsi raja is.
A rendezvény nemzetközivé
vált, hiszen érkeztek vendégek
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Borfesztivál Letenyén
A XXXVI. Mura Menti Napok keretén belül kezdődött
meg augusztus 18-án (vasárnap) Letenyén a Mura Menti
Bornapok folklór és fúvós est.
Elsőként a borászok felvonulására, menetzenére, menettáncra
került sor, amely során közreműködött Letenye Város Fúvószenekara.
A rendezvényen többek között jelen voltak a Letenye
Borbarát Hölgyek Társaságának, a keszthelyi Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének, a
Da Bibere Zalai Borlovagrend,
a szlovéniai Csentei Szőlőtermelők Egyesületének képviselői
és természetesen a Letenyei
Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesületének tagjai, valamint
képviseltette magát a Somlói
Borlovagrend is. A szépszámú
vendégsereget elsőként a letenyei egyesület elnöke, Somogyi
András köszöntötte, majd Far-

kas Szilárd letenyei polgármester szólt arról, hogy az idén 30
éves a kisváros, ugyanakkor
jubileumot ünnepel a Letenyei
Borbarát Hölgyek Társasága is,
amely 10 éve alakult meg.
A 36. alkalommal szervezett letenyei bornapokat dr.
Brazsil József, a Da Bibere
Zala Borlovagrend elnök-nagymestere nyitotta meg. Mint
mondta, a letenyei borfesztiválon mindenki azon fáradozzon, hogy öt dolognak feleljen
meg. Mit iszik? Finom zalai
bort. Miből issza ezt? Talpas
üvegpohárból fogyasztjuk. Miként adják át ezt neki? Kedvesen, barátian. Nézzék meg,
hogy milyen a bor és, hogy azt
miből töltik ki, ugyanis a szép
zalai bornak üvegben a helye és
üvegből-üvegbe töltve a legfinomabb élvezeti értéket adja –
hangsúlyozta a zalai borlovagrend vezetője.

A Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjai a letenyei bornapokon.

Ezt követően hagyományteremtő szándékkal Aigner
Géza letenyei plébános áldotta
meg a borászokat és a borokat
és a közönséget, majd a főszervező Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtárnak köszönhetően kulturális műsor vette kezdetét a
főtéren felállított színpadon,
amely során fellépett a Letenyei

Horvát Éneklőcsoport, a Varasdi Mandolin Együttes (Horvátország), Letenye Város Fúvószenekara, a horvátországi KUD.
Ziskovec Folklóregyüttes és a
szintén horvát Limena Glazba
Kotoriba Fúvósegyüttes. A jófajta zalai nedűkről a borházak
széles kínálata gondoskodott.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Látogatás az OWI Zala Bt.-ben

már korábban elkötelezte magát az FSC® szabvány bevezetésére, annak fenntartására és
folyamatos fejlesztésére. A tulajdonos az üzemlátogatás során jelezte, hogy a legfőbb termelési cél az optimális minőségű fa rétegelt idomtermékek
(ülőlapok, támlák, székpalástok) gyártása, esetenként azok
összeszerelése az elérhető legmagasabb színvonalon, a lehető
legkisebb környezeti terhelés
mellett.
Törekszenek a gyors és
pontos vevői kiszolgálás mellett az anyagfelhasználások, selejteződések elemzésére, csökkentésére, a keletkező hulladékok minimalizálására, és a
termelés során keletkező káros
környezeti hatások elkerülésére.
– Öröm volt látni, hogy a
cég az elmúlt években jelentős
forrást invesztált a gyártási folyamatok modernizálásának érdekében – mondta lapunknak
Farkas Szilárd polgármester.
(Mirkó)

Ismerkedés a termékekkel.

Augusztus 14-én Tanai Tünde ügyvezető igazgató és Avar
István
ügyvezető-tulajdonos
meghívására Farkas Szilárd
letenyei polgármester és Somogyi András alpolgármester látogatást tett az OWI Zala Bt.
letenyei üzemében.
A cég 1990-ben Zalafurnér
Kft. néven önálló gazdasági
társasággá alakult, majd 1993ban annak neve OWI Zala Bt.re változott. Ezzel egyidejűleg
az OWI Hungaria Kft. alapítása
is megtörtént, amely cég tevékenysége a bt. beltagjaként an-

nak üzletvezetése volt. 1999-ben
az íves formájú, nagy értékű
hangdobozok gyártását kezdték
meg, a szükséges csarnok-, és
egyéb technológiai beruházásokat is elindították.
Az üzemlátogatást megelőző megbeszélésen elhangzott,
hogy az OWI egy közepes méretű családi vállalkozás. A fenntarthatóság érdekében törekszenek a hagyományok és az
innováció megfelelő kombinációjára. Üzleti céluk az erős,
megbízható kapcsolat partnereinkkel. Az üzem további célja

a költségtudatos gazdálkodás,
termékeikkel és szolgáltatásaikkal a mindenkori megfelelés a vevőik által támasztott
követelményeknek.
Eredményesen szeretnék tevékenységüket folytatni, a befektetett
tőkét a jövő érdekében kívánják kamatoztatni.
Az üzemlátogatás során a
városvezetők betekintést nyertek az egyes munkafolyamatokba, ahol a felelős részlegvezetők kalauzolták őket és adtak
át érdekes információkat folyamatokkal kapcsolatban. Ahogy
a látogatás során tapasztalták, a
gyártást megelőző legfőbb
alapanyaguk a hámozási bükkrönkfa, melynek beszerzése során nagy hangsúlyt fektetnek
annak származási és minőségi
ellenőrzésére.
Az alapanyagok ellenőrzése
kapcsán a gazdasági társaság

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

A gobelin készítő verseny díjazottai valamint Ráczné Lánczok
Zsuzsanna az LKE elnöke (hátsó sor b1) Farkas Szilárd letenyei polgármester (hátsó sor b2). A legszebb gobelint Makhajda Józsefné készítette (első sor b3).

A Letenyéért Közéleti Egyesület (LKE) „futó” közösségfejlesztő projektjének részeként
került sor augusztus 10-én
(szombaton) a ,,30 éves a város” című három generációs
találkozóra a kisvárosban,
amelynek helyszíne a letenyei
termálfürdő és kemping volt.
Ráczné Lánczok Zsuzsanna,
az LKE elnöke lapunknak elmondta, a civil szervezet elnyert pályázata három nagyrendezvényre ad lehetőséget.
Tavaly került sor a hagyományőrző, majd civil napra és az
idén a Letenyén élő három
generációs találkozót valósították meg.
A mostani egész napos
program Letenye várossá avatásának 30. évfordulója tiszteletére került megrendezésre, a
három generációt azért célozták
meg, mert úgy gondolták, lehetőleg a családok vegyenek
részt a találkozón, képviselve a
három generációt – mondta a
civil szervezet vezetője.
A szervezők azt kérték,
hogy mindenki mozgósítsa a
saját családját, hívja haza a
távolban élő rokonait vagy éppen a külföldön dolgozó csa-

ládtagjait, ha erre van lehetőség. Szerencsére a program
ezen része is sikerült, hiszen
többek között autóbuszos városnézést szerveztek az elszármazottak számára, ismerkedtek
Letenye turisztikai nevezetességeivel és tájékozódtak a folyamatban lévő városi beruházásokról is.
A nap egyik fő eseménye
volt a Keszei Sándorné Hímzőkör és a gobelin készítők kiállításának megnyitója, amelyre
a művelődési házban került sor.
A hímzőkör már negyedik éve
működik Letenyén, a régi szép
szokást az LKE elevenítette fel,
amelynek során megpróbálják a
helyi népi motívumokat tovább
örökíteni, melyhez segítséget
nyújt a Zala Megyei Népművészeti Egyesület. Kiírásra került egy gobelin készítő pályázat is, amelyen belül Letenye
címerét kellett elkészíteni az
arra vállalkozóknak. A legszebb gobelint Makhajda Józsefné készítette, második lett
Szabó Pálné, a harmadik helyezést Dallos Tiborné érte el.
Tárgyjutalomban részesült Bencsikné Aigner Elda, Illés János,
Mikolics Zoltánné, Pintér La-

josné, Szabó Lászlóné és Timár
Istvánné.
Sor került a jubileum kapcsán egy emlékfa ültetésre,
emléktábla avatásra az egyesületnek sokat segítő Májer-család közreműködésével, Rada
Gyula fa és munka felajánlásának köszönhetően, a letenyei
vállalkozó egy fiatal tölgyet
ajánlott fel, amit a strand területén lévő beteg, kivágott
tölgyfa helyén ültettek el.
Sütemény sütő verseny is
hirdettek, amely során egy elfeledett eredeti régi letenyei receptből, s vízbe mártott vanília
karikát kellett elkészíteni, erre
tíz sütit neveztek be a letenyeiek, a finomságokat szakavatott cukrászok bírálták el.
Az első helyezést Pusztai Zoltánné érdemelte ki, második

lett Soós Lászlóné és a harmadik helyezést Halász Jánosné
érdemelte ki. Különdíjat kapott
Mikolics Zoltánné és a Baross
Utcai Menyecskék.
A rendezvényen – majdnem
műfajt érintően – számos kulturális csoport lépett fel, minden generációra gondoltak a
gyerekeknek szóló csokoládét
osztó bohóctól kezdve, a kutyasuli bemutatóján át, a népi
játékokig bezárólag a lehetőség
adott volt, hogy mindenki jól
érezze magát.
A Letenyéért Közéleti Egyesület célja, hogy minden hagyományt, régről ránk maradt
értéket tovább örökítsünk, amely
úgy érezzük, most talán ismét
sikerült – hallottuk Ráczné
Lánczok Zsuzsannától.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Megújult a közös hivatal
Ünnepélyes átadó Csörnyeföldön
(Folytatás az 1. oldalról)
megépítésére került sor. Ezen kívül az önkormányzatok 1,5 millióval járultak hozzá a belső festéshez és villanyszereléshez, ami
már nem volt a támogatott beruházás része – tudtuk meg Simon Zoltántól, Csörnyeföld polgármesterétől a felújítás részleteit.
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő az avatóünnepség megkezdésekor elhangzott Juhászné Bérczes Anikó,
Zala című verséből kiemelt
„Két oldalon kicsi pincék / Hirdetik, hogy van még itt lét”
sorokhoz fűzte gondolatait. Ez
a tartalom azonkívül, hogy
mély mondanivalója van, arra a
2010-es évben elindult politikai
elképzelésre emlékeztette, miszerint a vidéken még mindig
élnek és akarnak is élni emberek. Elmondta, hogy nagyon sok
fejlesztést avathattak az utóbbi
időben, annak köszönhetően,
hogy a kormányzat európai uniós
és a jelentős mértékű hazai forrásokat arra szánja, hogy a vidéken élő emberek életkörülményei javuljanak. Az utak felújításánál azt is figyelembe kell
vennünk, hogy 50-60 év lemaradást kell bepótolni. Éppen ezért
lelkiismeretes munka szükséges
az önkormányzatok részéről
ahhoz, hogy a pályázatok mellé
önrészt tudjanak biztosítani és
olyan eredményeket tudjanak
felmutatni, mint a mostani. Azt
kívánta az önkormányzatnak,

hogy a továbbiakban is ragadjanak meg minden pályázati
lehetőséget a minél több sikeres fejlesztéshez.
Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke beszédében a búcsút helyezte előtérbe,
miszerint ha egy településen a
búcsú hozzátartozik mindennapi életéhez, azzal megtartja a
vidékre jellemző értékeket.
Azért is fontos fejleszteni a
vidéket, hogy ezeket az értékeket megőrizzük gyermekeinknek. A fejlesztések fontos eredménye az is, hogy a faluba érkezők egy szép épülettel és faluközponttal találkoznak, amihez hozzátartozik az önkormányzati épületen kívül a
templom és a kocsma egyaránt.
A fejlesztések, felújítások, a
falu szépülése azt mutatja,
hogy van jövője a településnek.
A fejlesztésekre vonatkozóan további jó híreket hallhattunk Simon Zoltán polgármestertől. A Magyar falu programban a faluház felújítására 15
milliós támogatást kapott a
település, amelyből energiakorszerűsítést és belső átalakításokat tudnak végezni. A muraszemenyei orvosi rendelő felújítására 35 millió forintos támogatást sikerült kieszközölni,
és az ezzel összehangolható másik pályázaton, szintén energetikai korszerűsítésre 24 millió
forintot nyert a közös hivatal.
Trojkó Tímea
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A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, határon túli, magyarlakta területein is megemlékeztek Szent
István királyról.
Lendván, a muravidéki magyarság központjában Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.
Vajon számunkra – 21. századi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a műveltség kötelező tételeként tekintünk rá, vagy megértjük és átérezzük sorsának és cselekedeteinek mozgatórugóit és üzenetét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:
Igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Tekintsük példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Európában. Nem tett hűségesküt

sem a német-római császárnak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őrizte meg, hogy közben bekapcsolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.
Azzal tette naggyá és maradandóvá országát, hogy szabályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomváltások és korszakváltások viharait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kereteit. E törvények évszázadokon keresztül követendő mintául szolgáltak a későbbi jogalkotóknak. A vármegyék rendszere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő intézmények.
A kalandozó magyar törzseket egy közösséggé formálta, megóvta őket a széthullástól. Legfontosabb történelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A kereszténység által meghatározott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélésének alapjává… Első uralkodónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a felsőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott államszervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.
Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 évvel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlékkonferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:
„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös,

Pácsonyi Imre mondott beszédet.

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és megérthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet bennünket.” – idézte a miniszterelnök mondatait beszéde végén Pácsonyi Imre.

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN
Zala megye területi jellegzetességeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítását.
A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 zalai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését valósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid bemutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényképes anyagait és pontos elérhetőségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanyagokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.
A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó információkkal való ellátására, egy olyan online adatbázis kialakítására, amelynek frissítése rendszeresen biztosított. Ennek egyik lehetséges formájaként a zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretein belül kialakításra kerül egy helyi termék, illetve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelenésére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.
A paktum megvalósítási időszakában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellénházán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két rendezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelkezésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosított volt különböző helyi termékekből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.
Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több településén, ahol a látogatók megismerhetik Zala helyi termékeit, szolgáltatásait, kézműveseit.

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.

-----------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Horvát hagyományőrző tábor Semjénházán

Horvát dalokkal ismerkedtek.

Horvát nemzetiségi, hagyományőrző tábort szervezett immár negyedik alkalommal, a helyi iskoláskorú gyermekek számára Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata. A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő révén megvalósuló 1 hetes táborba 6 és 14 év
közötti gyermekek jelentkezését várták.
Preksen Csaba, a település
Horvát Nemzetiségi Önkor-

mányzatának elnöke elmondta:
a tábor idején megtartott programok, foglalkozások alkalmával a gyerekek betekintést nyerhettek a Mura régióban élő
horvátság anyanyelvi, tárgyi, kulturális, történelmi, gasztronómiai hagyományaiba. A tábor
megtartásának kiemelt célja a
horvát anyanyelv, a horvát identitás megőrzése, továbbadása a
fiatalabb korosztály számára. A
táborozókat programok színes
kavalkádja várta a hét során,
kirándulások, sportprogramok,

Példás összefogás gyümölcse
Megérett az idő a kistolmácsi kápolnát övező kerítés cseréjére, hiszen ahogy a mondás
tartja: megette az idő vasfoga.
Nem vártak pályázati lehetőségre, hanem cselekedtek: öszszefogtak vállalkozók és magánszemélyek, s természetesen

tánc, ének és kézműves foglalkozások.
A tábornyitás napján a délelőtti sportprogramok után helyi gasztronómiai hagyományokba tekinthettek bele a kicsik és nagyok. A Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus oszlopos tagja, Végvári Ferencné segítségével a Mura-menti horvátság hagyományos ételét, a
zlevankát, vagyis aludttejes prószát kevertek és sütöttek a gyerekek, a sok munka végeredménye pedig az uzsonna során
néhány perc alatt elfogyott. A
tábor másnapján Kistolmácsra
utazott a csoport, ahol kisvonatozás során – Csömödér felé
– ismerkedhettek a természet
szépségeivel, a megye azon
szegletének látványosságaival.
Délután is érdekes program
várta a gyerekeket, Horváth Bálint vezérletével, a tamburával
és horvát dalokkal ismerkedhettek, az IKSZT épülete pedig
a gyermekzsivajtól volt hangos,
hiszen nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a zenélésbe és
dalolásba. A hét során Horvátország nevezetességeivel is ismerkedhettek, nevezetesen Va-

rasd várát tekinthették meg az
érdekes és informatív kirándulás alkalmával.
A kalandoknak itt még nem
volt vége, hiszen a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
közreműködésével Mura-menti
táncokat és énekeket is tanulhattak, majd a tánc utáni fáradalmaikat a letenyei strandfürdő medencéinek hűvös habjai
között pihenhették ki. A táborzáró napon a gyereksereg ellátogatott a zalaszabari KalandoZoo élményparkba, ahol csúszdák, mászókák, gokartok, Matyi-vonat és még nagyon sok
érdekes játék várta őket.
A forró nyári délutánok során társasjáték, kézműves foglalkozás keretében tölthették el az
időt. A gyerekek az egy hét folyamán sok érdekességet tapasztalhattak, tanulhattak a horvátság
életéről, múltjáról, hagyományairól, de nem maradhatott el természetesen a mozgás sem, hiszen a mai kor fontos eleme a
sport, a település életében pedig
a foci mindig is fontos szerepet
játszott, a gyerekek pedig láthatóan követik ezt a hagyományt is.
Preksen-Ifka Ágnes

Sportpark Kistolmácson

az önkormányzat sem maradt
ki a 3 millió forintos beruházásból.
A közös munka gyümölcse
egy tetszetős kerítés lett, ami
méltó a kápolnához.
Az új kerítést Aigner Géza
plébános áldotta meg.

Sikeres volt a pályázat.

Az új kerítés megáldása.

Kistolmács valóban kis település, ám a tó miatt élénk a
vendégforgalma. Erre és persze a helyiekre is gondolva pályázatot nyújtott be a falu egy
sportpark létesítésére.
A kandikálás sikeresnek bizonyult, így elkészülhetett a

különböző erősítő berendezésekkel felszerelt létesítmény,
ami hozzájárulhat a kistolmácsiak, az itt nyaralók, s a
turisták kondíciójának növeléséhez.
Az új sportparknak nagy
sikere van Kistolmácson.
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Kalandok az élményparkban
Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munkatársait a zobori élményparkba. A Holnapocska tábor alapítója,
Szabadics Zoltán és a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál
Attila vezette az eseményt.
Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táborozott Zalaszabaron. A tábor nemrégiben megkapta a Gyógyító
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.
– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számára. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.
A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkeznek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat alakult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találkozásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg Gerlinger Sándortól, a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.
Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédáról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balatonon, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak
Minden várakozásnál jobban teljesít a magyar gazdaság, amiből az idősebb korosztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.
A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíjkiegészítést is.
Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt Papp Gabriella, a Nagyberegi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.
– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.
Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a
barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

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.

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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XXXVI. Mura Menti Napok
– avagy Hármashatár Fesztivál az ország kapujában

Augusztus 14-20.-a között került sor Letenyén a XXXVI. Mura
Menti Napok programsorozatra, amely egybeesett a várossá avatás
30 éves jubileumával.
Szokás szerint most is rendkívül gazdag kínálat várta az érdeklődőket. Fotóink segítségével pillantunk vissza a rendezvénysorozatra.

Magyar plakettművészek alkotásai.

Az ITB együttes koncertje.

Az Orfeum Vándorszínpad operettműsora.

Mura Art Nemzetközi Festő Szimpózium.

A Három Grácia hegedűtrió.

Ziskovec Folklóregyüttes Horvátországból.

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

Az Irigy Hónaljmirigy műsora

2019. szeptember

2019. szeptember
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Életmentésért mondtak köszönetet a letenyei termálfürdőben
katársaival elvégezték a medencék takarítását, majd napközben ügyeltek arra, hogy a fürdőzőknek ne legyen bajuk és tartsák be a szabályokat.
Balázs az életmentésekkel
kapcsolatban elmondta, két évvel ezelőtt egy 60 év körüli, a

feleségével és fiával a kisváros
fürdőjébe látogató nagykanizsai férfi kapott szívrohamot a
letenyei strandon. A férfi már
alig kapott levegőt, Balázs azonnal megkezdte a szívmasszázst,
majd hamar kiérkeztek a letenyei mentők, végül a rosszul

Farkas Szilárd letenyei polgármester az önkormányzat nevében is megköszönte Cseh Balázs Bence munkáját.

Augusztus 31-én – szombaton – délelőtt a Letenyei Termálfürdő és Kempingben életmentésért adtak át elismerést a
zalaegerszegi Cseh Balázs Bence úszómesternek.
A 25 éves megyeszékhelyi
fiatalember a Soproni Egyetem

Erdőmérnöki Karának hallgatója, aki egy diákszövetkezet közvetítésével immár második éve
dolgozott úszómesterként a letenyei strandon, ahol szállást is
biztosítottak számára.
Munkája abból állt, hogy reggelenként műszakkezdéskor mun-

Farkas Szilárd letenyei polgármester és Cseh Balázs Bence
– elöl – munkatársaik körében a letenyei termálfürdőben.

lett, eszméletlen embert stabil
állapotban mentőhelikopter szállította a zalaegerszegi kórházba.
Az idén is történt egy szívroham-gyanús eset a strandon,
de szerencsére ekkor az esetben
nem volt szükség szívmazsszázsra. Egy 40-50 év közötti,
magas vérnyomásos nagykanizsai férfi lett rosszul. A férfi elszédült, akit Balázs stabil oldalfekvésbe helyezett, borogatást
tett a nyakára, majd hívták a
mentőket, akik az eszméleténél
lévő embert kórházba szállították – hallottuk Cseh Balázs
Bencétől.
A bajban is embertársain segítő fiatalnak a strandon elismerő oklevelet, emlékérmet és
a város borát nyújtotta át Farkas Szilárd letenyei polgármester, aki köszönetet mondott Balázs szakmai elhivatottságáért
és emberközpontú munkájáért.
A város vezetője a kollektíva jelenlétében az önkormányzat nevében köszönetet
mondott az úszómestereknek, a
medenceőröknek, az üzemeltető helyi ÉKKÖV Kft. dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak és minden segítőnek, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy a létesítmény a nyár folyamán, a nyári szezonban zavartalanul működhetett.
A letenyei strand és a kemping szeptember elsején, vasárnap bezárta kapuit.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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2019. november 15-én ( péntek ) 18 órakor
„NEM, MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG„
LÉLEK ÉS SZÖGESDRÓT
Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin és Rózsás János a „
magyar szolzsnyicin „ barátsága
Vendégeink: Domonkos László író és
Baranyi Krisztina az IdőJel és a Fríg Kiadó igazgatója
Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó –
Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik
2019. december 13-án ( péntek ) 18 órakor
POGÁNY VAGY KERESZTÉNY?
- Koppány vezér a Képes Krónikában
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba
informatikus mérnök
- Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves családjaik
„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél„
2019. december 20-án ( péntek ) 18 órakor
TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN
Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros
vetített-képes előadás és jó idő esetén csillagászati bemutató
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász és kedves
családja
2020. január 17-én ( péntek ) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
PARASITUS SZÍNRE LÉP
Bornemisza Péter - Magyar Elektrája
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek
elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester – Németh Ferenc
zenetanár és kedves családjaik

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2019/2020

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rajnai Miklós
a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója - Bánffy Miklós-díjas
bölcsész – Százak Tanácsa tagja
Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
2019. szeptember 20-án (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyez el a
Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
HÁROM MAGYAR SZENTKÉP
Egy csíki székely keresztszemes hímzés; egy altáji szkíta (szaka)
arany övcsat;
egy kazetta-ábra a csengersimai református templom 1761-ben
kifestett mennyezetéről.
Szentképek? Magyarok?
Igen, magyar szentképek!
Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik
2019. október 18-án ( péntek ) 18 órakor
- KERESZTÜNK és KERESZTUTUNK Ember és művészet keresztútjárása – A modernizmus degenerációja
Miklósvölgyi János festőművész vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik
2019. november 8-án ( péntek ) 17 órakor
„ CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK „
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és
szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa, Eötvös tér

2020. február 21-én ( péntek ) 18 órakor
- VÖRÖS - BORDÓ - VÖRÖS DIKTATÚRÁK A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság
életesélyeiről - nyilvános beszélgetés és vita.
„ Úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más
emberről a bőrt. „ – Szabó Magda
Az est házigazdája: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök
Balogh László géplakatos mester és kedves családja
2020. március 20-án ( péntek ) 18 órakor
- Magyar Emlékekért a világban Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
dr. Messik Miklós
Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetítettképes
előadása
Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide
Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök - szervezetfejlesztő és
kedves családja
2020. április 17-án ( péntek ) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA
dr. Pais István filozófiatörténész
– nyugalmazott egyetemi docens vetítettképes előadása
Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó
Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik
2020. május 15-én (péntek) 18 órakor
A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI
Összetartozás és teremtés a magyar hagyományban
SZAKRÁLIS TÁRSADALOM ÉS KERESZTÉNYSÉG
Kereszténység és szerves társadalom
Hintalan László János vetítettképes előadása
* Az előadás azt szeretné – az élet legfontosabb területeiről hozott
egyszerű példákkal – bemutatni, hogy létezhet Isten rendjének
megfelelő életforma, ország, állam a Földön, amely egységben
tartalmazza Isten Teremtésben és szóban megtestesülő törvényeit.
Erre a 2000 éves fordulatra a Vatikán már 1993-ban megadta a
lehetőséget. – Hintalan László János
Az est házigazdái: Búvári István vasutas
Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja
100 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó - bűnös és
igazságtalan szerződést - Trianonban!
2020. június 4-én ( csütörtök ),16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!
A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET
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Hét nagyszínpadi bemutató
Hét nagyszínpadi produkció, valamint stúdiószínpadi és osztálytermi előadás is szerepel a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
2019/2020-as évadában – közölték az évadnyitó társulati ülésen.
Az első bemutató október 11-én a Zrínyi 1566 című rockmusical lesz Moravetz Levente rendezésében és Sasvári Sándor
címszereplésével. A történelmi előadás próbái már elkezdődtek jelezte Besenczi Árpád színházigazgató, aki azt is bejelentette,
hogy a zalaegerszegi közgyűlés júniusban újabb öt évre bízta meg
a színház vezetésével. A műsortervről elmondta, hogy október 25én rendezésében mutatják Claud Magnier Oscar című vígjátékát.
Novemberben egy ifjúsági előadást láthat a közönség, az Óz, a
nagy varázsló című mesemusicalt Tompagábor Kornél állítja színpadra. Decemberben Tarcy Letts Augusztus Oklahomában című
művét mutatják be, a „fekete komédiát” Funtek Frigyes rendezi.
Január 31-én Csiszár Imre rendezésében Örkény István regényének színpadi adaptációja kerül műsorra: a Tóték című tragikomédiában Szalma Tamás játssza a főszerepet. Márciusban lesz A
kőszívű ember fiai című romantikus színmű premierje, Jókai Mór
regényének színpadi változatát Böhm György – aki egyben a darab
rendezője is – és Korcsmáros György írta. Az évad utolsó
bemutatóját, a Sose halunk meg című művet Koltai Róbert állítja
színpadra. A stúdiószínpadi előadás rendezője, Farkas Ignác
Egressy Zoltán Sóska, sültkrumpli című komédiáját állítja színpadra – fűzte hozzá Besenczi Árpád. A Tantermi deszka elnevezésű színház nevelési program keretében az általános iskolák
osztálytermeibe a Geoff Gillham Csontketrec című darabot, míg a
középiskolákba a Peter című előadást viszik el.

A színházi produkciókat tájelőadásokon is bemutatják majd,
ezért nagy segítséget jelent, hogy a régi, rossz állapotban levő
járművek helyett új, nyolc személyes kisbuszt kapott a Hevesi
Sándor Színház és a Griff Bábszínház egy magáncégtől, támogatási szerződés keretében.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP)
példaértékűnek nevezte, hogy a város – mind a kulturális, mind a
sport programoknál – számíthat a zalaegerszegi cégek társadalmi
felelősségvállalására, míg a színházak előadásaikkal járulnak hozzá a városi rendezvények, jótékonysági akciók sikeréhez – fogalmazott a polgármester. A társulati ülésen egy perces néma főhajtással emlékeztek a júliusban elhunyt György János Aase-díjas
színművészre, a színház örökös tagjára. (Forrás: MTI)

313 köbméter tűzifát osztanak
Ismét jelentős mennyiségű
szociális célú tűzifát vásárolhat
a letenyei önkormányzat a belügyminisztériumi pályázatnak
köszönhetően.
Letenye Város Önkormányzata a Belügyminisztérium által
kiírt szociális célú tüzelőanyag
pályázaton mintegy 313 erdei
köbméter jóváhagyott mennyiséget vásárolhat közel 7 millió
forint értékben.
– Hamarosan megalkotjuk a
helyi önkormányzati rendeletet,

majd ezt követően meghirdetjük a lakosság körében a tűzifa
pályázatot. Kérem, figyeljék a
helyi kábel tv-t, vagy a letenyei
hivatalban az önkormányzati
hirdetményfalon
elhelyezett
felhívást. A meghirdetést követően a szükséges nyomtatványok a közös önkormányzati
hivatalban lesznek igényelhetők, melyet szintén közzé fogunk tenni – tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd letenyei
polgármester.

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

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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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Megválasztották a megyei választási bizottságot
A következőkben elfogadták a közgyűlés, Zala Megyei
Kormányhivatal által kért módosítások átvezetését tartalmazó,
új egységes szerkezetbe foglalt,
könnyebben kezelhető és alkalmazható új Szervezeti- és Működési Szabályzatát, valamint
ezzel egyidejűleg hatályon kí-

vül helyezték a testület 2004
februárjában elfogadott és az
azóta eltelt évek során 23 alkalommal módosított SZMSZ-ét.
Módosította a testület 2019.
évi költségvetését is, melynek
bevétel – kiadási főösszege így
817 668 ezer forint. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Fotó: Zalatáj

Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580

Az eskütétel pillanata.

A 2019. október 13-ra kitűzött helyhatósági választásokhoz kapcsolódóan a Zala
Megyei Közgyűlés 2019. augusztus 29-i ülésén a választási
eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 21.§-ában
biztosított hatáskörében megválasztotta a Zala Megyei Területi Választási Bizottság tagjait és póttagjait 5 éves idő-

tartamra. A TVB tagja lett dr.
Németh Tamás, dr. Szép Attila
és dr. Tuboly János, póttag
pedig dr. Dániel Csaba és dr.
Gáspár Sándor, akik dr. Pál
Attila, a közgyűlés elnöke előtt
történő eskütételt követően tartják meg a TVB alakuló ülését
és maguk közül megválasztják
a bizottság elnökét és annak
helyettesét.

www.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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