éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. április

Becsehelyen debütált
– a házi fõzésû pálinkák versenye

V. Németh Zsolt (jobbról) és Németh Géza koccint a kezdeményezés sikerére.
A Zala Megyei Közgyûlés,
együttmûködésben Becsehely
Község Önkormányzatával,
április 14-én rendezte meg a
házi fõzésû pálinkák Zala megyei versenyét a dél-zalai község faluházában.
A pálinkák és párlatok bírálatát a becsehelyiekkel régóta
jó kapcsolatban álló Agárdi
Pálinkafõzde szakemberei ve-

zették, s mivel a zalai gazdák
98 nedûvel neveztek a megmérettetésre, két zsûri végezte a
minõsítést. A munkában részt
vett a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, V. Németh
Zsolt, aki 2010-ben nem csak
beterjesztette a „pálinkatörvényt”, de vasvári birtokán maga is nagy szakértelemmel, szívesen fõz pálinkát.

– Arra törekszem, hogy azt
az ízvilágot, ami sajátja volt
még szüleink, nagyszüleink korosztályának, megõrizzem – szögezte le V. Németh Zsolt, elárulva: fõzött pálinkát kökénybõl, körtébõl, s a legjobbat tüskés körtébõl csinálta. Utóbbi a
kedvence, azzal kínálja legszívesebben az otthonába érkezõ
vendégeit.
Az államtitkárral azonos zsûriben kapott helyet a 2010.
szeptember 27-én tartott elsõ
szabad pálinkafõzés becsehelyi házigazdája, Hajdu Szilárd,
aki a helyi Dalárda mûsorával
kísért ünnepélyes eredményhirdetésen elmondta:
– Rendkívül megtisztelõ volt
számomra a zsûrizés, s nagy
izgalommal töltött el, hogy

olyan profi szakemberektõl
sajátíthatom el a szakszerû pálinkakóstolás rejtelmeit, mint
az Agárdi Pálinkafõzde tulajdonosai. Külön örömmel fogadtam, hogy V. Németh Zsolt államtitkár úrral ülhettem egy
bizottságban, aki számomra
meglepõ módon, nagy szakértelemmel bírálta az italokat. A
házilag fõzött pálinkák minõsége mifelénk is folyamatosan
javul, de sokat kell még tanulnunk és fejlõdnünk szakemberek irányításával, hogy tökéletes párlatokat állítsunk elõ.
Ezért is jók az ilyen megmérettetések, ahol a magánfõzõk
a tanácsok mellett szöveges értékelést is kapnak az általuk
elõállított termékrõl.
(Folytatás a 2. oldalon)

Egy kis Tündérkert lehet
Megújult a letenyei Öreg-hegyi boronapince

Halmi Béla jó ötletnek tartja az egyesület elképzelését.
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
április 14-én rendezte meg a
belsõleg is megújult Öreghegyi boronapince avatóün-

nepségét. A program elején a
Cselényi József Attila vezette
helyi Mákvirág Citerazenekar
játszott népi dallamokat, majd
(Folytatás a 2. oldalon)
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Becsehelyen debütált
– a házi fõzésû pálinkák versenye
(Folytatás az 1. oldalról)
Hajdu Szilárd a 2011-es évben tüskéskörtébõl, sárgabarackból és törkölybõl készített
pálinkát. S mivel megfogadta a
szakemberek korábbi tanácsait, utasításaik alapján sikerült olyan pálinkát létrehoznia,
amely elnyerte a „Becsehely
legjobb pálinkája” címet. Az
Agárdi Pálinkafõzde fõzõmestere, Vértes Tibor vezette zsûri
Zala megye legjobb házi pálinkájának a nagykanizsai Gazdag Attila magánfõzõ madárberkenye pálinkáját választotta. A büszke gazda Zalaváron,
a megye napján veheti majd át
a kitüntetõ címmel járó elismerést.
– Az itteni gazdák arra törekszenek, hogy minél jobb
pálinkát fõzzenek, ezért támogatjuk õket maximálisan – mosolygott Kaiser Gábor, az
Agárdi Pálinkafõzde vezetõje.
– A gyümölcs alapanyagával, a
cefrézéssel túl sok probléma
nincs ebben a régióban, inkább az elválasztási hibák dominálnak. A tavaly õszi pálinkanap során itt például bemutató fõzést csináltunk, s a kóstolósorban is arra hívtuk fel a
figyelmet, hogy hol kell elválasztani az elõ- és az utópárlatot.
Németh Géza becsehelyi
polgármester értékelésében elmondta: mivel az országban
elsõként Zalában, Pórszombaton és Becsehelyen volt szabad

házi pálinkafõzés, kötelességüknek tartották a hagyomány
ápolását.
– Megyénkben is egyre
többen hódolnak a házi pálinkafõzés hobbijának, így a Zala
Megyei Közgyûléssel karöltve
indítottuk útjára a most debütáló viadalt, melynek minden
esztendõben otthont szeretnénk biztosítani – fogalmazott
a polgármester. – A kulturált
pálinka fogyasztás népszerûsítése mellett szakmai minõsítést is kívántunk adni a gazdáknak, ezért hívtuk meg az
ország egyik legnevesebb pálinkafõzdéjének szakembereit
a bírálat vezetésére.
Kelemen Valéria
A pálinka versenyre benevezett 98 mintából 7
arany, 22 ezüst, 18 bronz
minõsítésû lett.
A megye legjobb házi
pálinkája címet a nagykanizsai Gazdag Attila 2011-es
évjáratú madárberkenye pálinkája érdemelte ki. Arany
minõsítésben részesült a fügébõl fõzött párlata is, valamint a becsehelyi Hajdu
Szilárd szürkebarát törköly,
a letenyei Kis Péter madárcseresznye, Kiss Szilárd hordóban érlelt szilva, a tótszerdahelyi Megyeri István
tramini, továbbá a lenti Völgyi Zoltán nektár törköly
pálinkája.

MINDEN TÍPUSÚ
személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija,
lassú jármû és pótkocsija

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
GÁZOLAJ ÉS KENÕANYAG
KEDVEZMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE
Elérhetõségeink:

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-695
Tel.: 92/ 503-675
Nagykanizsa, Virág B. u. 4. Tel.: 93/ 537-937
Keszthely, Mártírok u. 2.
Tel.: 83/ 515-175
Lenti, Petõfi S. u. 32.
Tel.: 92/ 551-882
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17. Tel.: 83/ 562-990

Ami a zsûri elé került…

Egy kis Tündérkert lehet
Megújult a letenyei Öreg-hegyi boronapince
(Folytatás az 1. oldalról)
Timár József, a Letenyei Versmondók Körének tagja szavalt
el egy alkalomhoz illõ verset.
Molnár Ferenc, az egyesület
elnöke beszéde során elmondta: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programon belül
Borturisztikai Szolgáltatások
Bõvítése a Letenyei Kistérségben címmel megírt sikeres pályázatukon a Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesülete
10.776 eurót, azaz 2.995.148
forintot nyert el.
A pince megújult belsõ tere társadalmi munkában készült el, a tagságon túl az elnök
külön köszönetet mondott a
precíz munkájáért Kozári Imre ácsnak és Tóth József festõnek is. Mint elhangzott: a
létesítmény immár nem csak
saját, hanem zalai borturisztikai rendezvények megtartására is alkalmassá vált.
V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára avatóbeszédében szólt
arról, hogy a magyar vidék felemelkedését szolgáló Darányi
Ignác Tervben további 6.2 milliárd forint áll rendelkezésre,
melybõl sikeres pályázat esetén remélhetõleg Letenye és
környéke is jelentõsen részesedhet. A megújult Öreg-hegyi
boronapincét Farkas Károly
plébános szentelte fel.
Pohárköszöntõjében Halmi Béla polgármester szólt
arról, hogy ez a beruházás is
egy újabb pluszt jelent a jövõ
januárban 27 települést magába foglaló leendõ letenyei járás

számára. A polgármester nagyon jó elképzelésnek tartotta
azt is, hogy a letenyei Szõlõ és
Gyümölcstermesztõk csatlakozni kívánnak a Zalából útjára
indult Tündérkert mozgalomhoz, így, – amennyiben az anyagiak is rendelkezésre állnak –
õshonos magyar növényfajták
kerülhetnek kiültetésre az Öreghegyi boronapince környezetébe.
A program végén népdalokat adott elõ a csentei Petõfi
Sándor Mûvészeti Együttes
énekkara, majd ismét a Mákvirágok játszottak, sõt nem kis
meglepetésre a citerazenekar
egyik hangszerét V. Németh
Zsolt államtitkár is megszólaltatta. Az avatóünnepség a
Ságvári és Fiai Kft.-nek köszönhetõen mangalica kóstolóval zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az államtitkár nem csak avatott, hanem citerázott is.
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A pálinka, mint a vidékfejlesztési stratégia egyik eleme
A „pálinkatörvény” a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, V. Németh Zsolt nevéhez fûzõdik, aki az elsõ szabad
pálinkafõzésen, s a szintén elsõ alkalommal megrendezett
Házi fõzésû pálinkák Zala
megyei versenyén is Becsehelyen járt.
Utóbbi alkalommal váltottunk szót a zsûrizést szakértelemmel végzõ államtitkárral,
aki lakóhelyén, Vasváron maga is rendszeresen fõz pálinkát. 60 literes készülékben, kis
mennyiségben, a hagyományokat õrizve, családja és barátai
számára. Olyan tájjellegû fajtákból (kökény, búzaérõ és
tüskés körte), melyek permetszert és metszõollót sem láttak.
– A pálinkakészítés ugyanazt az utat járja be, mint a bor vélekedett V. Németh Zsolt. –

A borban az elmúlt évtizedekben olyan minõség alakult ki a
prémiumkategóriákban, ami maga után hozta a hobbi borászok fejlõdését is. Most például Letenyérõl jöttem egy boronapince átadásról, ahol elképesztõen jó minõségû borok jelentek meg. A pálinkánál
is ugyanez a helyzet, hiszen
nem igazolódtak azok a félelmek, hogy majd a minõség
tönkre megy a szabaddá váló
magánfõzéssel. Nem a prémium márkát lehetetleníti el
és húzza le az otthon készített
fõzet, hiszen a gazdák, mint ez
a verseny is mutatja, egyre
jobb minõségre törekednek. A
gyengével még a szûk baráti
körbe sem lépnek ki, tudják
ugyanis, hogy miféle jó italokat lehet készíteni a gyümölcsbõl, s ha már munkát fektet-

II. Muramenti Nemzetközi Hídi Vásár
2012. május 19-20.
Helye: Régi Mura-hídnál lévõ határátkelõnél, a Muracenter
elõtti területen
A kétnapos vásár helyi és térségi termékek bemutatója
kulturális programokkal.
A City Cooperation (Városok Szövetsége) keretében
meghívást kapnak a partnervárosok kézmûvesei és
termékkészítõi is, így lesznek szlovén és osztrák kiállítók,
mûvészeti csoportok.
A vásár fõvendége Muraköz megye (Medimurske Horvátország)
2
Helypénz: 2 napra 500 Ft/m
A vásár megtekintése mindenkinek ingyenes.

V. Németh Zsolt államtitkár volt a Házi fõzésû pálinkák Zala
megyei versenyének fõvédnöke.
nek bele, akkor jót kell csinálni. A kezdeti félelmekre utalva
én azt látom, hogy nem robbantják fel és nem mérgezik
meg magukat, s nem veszélyeztetik a kereskedelmi forgalmat.
Ugyanakkor az ízvilág, amely
még elég egysíkú volt pár
esztendõvel ezelõtt, a nem várt
módon kiteljesedett.
– A vidéki embernek miben segített a pálinkafõzés liberalizálása?
– Magában az öngondoskodásban, hiszen felhívja a figyelmet, hogy a saját háza körül
miféle értékek vannak, s azok
megmenthetõk. Hiszen ha kifõzi a pálinkáját a körte- vagy
almafáról, az rávilágítja arra,
hogy lehet abból szörpöt, lek-

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek
A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. április 2. és május 15. között adhatók be a mezõgazdasági termelõket érintõ területalapú támogatások elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok – idõpont egyeztetést
követõen – a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:
körzeti iroda

falugazdász

telefonszám

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Deákné Vas Szilvia
Kötél Lajosné
Szabó Gyula

06/70/436-5315
06/70/436-5317
06/30/434-6837

Páternoszter Anna
Palkóné Hosszú Katalin
Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula
Balogh István

06/70/417-4343
06/30/663-5420
06/70/436-5322
06/30/434-6837
06/30/530-4746

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

06/30/335-4561
06/70/436-5354

Szabó Lilla
Pusztainé Fodor Ágnes
Nagy Ferenc
Ujj Aurél

06/70/436-5329
06/30/663-5419
06/30/480-2199
06/70/436-5273

Keresztes János

06/30/356-2147

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00
Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00
Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00
Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00
Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

várt, ivólevet, vagy éppen aszalványt is csinálni. A pálinka
csak egyik eleme a vidékfejlesztési gondolatainknak, stratégiánknak. Szeretnénk, ha
ugyanez a fejlõdés történne
meg a baromfitartás tekintetében, vagy újra látnánk disznókat a megürült falusi udvarokban. Egy falusi ház nemcsak
muskátli az ablakban, nádtetõvel, mert ehhez hozzátartozik
az is, hogy a házigazdák a helyi
termékeket helyben tudják kínálni. Hogy amikor a gazda például a pálinkáját kínálja, rá tudjon mutatni a szilvásra, mondván:
ez az ital onnan származik.
– A helyi termékek piaca
miként kapcsolódik a kormány törekvéseihez?
– 2010 nyarán az elsõ intézkedéseink egyike volt, hogy lebontsuk azon akadályokat, melyek a helyi termékek értékesítése útjába tornyosultak, így
40 kilométeres körzetben szabad már az állati alaptermékek
– a hús, a tojás és a tej –, illetve
a feldolgozott kolbász vagy
éppen sajt értékesítése. A falusi vendégasztal lehetõségeit
kiterjesztettük, s bejelentési
kötelezettséghez kötjük már a
termelõi piac létrehozását.
Minden törekvésünk az, hogy
az élelmiszerláncot lerövidítsük, a termelõtõl a fogyasztóig
vezetõ áttételek számát csökkentsük, s elsõsorban a saját
környezetünkben termeljük meg
magunknak az élelmiszert. Azt
látom, hogy megélénkült az
érdeklõdés ezen a területen,
mert például elképesztõ menynyiségû vágópontra fognak beadni most pályázatot az állattartók. Mert ha már lehetõvé
tesszük az értékesítést, akkor
érdekes lesz számukra maga a
saját vágás és feldolgozás lehetõsége is. Tehát a helyi termelésben, a helyi feldolgozásban és a helyi értékesítésben
rejlõ tartalékokat is ki akarjuk
használni.
Kelemen Valéria
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Zala megye egyik legszínvonalasabb borversenye

A szakemberekbõl álló zsûri ezúttal is elégedett volt a becsehelyi borosgazdák munkájával.
Miként a korábbi években,
idén is kizárólag Becsehelyen
termett szõlõbõl erjesztett borral lehetett nevezni a faluházban április 14-én megrendezett Becsehelyi Borok Versenyére. A megmérettetés népszerûségét bizonyítja, hogy
ezúttal 131 minta érkezett (18

vörös, 10 rozé, és 103 fehér),
így a bírálathoz három bizottságot kellett alakítani.
– Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a neves bírálók
magukkal viszik a Becsehelyi
Borok Versenyének jó hírét,
hiszen egyre több helyrõl halljuk vissza, hogy Zala megye

egyik legszínvonalasabb borversenye a becsehelyi – mondta Németh Géza polgármester,
aki maga is remek borász hírében áll. Ezúttal három fehérborral, kettõ rozéval és egy vörössel nevezett a rangos viadalra,
s miként az eredményhirdetésnél késõbb kiderült: két nedûje is aranyos minõsítést kapott.
S hogy milyen is volt a borászati év? Németh Géza szerint a növényvédelem szempontjából nagyon kedvezõ, ám
a szõlõtermesztés és borászat
tekintetében kifejezetten nehéz esztendõ volt, mivel a szõlõ érése a nagy szárazság miatt
nem volt harmonikus.
– A magas cukorfok erjedési problémákat okozott és komoly veszélyeket is hordozott
magában – vélekedett a polgármester, hozzátéve: sokan megtapasztalták, hogy nagyon vontatott, nehéz erjesztés volt. –
Egy embert próbáló év volt
borászati szempontból az elmúlt esztendõ, kíváncsian várom, hogy ezzel mi hogyan
birkóztunk meg. Szerintem
minden borosgazda jó érte-

lemben vett presztízst csinál a
borversenyen történõ szereplésbõl, így az önbecsülésem
miatt magam is fontosnak tartom az eredményességet. Az
én célom minden borversenyen az, hogy egy aranyat sikerüljön elnyerni. Eddig mindegyik viadalon megvolt legalább az egy arany, most sem
szeretném alább adni.
A Da Bibere Borlovagrend
nagymestere, dr. Pálfi Dénes
vezette zsûri 27 arany (Gerencsér Géza 4, Horváth Szabolcs
3, Liviczki Tibor, Nagy Csaba,
Németh Géza 2-2, Balogh József, Iványi József, Iványi Károly, Kovács Marietta, Kun
Csaba, Kun Tamás, Lõrincz
István, Lõrincz Péter, Molnár
Zoltán, Németh Kristóf, Ritka
János, Simon Ferenc, Szõke
Tibor, Tóth Miklós 1-1 bora),
71 ezüst, 29 bronz és 1 oklevél
minõsítést adott ki.
A „Becsehely legjobb bora”
címet 2012-ben Szõke Tibor
Zenit bora nyerte, amely
Liviczki Tibor pincéjében és
közremûködésével készült.
Kelemen Valéria

Ismerkedés a letenyei nedûkkel
A letenyei Szõlõ és Gyümölcstermesztõk Egyesületének meghívására vettünk részt
március 31-én (szombaton) a
Kerka- és Muramenti Hegyközség helyi rendezvényén. Simon Zoltán hegyközségi elnöktõl megtudtuk, hogy programjaikat – melyeknek célja az
ismerkedés, a szakmai ismeretek cseréje és a szõlõhegyek
bemutatása – havonta más-más
helyszíneken szervezik meg.
Februárban Becsehely adott
otthont a rendezvénynek, március végén pedig a letenyei
civil szervezõdés volt a házigazda.
A Lentibõl, Lovásziból, Dobriból, Tormaföldérõl, Csörnye-

földrõl, Kerkaszentkirályról,
Becsehelyrõl és természetesen
Letenyérõl érkezett szõlõtermelõket, borbarátokat elsõként Molnár Ferenc egyesületi
elnök köszöntötte.
Szombat délelõtt a letenyei
hegyekkel ismerkedtek a résztvevõk, mely során ellátogattak
a Város Bora címet elnyert Kozári Attila Béci-hegyi pincéjéhez is, ahol megkóstolták a
díjnyertes ízletes, dínyertes
szürkebarátot is.
Ebéd elõtt az Öreg-hegyi
faboronapincénél Szabó Béla,
a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságának vezetõje tartott elõadást.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Csoportkép a hegyi rendezvényrõl.
A szakmai programot követõen Halmi Béla polgármester
üdvözölte a vendégeket, akiknek Letenyét bemutató, népszerûsítõ kiadványokat adott át
a vendégeknek.
Ezt követõen a Szõlõ és
Gyümölcstermesztõk néhány
tagja mutatta be borait,
melyeknek ismertették elké-

szítési módját, s melyekrõl a
vendégek is véleményt alkottak.
A hegyi program ínycsiklandozó ebédjét a helyi Zsiráf
Pizzéria és Étterem szolgáltatta, majd a tapasztalatok megbeszélésével zárult a jól szervezett letenyei program.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

2012. április
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Piacfüggõ családi vállalkozás Molnáriban
A Dobos-testvérek az egykori molnári tsz-telepet vásárolták meg, s azt átalakítva és
folyamatosan bõvítve hozták
létre a megyehatáron túl is
keresett Palmetta '97 Kft. jelenlegi otthonát. A családi vállalkozás piacfüggõ, változó létszámmal mûködik, hiszen a
profiljából adódóan télen kevesebb a megrendelés, így a
munka is. Dolgozóikat megválogatják, mivel egyáltalán nem
mindegy, hogy a drága alapanyagokkal kik tevékenykednek.
A homlokzati és beltéri díszítõelemeket, kültéri díszburkolatokat, balusztrád korlátokat és lábazati burkolóköveket
gyártó, épületszobrászattal foglakozó kft. névadója a görögöktõl származó, s a rómaiak
és a reneszánsz építészetében
is elõszeretettel használt díszítõ motívum, a palmetta.
Dobos László és Dobos Gábor a '90-es évek elején gondoltak egy merészet, és gipszstukkókkal indították be családi vállalkozásukat, melyet az
1997-es átalakítás óta mûködtetnek Palmetta '97 Kft. néven.
– Akkoriban Budapesten a
reneszánszát élte, de vidéken
még nem volt annyira ismert a
gipszdíszítés – mondta elöljáróban az idõsebb testvér, Dobos László, elárulva: erre alapozva vágtak bele tervük megvalósításába. – Sokan megkedvelték ezt a fajta épületdíszítést, így egyre több ügyfelünk
lett, s nem csupán a lakosság

körében. A referenciáinkat látva zalai és somogyi templomokon, valamint a nagyobb városok jelentõsebb építkezésein –
a budapesti mezõgazdasági
minisztériumban, a bécsi és a
bukaresti magyar nagykövetségen, s egy szombathelyi kastélynál – is dolgoztunk.
– Aztán a kommersz díszítésben a gipsszel szemben teret nyert a polisztirol, mert a
szakemberek szerint egyszerûbb vele dolgozni, ráadásul
nagyságrendekkel olcsóbb, mint
a gipszstukkó – vette át a szót
Dobos Gábor, elmagyarázva:
egy festõ a falszegélyezéshez
akár 35 méternyit is feldobhat
a vállára, s könnyedén felsétálhat vele a negyedik emeletre. –
A talpon maradás érdekében
ezért nekünk is profilváltáson,
illetve a repertoárunk bõvítésén kellett gondolkodni.
Kõburkolatokat, lépcsõket,
kerítés fedlapokat, kültéri díszburkolatokat, balusztrád korlátokat és gipszstukkót a mai
napig gyártanak, s 2006-tól a
polisztirol termékeket is felvették a palettára, hiszen a
fejlesztés elodázhatatlan volt.
A náluk tett üzemlátogatáson
megtekintettük a kõgyártáshoz szükséges kézi öntõformákat, az épületdíszítésnél
használatos csiszoló és vágógépeket, s a kõburkolatokhoz
vásárolt csomagológépet, ami
nagy hatékonysággal, automatikusan rendezi zsugorfóliába
a termékeket.

Kõburkolatok és épületdíszítõ elemek a Dobos-testvérek vezette Palmetta '97 Kft-nél (a képen balról Dobos László,
mellette Dobos Gábor).
– A gazdasági válság követ- rok miatt cseppet sem mindkezményeként sajnos a hazai egy, mennyire idõtálló az épüpiac beszûkült, ezért a környe- letekre felhelyezett anyag. A názõ országok felé is nyitottunk lunk fellelhetõ, extra kemény
– folytatta László, aki szerint kérgesített polisztirol elem sokarrafelé sem könnyû piacot kal nagyobb testsûrûségû, mint
szerezni, mert a krízis hatása máshol, mivel az egyik beszálitt is és ott is fõként az építõ- lítónk 45-50 kg/köbméter sûiparban mutatkozik meg. – A rûségû anyagot tud készíteni.
talpon maradáshoz a kõburko- A tõle vásárolt natúr alapanyag
latok terén is egyre szélesebb jóval keményebb, mint más
választékot nyújtunk, s a po- gyártóké. A díszítõelemekre
lisztirol termékeinket is egyedi több rétegben felkerülõ, kvarcmódon állítjuk elõ. Itt extra cal dúsított, cement alapú kékemény, korszerû és tartós reg jóvoltából a felület kemékéregbevonat készül a kültéri nyebb és tartósabb lesz, nem
homlokzati díszítõelemekre, fogja szétenni sem az UVolyan, amit sokan még csak sugárzás, sem a jégesõ. A „palhírbõl sem ismernek. Pedig a mettások” szorgalmasan teszik
jégesõvel kísért gyakori zápo- a dolgukat, s a gondokról szólva csupán egyet említettek: a
helyi vállalkozókkal egyetemben õk is jó néven vennék, ha
jobban bevonnák õket a molnári beruházásokba. A szakértelmük ugyanis adott, ráadásul
így még magasabb helyi iparûzési adó maradhatna Molnáriban.
Szöveg és fotó:
Kelemen Valéria

A Letenyei Versmondó Kör elõadása
Április 20-án a helyi városi
könyvtárban immár második
alkalommal mutatkozott be a
Letenyei Versmondó Kör.
A tavaszköszöntõ zenés
irodalmi est elején Dömõk
József, a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár igazgatója
köszöntötte az érdeklõdõket.
Az intézményvezetõ bevezetõje során többek között elmondta: a helyi versmondók
eddig is szerepeltek a városi
rendezvényeken; elsõ közös
bemutatkozásukra tavaly december végén óévbúcsúztató
est során került sor ugyanitt, a
letenyei bibliotékában.
A kis csapat néhány tagja
már a márciusi Hóvirág Fesztiválon is bizonyított.
A Letenyei Versmondó Kör
tagjai, Bányai Andrea, Bõdör
Krisztina, Halász Erika, Hal-

Zsalugátereket
keresünk!

A mûsorban fellépõ letenyei versmondók.
mi Nándor, Timár József az
est során színvonalasan tolmácsolta 17 költõ-író mûveit.
A kultúrális program Letenye Város Mûvészetoktatási
Intézménye diákjainak hangszeres közremûködésével zajlott, a tanulókat Proszenyákné

Gróf Mónika és Zsovárné
Papp Judit készítette fel.
Az üdítõ mûsor végén megtudtuk, hogy a tervek szerint a
Letenyei Versmondó Kör harmadik közös bemutatkozására várhatóan ez év végén kerül sor.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen
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Sikeres projektet zártak Letenyén
valamint nyári táborok valósult meg.
A pályázat egyik népszerû
eleme volt, hogy az Andrássy
Gyula Általános Iskolával
egyeztetve a Fáklya Mûvelõdési
Ház és Könyvtár 48 letenyei
általános iskolás korú gyermek
számára biztosított ingyenes
lehetõséget egyhetes balatoni
nyári táborozásra.
A háromcsillagos balatonmáriai Mária Hotelben a gyermekek
és kísérõik számára napi négyszeri étkezés, a szálloda saját balatoni strandja és úszómedencéi,
játszótere állt rendelkezésre, de
Balatonmáriai csoportkép a letenyei diákokról.
A letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár (FMHK)
sikeresen pályázott a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetett
TÁMOP-3.2.309/2-2010-0016 „Együtt-mûködünk!” – kistérségek összefogása a közösségek építéséért”
címû pályázatra.
Az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával százszálékosan uniós forrásból finanszírozott projektben Letenye
16.274.310 forintot nyert el.
Dömõk Józseftõl, az FMHK
igazgatójától, egyben intézményi koordinátortól megtudtuk,
hogy a 2010. októbertõl 2012.
március végéig tartó letenyei
programokban 305 általános

és középiskolás gyermek, 30
hátrányos helyzetû felnõtt, 19
szakkörvezetõ és 4 klubvezetõ
vett részt. A pályázat keretében letenyei szervezésben pályaorientációs, kézmûves foglalkozás, az óvodások számára
kompetenciafejlesztõ
játszóház (melynek során a mûvelõdési ház 1 millió forint értékû eszközt és játékot adott át
a városi óvodának) és játékos
angol, színjátszó szakkör, filmklub, kortárstánc, számítástechnikai szakkör, tanulás-módszertan szakkör, néptánc-csoport, helytörténeti szakkör,
kézmûves szakkör, asszertív
tréning, felnõtt- és gyermek
roma népismereti, horvát klub

8,30 Majális Kupa - kispályás labdarúgás
9,00 Diesel Kerékpár ügyességi verseny
(Délelõtti programok helye: Sportpálya)

KASTÉLYPARKI PLATÁN MAJÁLIS
- a Tánc Világnapja jegyében -

PROGRAM
14,30 “Szív adja szívet...”
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2012.
május 1.
kedd

- anyáknapi ajándékkészítõ játszóház
Gyermekprogramok - állatsimogató mini-zoo,
ugrálóvár, arcfestés

15,00 Kincses Színház: BOHÓCVÁR
- interaktív gyermekmûsor

16,00 MURA DANCE
- Letenyei Óvodás Pillangó Csoport - Matróz tánc
- Letenye Város Mazsorett Csoportjai
- Letenyei Moderntánc csoportok
- SHEBA hastánc - Zumba csoport
- Kangoo bemutató

17,30 “Járd ki lábam...”
- Zalagyöngye Néptánc-együttes

18,00 Eraklin Táncklub
társastánc bemutató
18,30-20,30 Platán bál
- Zene: NO LIMIT
Szünetekben zenél: Harmonikás Jani

BÜFÉ - BORHÁZ

a három turnus során gondoskodtak a diákok szabadidejének hasznos eltöltésérõl is.
A pályázati konstrukció
eredményeként nõtt a nem
formális tanulás elismerése a
város közösségeiben.
A projekt letenyei megvalósítói törekedtek a proaktív
szemlélet kialakítására, mely
által a fiatalok megtanulták
felismerni és elfogadni korlátaikat, meglátni bennük a lehetõséget egy új, kreatív jövõ
felépítésére – mondta végezetül Dömõk József igazgató.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

CAC-kiállítás és tenyészszemle
A Magyar Ebtenyésztõk Országos Egyesületének Nagylengyeli
Szervezete 2012. május
30-án (szombaton) nemzeti CAC-kiállítást és országos tenyészszemlét
rendez Zalaegerszegen
a Gébárti Szabadidõközpontban. A korábbi
színvonalas nemzeti kiállítás miatt a szervezet
újra megkapta a lehetõséget, melyet közös rendezvényként a szlovéniai lendvai kennellel
együttmûködve tart.
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási Kft.
a kutyakiállítás megtartására a területet rendelkezésre bocsátja. Orbán Sándor, a szervezet
elnöke elmondta, hogy
nagy az érdeklõdés a
közös kiállítás iránt, nemcsak határon belül, hanem a környezõ országokból is érkeznek nevezések. A kutyabírálatok reggel 9.30-kor kezdõdnek, melyet a délutáni Best in Show
programmal zárnak. A
programban fiatal felvezetõk
versenye, tenyészpár verseny,
tenyészcsoport verseny, baby
BIS, kölyök BIS, junior BIS és
felnõtt BIS címek is kiosztásra
kerülnek.
A kiállítással egyidejûleg
tartandó tenyészszemlén 24

fajta klub által gondozott 240
fajta kutya vonulhat fel. A szervezet vezetõsége mindenkit
szeretettel vár, mind kiállítóként, mind vendégként.
Információ:
92/314-954, 30/2603988,
csacsligeti@t-online.hu.

www.zalatajkiado.hu

2012. április
Azt a hírnevet és gazdasági
fejlõdést, amelyet az elmúlt évtizedekben az olajipar jelentett Bázakerettye számára, most
jó eséllyel újra megteremtheti
egy merõben más ágazat, a
turisztika. A falu lakói – sportnyelven szólva – jó érzékkel mozdultak rá arra az esélyre, amit a
helyi természeti értékek jelentenek, amit a mûködõ turisztika hozhat egy település számára. Az, ami másutt álom, ha idõnként adódó nehézségekkel is,
de Bázakerettyén már lassan
húsz éve mûködõ valóság.
Egyre jobb a hazai turisztika világában Bázakerettye
imázsa. Bármennyire is közhelyként hangzik a szó, ha ezt
látjuk, akkor ezt kell írni: vadregényes kis falu a dombok és
facsoportok közt megbúvó házaival. A környék számtalan
kirándulási útvonalat tartogat,
a hegytetõn épített kilátóról
pedig az egész térséget be lehet látni. A termálfürdõ egész
nyáron vonzza a vendégeket
közelrõl s távolból. Sokan talán
már nem is tudják, hogy a
mostani hidegvizes medence
helyén már 1938-ban megépült a strand, amelyet a helyi
emberek örömmel vettek birtokba, s az évtizedek alatt egyre népszerûbbé vált, no és a
színvonala is fokozatosan fejlõdött. Ma már a kor követelményeinek megfelelõ technológiával mûködik a kompleum:
feszített víztükrû ülõ termál-,
élmény- és úszómedence, pancsoló, pezsgõfürdõ várja a vendégeket.
A kívülálló azt várná, hogy
hatalmas hotelkapacitás lenne
szükséges a turisztika kívána-
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Bázakerettye és térsége jövõje a turisztika
tos mûködéséhez. Bázakerettyén ez is kicsit másként
mûködik. Tegyük hozzá, talán
több szempontból jobban. A
szálláslehetõségek ugyanis nem
hiányoznak. Iványi László polgármester becslése szerint
mintegy százötven szállóvendéget képes fogadni Bázakerettye, ráadásul nagyon széles
kínálati skálán.
– A vendégek számára akár
a falusi turizmusba illeszkedõ
családi vendéglátóhely, akár
csoportos diáktábor, apartman,
turistaház, vagy épp a háromcsillagos színvonalat megjelenítõ szálloda jelent olyan választékot, amelyben mindenki
megtalálhatja a neki megfelelõt. Egy ekkora településtõl ez
nagyon szép teljesítmény. Nagyon jó a településünk szállásadó-, fogadóképessége. Ezen
a téren, úgy érzem, ezt el kell
ismerni, hogy Bázakerettye mindenképpen elõbbre jár ebben
a térségben, bár kétségkívül
mindig van mit tenni a fejlõdés érdekében. Ez a község az
egyedi arculatát az olajipar révén kapta, hiszen a technológia jellegéhez igazodóan alakították ki a település szerkezetét. Ez a falukép annyira jellegzetes, annyira egyedi arculatot jelenítenek meg a természeti környezetbe ágyazott
épített értékek, hogy ez már
önmagában turisztikai látványosság. Ezen túl természetesen egymásra épülõ, egymást
segítõ további vonatkozások
növelik a helyi turisztikai ér-

Bázakerettye domboldalba épített termálfürdõje, amelynek a
helyén már 1938-tól strand mûködött.
téket. Ennek fontos eleme a
termálfürdõ, valamint nem csupán Bázakerettye, hanem az
egész környék adottságainak
sora, a túraútvonalak, a horgászlehetõségek, valamint a
környezõ települések, így például Kistolmács szándékai a
turisztika fejlesztésére, hiszen
ez nagyon jó, nem vonja el a
vendéget a másik településtõl,
hanem erõsíti egymást. Éppen
a lehetõségek bõvülése hozhat
ide a térségbe egyre több érdeklõdõt! A térségben minden
településnek fel kell mutatnia
valami egyedit, valami olyan
értéket, amiért érdemes a turistáknak oda is elmenniük,
hogy minél több idõre képesek legyünk ide vonzani és
megtartani a vendégeket, hogy

megmutathassunk nekik az
egész régiót.
– Miben kellene, lehetne
még továbblépni?
– A régióban az összefogás,
a közös munka meghozná a
befektetett munka eredményeit. A lehetõségeket számba
kell venni és közös marketinggel megismertetni a külvilággal a térség értékeit. Bízom benne, hogy az önkormányzatok, a turisztikához kapcsolódó szervezetek és vállalkozások együtt, összefogva kialakíthatják az egységes arculatot, és képesek lesznek még
jobban kiaknázni az ebben a
térségben rejlõ lehetõségeket osztotta meg velünk Iványi
László polgármester.
Farsang Lajos

Régiódöntõben a muraszemenyei kézispalánták
A Muraszemenyei Általános Iskola U 10-es korosztályos csapata Zala megye második csapataként bejutott az
Erima Gyermekbajnokság régiódöntõjébe, ahol Baranya,
Somogy és Zala megye 2 legjobb csapata mérkõzött meg
egymással Komlón. Már az is
nagy élmény volt, hogy ilyen
hosszú útra indultunk. Ezt
még csak növelte a komlói
sportcsarnok, illetve az, hogy
olyan csapatokkal találkoztunk, amelyek sportszerû ellenfelek voltak.
A mi csoportunkban a böhönyei iskola és a komlói
sportiskola csapatai voltak,
amelyek már évek óta heti
több alkalommal edzenek, így
sokkal rutinosabbak és ügyesebbek voltak nálunk. Sajnos
mindkét csoportmérkõzésünkön kikaptunk, de ez nem keserítette el a csapatunkat, hiszen az volt a célunk, hogy

Tapasztalatokat szereztek Komlón.
éles helyzetben tapasztalatokat és játékrutint szerezzünk.
Nagy örömünk volt, hogy gólokat dobtuk és nem vallot-

tunk szégyent. Az ellenfél játékosainak tiszteletét is kivívtuk!
A helyosztó mérkõzésen is
alulmaradtunk a nagykanizsai

Zrínyi Iskola csapatával szemben, így a hatodik helyen zártuk a régiódöntõt.
Most már egy kicsit rutinosabbak vagyunk, de még nagyon sok munka áll elõttünk,
hogy valóban fel tudjuk venni
a harcot a többi csapattal. Sok
kitartásra van szükségünk, de
ezzel nem is lesz gond, hiszen
nagyon lelkes a csapatunk, és
tudjuk, hogy még sokat kell
tanulnunk!
A Magyar Kézilabda Szövetség a kiesett csapatoknak meghirdette a „Régió Bajnoka” versenyt, így ott folytatjuk a tapasztalatszerzést.
A csapat tagjai: Varga Árpád, Molnár Kristóf, Simon
Márton, Gresa Soma, Szabó
Patrik, Markó Ábel, Zólyomi
Krisztián, Horváth Attila, Orsós Dávid, Somogyi Bence, Pál
Marcell, Simon Zsolt, Czenner
Attila.
(m)

8

Dél-Zala Murahíd

2012. április

Közel 250 idõs, beteg emberrõl gondoskodnak
tásra. A pénzbõl új gépkocsit,
nagyteljesítményû mosógépet,
mosogatógépet, vízlágyító berendezést is tudtunk vásárolni,
sõt a társalgó felújítására is jutott belõle.
– Fizikailag és pszichésen
is nehéz dolog idõs, beteg, fáradt emberekkel dolgozni. A
biztos megélhetésen túl, hogy
ismerik el az itt dolgozók
munkáját?
– Az idén január 23-án jegyezte be a Zalaegerszegi Törvényszék a Bölcsõtõl a Sírig
nevû közhasznú alapítványunkat. Az alapítvány céljai között
szerepel az otthon lakóinak és
az itt dolgozó munkatársaink
Nõvérek az otthonban.
A Kolping Idõsek Ápológondozó Otthona 2004 óta
mûködik Letenyén. Vlasicsné
Hermán Gabriella intézményvezetõvel beszélgettünk ottjártunkkor.
– Az intézmény életében
alapvetõ változás következett
be 2004-ben, amikor a korábbi
fenntartó, a Zala Megyei Önkormányzat 50 évre szóló ellátási szerzõdéssel a Magyar
Kolping Szövetség – katolikus
egyházi fenntartó – mûködtetésébe adta át a szolgáltatást –
mondta elöljáróban Vlasicsné
Hermán Gabriella.
A Petõfi és a Kárpáti utcai
intézményekben (hozzájuk tartozik a szepetneki 50 férõhelyes bentlakásos intézmény is)
a gondozottak napi háromszori – szükség szerint diétás –
étkezésben, orvosi, mentális
ellátásban, fizikai gondozásban részesülnek. A közel 120
dolgozójával a letenyei Kolping a környék egyik legnagyobb foglalkoztatója. Tavaly
jelzõrendszeres házi segítségnyújtással, szociális étkeztetés-

sel, idõsek nappali ellátásával
is bõvült az intézményi feladatok palettája.
– Mi az a plusz, amellyel a
Kolping más mint az un.
„normál” otthonok?
– Egyházi-szociális intézményként ellátásunkban azt a
kötelezõ lelki többletet kívánjuk nyújtani, melyre az intézmény szellemisége minket arra kötelez – mondta a vezetõ. –
2011-ben a mikrotársulástól
átvettük a helyi Bajcsy utcai
gondozási központ mûködtetõi feladatait, ahol a letenyei
idõsek számára nyújtunk nappali ellátást, besegítünk az idõsek klubjának mûködtetésébe is.
– Van pénz a fejlesztésekre?
– 2011-ben a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény
Fenntartó Szervezet 19 millió
forint beruházási támogatást
nyújtott. Ebbõl komfortos apartman szobák kialakítása történt
meg, felújítottuk a mosoda
tetõszerkezetét, a lépcsõk újra
burkolását is elvégeztettük, új
vizesblokkok kerültek kialakí-

támogatása is. Az alapítány –
melyhez támogatást örömmel
fogadunk – azért jött létre,
hogy akik a szociális ellátási
rendszerben akár ellátottként
vagy dolgozóként átlagon felüli teljesítményt nyújtottak és
szívvel-lélekkel cselekszenek,
azok általa egy kis plusz juttatásban részesüljenek. A lap
olvasóitól az interjú végén Boldog Kolping Adolf szavaival
köszönnék el: Isten áldja a tisztes ipart ! – mondta végezetül
Vlasicsné Hermán Gabriella, a
letenyei Kolping Idõsek Ápoló-Gondozó Otthonának vezetõje.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Húsvét az otthonban

A kiskanizsai együttes évek óta fellép az otthon rendezvényein.
A muraszemenyei fogyatékosok otthonában értelmi és
halmozottan sérült embertársaink élik mindennapjait. Kiemelkedõen fontos szerepet
kapnak életükben az ünnepek,
kulturális rendezvények, kirándulások.
Intézményünk keresztény
életéhez hozzátartozik a húsvét ünnepének megtartása. Minden évben nagyszabású rendezvényre kerül sor. A mentálhigiénés csapat a lakókkal már
egy hónappal elõbb elkezdte a
felkészülést. Napi rendszerességgel gyakoroltuk a verseket, énekeket. Nagy lelkesedéssel és örömmel várták ezt
a napot.
Mindannyian, akik fontos
szerepet játszanak az életükben, eljöttek hozzánk, hogy
közösen ünnepeljünk. Sok lakónkhoz eljött a hozzátartozója, gondnoka, itt volt a falu

polgármestere, plébánosa. Nagykanizsáról ismét eljöttek a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony
Plébánia Közössége, a Kiskanizsai Karitasz tagjai.
Kele Lászlóné, a telephely
vezetõje köszöntötte az egybegyûlteket, majd a mûsor szereplõi elmondták és elénekelték a passiót. Ezt követõen a
gitárosok egyházi énekekkel és
bibliai idézetekkel kedveskedtek a jelenlévõknek. A népszokások felelevenítéseképpen
öt fiú vidám locsolóverset
mondott.
A mûsor befejeztével a lakók egy áldás eléneklésével
vettek búcsút a leköszönõ igazgatónõtõl.
A szereplõk könyvjelzõt adtak emlékül a vendégeknek.
Lakóink ajándékokat kaptak,
majd a résztvevõket süteménynyel vendégeltük meg.
Sz.G.
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Cél a labdarúgás népszerûsítése
Eredményes zalai pályázatok
Négy látványsportág, közte
a labdarúgás képviselõi – köztük az amatõr együttesek is –
pályázhattak a társasági adóra
április 30-ig. Józsi György, az
MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõje arról számolt
be, hogy élénk érdeklõdés volt
a klubok részérõl, annak ellenére, hogy a 2012-2013-as bajnoki idényre az egyszerûsített
pályázati lehetõség forinthatára 3 millióról kettõre csökkent. Kétmilliós összeghatár
felett csak normál adatlapon
lehetett pályázni.

– Megtörtént az MLSZ mûfüves pálya akciójának eredményhirdetése – mondta Józsi
György. – Hévíz egy nagy- és
egy kispályára, Nagykanizsa
nagypályára, Zalakaros egy, Zalaegerszeg három grundpályára pályázott sikerrel.
Az elsõ ütemben augusztus
31-ig épülnek meg a létesítmények. Május hónapban megkezdõdik a beruházások elõkészítése. Nagyméretû mûfüves
pályára csak a Bozsik-alközpontok pályázhattak. Zalában
Egerszeg, Kanizsa, Hévíz ren-

Kistolmács várja Önt!
Kistolmács a turizmus
szempontjából jelentõs színfoltja a letenyei kistérségnek.
A Zalai-dombság lankái közt,
egy völgyes részen terül el, a
Letenyét Bázakerettyével öszszekötõ út mentén található
az alig 200 lelkes falu.
A szabadkempingben és a
Kistolmácsi-szõlõhegyen,
a
turisztikai attrakcióként felépített kilátó területén májustól szeptemberig a vendégek
rendelkezésére áll az ingyenes WI-FI szolgáltatás, melyet
naponta kettõ órán át, havonta 10 napot használhatnak. A „Vizek hátán, dombok
ölén, bunkerek mélyén” címet viselõ aktív turisztikai
program keretében megépült 12 méter magas és 4
szintes kilátótoronyból csodálatos panoráma és természeti környezet tárul a turisták és vendégek elé, s egy-

ben erõsítik a térség aktív és
bakancsos turizmusát. A kilátótoronyból tiszta idõben ellátni a szomszédos
településekre és Horvátországba is.
Kistolmács idén is nagy
szeretettel várja a látogatókat!

delkezik ilyen minõsítéssel, így
az utánpótlás jó körülmények
közé kerülhet a megyében. Az
MLSZ-ben hamarosan kiírják a
pályázat második ütemét is. A
beruházások 70 százalékát az
MLSZ biztosítja a társasági
adóból. Az országos szövetség
kísérleti jelleggel beindítja a
grund-programot is, ezzel a
sportág népszerûsítése a cél.
Ebben az évben megyénként
egy település lett kijelölve. Zalában Zalaegerszegre esett a
választás, itt 3 grundpálya épül
meg: kettõ a Városi Sportcsarnoknál, egy pedig Andráshidán.
– Megkötöttük a szerzõdést
a grundpálya felügyelõvel –
folytatta Józsi György. – A
grund-programban azok vehetnek részt, akik nem szerepelnek a Bozsik-programban, nincsenek regisztrálva az egyesületeknél. Mi a program keretében elsõsorban a nõi labdarúgást célozzuk meg. Az UEFA
programjában is nagy szerepet
kap a nõi labdarúgás fejlesztése. Április végétõl októberig

Józsi György
bezárólag tart a program. Lesz
értékelés, ettõl függ a program
további sorsa.
További színes, érdekes rendezvények várnak még a labdarúgás kedvelõire. Május 16án Grassroots fesztivál lesz a
ZTE-stadionban: délelõtt óvodások tornája kerül megrendezésre, amelyen egy-egy óvis
csapattal Lendva és Varasd is
szerepel. Délután leány és fiú
csapatok mérkõzéseire, valamint a 60 évesek csapatainak a
tornájára kerül sor. Tervezik
még a megyei nagypályás öregfiúk bajnokság beindítását,
õsztõl, kellõ létszámú csapat
jelentkezése esetén.
B.I.

Püspöki látogatás
A Szombathelyi Egyházmegye püspöke, dr. Veres
András április 25-én, szerdán,
lapzártánk után Muraszemenyére érkezik és az egyházközséghez tartozó településekre is ellátogat.
Programja a következõképpen alakul:
09.30: Szentségimádás a
plébániatemplomban. Ezt követõen rövid találkozó a jelenlevõ hívekkel.
10.30: a Muraszemenyei
Polgármesteri Hivatalban
Stefanec Mária, Muraszeme-

nye, Simon Zoltán, Csörnyeföld, Pál Józsefné, Murarátka polgármesterei fogadják.
12.00: Napközi imaóra és
ebéd a plébániahivatalban.
Ebéd után ellátogat a csörnyeföldi Nagyboldogasszony
templomba és a murarátkai
Szent Orbán kápolnához.
14.00: látogatás a Muraszemenyei Általános Iskolába
és a Fogyatékosok Otthonába. Végezetül az egyházközségi képviselõ-testület tagjaival találkozik.

„Határtól Határig Határtalanul”
Tanulmányi kirándulás Szerbiába
A letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola 31 hetedik
évfolyamos diákja 4 kísérõ pedagógussal április 20-23-án 4
napos kiránduláson vett részt Szerbiában, a „Határtalanul!”
program „Határtól Határig Határtalanul” (BGA-11-HA-01-020
azonosító számú) pályázatának keretében. Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. 1.019.400,- forinttal támogatta.
A kirándulás állomásai: Pétervárad, Székelykeve, BelgrádNándorfehérvár, Zimony, Hertelendyfalva, Szendrõ, Galambóc, Palics és Szabadka.
A program célja ismerkedõ-felfedezõ körutazás, kapcsolatkeresés magyarlakta területeken a zalai végekrõl az „ezeréves” határig. Tanulóink megtapasztalhatták a nemzeti összetartozás élményét.

10

Dél-Zala Murahíd

2012. április

Elkészült a letenyei fúvószenekar elsõ cd-je

Megy a gõzös, megy a gõzös Letenyére…
Második alkalommal került
Proszenyák István, az Alapmegrendezésre Letenyén a De- fokú Mûvészetoktatási Intézrû Zeneegyesület és a Mûvé- mény igazgatója köszöntõjészeti Iskola közös rendezésé- ben kiemelte a mûvészetek
tanulásának fontosságát, hiben a mûvészeti bál.

szen a legnagyobb mûvészek a gyerekek, mert õk a
szívükbõl alkotnak, legyen az
rajz, tánc, zene. Nem könnyû
dolog, különbözõ lépésekbõl mutatós táncot formálni,
egy hangszert megszólaltatni, a ritmusokból és a hangokból valami hallgathatót
megformálni.
– De amikor a karmester
beint: a magányos hangszerek
hirtelen egymásra találnak, egymásba szeretnek – és megszólal a Zene. Élet születik. Ilyenkor érzed, milyen óriási tettet
hajtott végre a zeneszerzõ és
az összes muzsikus: egy élõ
világot hoztak ki a hangok zûrzavarából. Ezért nagyon fontos
a mûvészeti nevelés, hogy megtanítsa a jót, a szépet, a kitartást – emelte ki az igazgató,

majd köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a rendezvényt. A befolyt összeget Letenye Város Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézménye eszközeinek javítására és a városi
fúvószenekar mûködésére fordítják.
Tóth Tamás egyesületi elnök köszöntõjében hangsúlyozta, hogy a tavalyi bál bevételének eredménye már itt
van elõttünk, hiszen sok-sok
év után végre elkészült Letenye Város Fúvószenekarának
elsõ CD-je.
Az egyesület tervei között
folyamatosan több elképzelés
is szerepel, melyre folyamatosan keresik a pályázati forrásokat.
Mirkó Imre

Megyei versmondó verseny
2012. április 14-én a letenyei
Városi Könyvtár adott otthont
a zalaegerszegi József Attila
Városi Könyvtár által meghirdetett József Attila megyei
versmondó versenynek.
A városi és városkörnyéki területi megmérettetések után Zala megye és a Muravidék (Lend-

va) 22 legtehetségesebb versmondójától hallhattunk a kötelezõ verseken kívül néhányat a
magyar költészet remekeibõl.
Köszöntõt mondott Rózsás
Imre, Letenye alpolgármestere
és Dömõk József, a letenyei
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár igazgatója.
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Fellépésre várva…
A zsûri tagjai: dr. Bencze
Lajos, szlovéniai magyar költõ, Radóczné Bálint Ildikó,
az Apáczai Kiadó irodalmi
könyveinek szerzõje, Czirákyné Tóth Edit, a zalaegerszegi Apáczai ÁMK könyvtárosa
voltak.
Eredmények. 5-6. osztály:
1. Nagy Barnabás (Keszthely),
2. Boronyák Nóra (Zalaegerszeg), 3. Kiss Réka (Keszthely).
Különdíj: Bekõ Luca (Lenti),
Stihec Lucija (Lendva).
7-8. osztály: 1. Kósa Dániel
(Nagykanizsa), 2. Pál Péter
(Lendva), 3. Kovács Fruzsina
(Zalaegerszeg városkörnyék).
Különdíj: Lovas Rebeka (Keszthely), Tóth Eszter, (Zalaegerszeg városkörnyék).

A zsûri mindkét kategóriából az elsõ három helyezettet
juttatta tovább a május 12.-iki
Veszprémben megrendezésre
kerülõ „Regösök húrján...” dunántúli vers- és prózamondó
versenyre.
A csapatverseny eredménye: 1. Keszthely város csapata
(õk nyerték el egy évre a József Attila Megyei Vándorserleget), 2. Nagykanizsa város
csapata, 3. Zalaegerszeg város csapata és Zalaegerszeg
városkörnyék csapata (holtverseny).
A rendezvény támogatói:
József Attila Városi Könyvtár,
Zalaegerszeg; Andrássy Gyula
Általános
Iskola,
Letenye;
Apáczai Kiadó, Celldömölk.
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Letenyeiek a megyei döntõben
A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság a
2011/2012-es tanévben meghirdette az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt.
A sokszínû megmérettetés
egyik helyszíne az egykoron
szebb napokat látott letenyei
Kossuth úti iskola volt.
Az intézményben április 13-án
(pénteken) a Bázakerettyérõl,
Becsehelyrõl és Letenyérõl érkezett általános iskolai csapatok adtak tudást katasztrófavédelmi felkészültségükrõl.
A verseny a következõ eredményekkel zárult: 184 ponttal
elsõ lett a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola 1-es
csapata, 156 ponttal másodikként végzett a Becsehelyi Általános Iskola 1-es csapata és
a bronzérmet 155 ponttal a

letenyei 2-es csapat érdemelte
ki. Az elsõ két helyezett tovább
jutott a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség április 18-án rendezett megmérettetésére.
Csoportképünkön az Andrássy Gyula 1-es és 2-es csapata
látható, felkészítõ pedagógusuk Csordás Istvánné. (A képrõl egyéb elfoglaltság miatt
hiányzik: Kovács Kornél, Molnár Tamás és Orsós József.)
Április 18-án négy általános
és négy középiskola csapatai
versengtek a nagykanizsai Cserhátiban, hogy a környezettudatosság- és a katasztrófavédelem területén elméleti- és
gyakorlati tudásukról számot
adjanak. A vetélkedõre Letenye
és Becsehely általános iskolái
is eljöttek, akik a múlt heti,

„Szárnyaló” receptek
Gombás töltött
pulykamell bundában
Hozzávalók: 4 szelet pulykamellfilé, só, bors, 2 gerezd
fokhagyma, liszt, tojás, zsemlemorzsa, étolaj. A töltelékhez:
5 dkg vöröshagyma, 1 kis
üveg gomba, 2 db fõtt tojás, 2
db fõtt burgonya, 2 db tvpaprika, 1 szelet császárszalonna, 1 csokor petrezselyem.
Elkészítés: A húst kiklopfoljuk és befûszerezzük. Az
apró kockára vágott császárszalonnát a hagymával megpirítjuk, majd hozzáadjuk a
gombát, a kockára vágott
paprikát, és puhára pároljuk.
Ezután összekeverjük az áttört burgonyával, az apróra
vágott fõtt tojással és a szin-

A letenyei 1-es és 2-es csapat.
letenyei versenyrõl jutottak tovább. A cserhátis fordulóban
hét állomáson gyûjthették a
pontokat a diákok: tesztet töltöttek ki, gátat építettek homokzsákból, szimulált munkahelyi balesetet láttak el, túlélõcsomagot állítottak össze,
akadálypályán bicikliztek át,
hulladékot szelektáltak és tûzoltási gyakorlaton vettek részt.
Az általános iskolák versenyét

a Péterfy iskola nyerte meg,
második a Kiskanizsai Általános Iskola lett, harmadik helyen a Letenye, negyediken a
Becsehely végzett. Az április
26-i megyei döntõre a kategóriák elsõ két helyezettjei jutottak tovább – mivel azonban a
Péterfy nem tud ott lenni Zalaegerszegen, helyettük a letenyei általános iskola csapata
versenyez majd.

AGYKONTROLL GYERMEKTANFOLYAM
- tanulási és stresszoldó módszerek
tén apróra vágott petrezselyemmel. A húst megtöltjük,
felgöngyöljük, végeit benyomjuk, és a szokásos módon panírozzuk. Bõ, forró olajban
aranysárgára sütjük.
Burgonyapürével vagy párolt rizzsel tálaljuk, és vegyes
gyümölcsöt adunk mellé.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

2012. május 05., 12.
Helyszín:
LETENYE
FÁKLYA MÛVELÕDÉSI HÁZ
Oktató: Kelemen Gyula
Jelentkezés, információ:
Telefon: 30/929-9752
E-mail: enekmondo@freemail.hu

Gyerekként is egyre jobban!
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VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCAHOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA
Máj. 18-20.
32.500,-Ft/fõ
DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái
Máj. 19-22.
68.900,-Ft/fõ
LOMBARDIA:Verona-Bergamo-Lago MaggioreMilánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)
Máj. 24-28.
72.900,-Ft/fõ
ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Jún. 5-10.
68.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja (félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500,-Ft/fõ
HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország
Júl. 3-8.
109.900,-Ft/fõ
BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
(félpanzió)
Júl. 21-31.
239.900,-Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl. 23-29.
129.900,-Ft/fõ
PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése
Aug. 20-30.
209.900,-Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete
Szept. 13-21.
189.900,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

HIRDETÉSÉT

feladhatja a Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

