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Dél-Zala Murahíd

Magyar-horvát projektekben indulhatnak
Hat közös Interreg projekt
indulhat a határ mentén Letenye és két horvátországi testvérvárosa, Ludbreg és Prelog,
valamint Csáktornya közremûködésével – tudtuk meg
Farkas Szilárd polgármestertõl.

A három település újragondolta a Happy Bike projektet,
melynek köszönhetõen Letenyén az egyedutai városrészben található mûvelõdési házban kerékpáros pihenõhelyet
alakíthatnak ki Letenyei Horvát - Magyar Piknik Centrum

Ünnepre hangolódás Semjénházán
A húsvét az egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepünk, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt,
amelyhez számos hagyomány
kötõdik.
Hazánkban a festett, díszített tojás ajándékozása elsõsorban a húsvéti locsolkodáshoz
kapcsolódik. A díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése viszont tájegységenként változik. A leggyakrabban használt minták geometrikusak. A tojást hosszanti
vonalakkal két, majd négy mezõre osztották. Az így kialakított mezõk alkotják például a
virágdíszítés kereteit, de elõfordul, hogy az osztóvonalakon is díszítenek. A díszítmények lehetnek: tulipános, fenyõágas, rózsás, almás, stb. A
díszített tojás neve hímes tojás,
s magát az eljárást tojáshímzésnek nevezik.
Semjénházán, követve a régi szokásokat, nagypéntek délutánján közösen készítették el
a hímes tojásokat. A falu apraja
és nagyja összegyûlt, hogy a
helyi IKSZT-ben, hogy megismerkedjenek a hagyományos
horvát húsvéti tojás motívu-

maival, s a tojásfestés rejtelmeibe is betekintést kaphattak. Elsõsorban a viaszolás
technikáját
alkalmazták
a
résztvevõk, melynek lényege,
hogy megolvasztjuk a viaszt.
Ezt követõen vesszük az írókát
és belemártjuk a még folyékony viaszba, majd felvisszük a
mintát a tojásra. Ezután megvárjuk, míg a viasz megszárad,
a beviaszozott tojásokat pedig
belehelyezzük a tojásfestékbe.
Ha a festék már megfogta a
tojásokat kivesszük õket és
hagyjuk megszáradni! Amint a
festék teljesen megszáradt,
gyertyaláng felett leolvasztjuk
a viaszt a festett tojásról. Ott
ahol a viasz fedte a tojást, nem
fogta meg a festék és elõtûnik
a tojás eredeti szép fehér
színe, kiadva számunkra a
mintát.
A rendezvényen a jelenlévõk egymástól is tanulhattak,
s még a tapasztaltabb tojásfestõk is kaptak néhány ötletet, melyet mindenképpen ki
szerettek volna próbálni. A tojáshímzéssel eltöltött néhány
óra alatt rengeteg motívummal díszített tojást készítettek
az ügyes kezû helybéliek.
K.E.

Farkas Szilárd polgármester.
névvel. A PIKNIK mozaikszó a
partnerséget, információt, kooperációt, nemzetiség identitás, kultúrát foglalja magába. A
célok között szerepel közös
adatbázis létrehozása, évente
minimum két nagyrendezvény
megtartása, nyelvtanfolyamok
indítása a határ mindkét oldalán, elõadások szervezése a
közös gyökerek megismerése
céljából és horvát nyelvû kiadványok gyûjtése. A centrum
Letenyén kerülne kialakításra.
Ludbreggel közösen turisztikai tanulmányt készítenének,
melynek célja, hogy a két várost közösen, egyfajta csomagként lehetne „lértékesíteni” a
piacon.
Perlakkal együtt vagy az
óvoda, vagy pedig a KOLPING
bekapcsolása mellett egy „szoft”
projekt kerülne kidolgozásra,
melyben fõként a mozgásukban korlátozottak, de a hátrá-

nyos helyzetûek is fejlesztésre
kerülnének.
A perlaki duzzasztó melletti jóléti tó partján lévõ sportcentrumban 60 apartmant kerülne kialakításra. Hasonlóan
partnerként Letenye is belépne, ugyancsak pihenõhelyek,
pihenõházak kialakításával, elsõdlegesen a letenyei kemping
területén.
Egy csáktornyai projekten
belül a Redea Fejlesztési Ügynökség égisze alatt a letenyei
kastély (mûvelõdési ház) épületén a nyílászárók cseréjét,
elektromos rendszer felújítását, fûtõ-szellõztetõ rendszer
felújítását, továbbá a volt
szolgáltató lakást felújításával
egy 2 irodás turisztikai információs irodát kívánnak
kialakítani – vázolta a közös
terveket Letenye polgármestere.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu
Kaptak néhány új ötletet.

