éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. július

Motoros emlékmûvet avattak
Falunap Kistolmácson
Július 21-én immár második alkalommal került megrendezésre a Kistolmácsi Falunap. A program reggel 7 órakor a szabadidõ tónál törpeharcsa fogó horgászversennyel vette kezdetét, majd a
kemping területén kispályás
futballal folytatódott. A napközbeni attrakciók sora a soproni speciális mentõk szárazföldi- és vízi mentési bemutatójával folytatódott.
Délután került sor a közúti
balesetben elhunyt motorosok
emlékmûvének
felavatására.
Amint azt Birkás Zoltán polgármestertõl megtudtuk, Ma-

gyarországon
Kistolmácson
készült el az elsõ ilyen jellegû
épített emlékmû. A fából készült dombormû Doszpot
Ferenc munkáját dicséri, s a
helyi önkormányzat, valamint
a Motoros Baráti Kör összefogásával valósult meg. A motoros emlékmûvet Farkas Károly letenyei plébános és Sifter
Gergely káplán áldotta meg,
majd a résztvevõk gyertyát
gyújtottak és az emlékezés virágait helyezték el a dombormû tövében. Az avatási ünnepséget a motorok megáldása zárta.
(Folytatás a 2. oldalon)

Az országban egyedülálló az emlékmû.

Felújítják a kápolnákat
Halmi Bélától, Letenye polgármesterétõl arról értesültünk, hogy félidejénél tart a
letenyei (Bajcsy utcai) temetõi kápolna felújítása és hamarosan az egyedutai város-

részben található építmény is
megszépül.
A Bajcsy utcai temetõi kápolna 1909-ben készült el és
a 100. évfordulón, 2009-ben
(Folytatás a 2. oldalon)

DIÁKMUNKA!
Termékcímkézési munkára LETENYEI RAKTÁRBA keresünk
18 év feletti nappali tagozatos hallgatókat szeptemberi kezdéssel!
Bér: 535 Ft/óra.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
muller@muisz.hu e-mail címen vagy a www.muisz.hu oldalon.

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330
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Motoros emlékmûvet avattak
Falunap Kistolmácson
(Folytatás az 1. oldalról)
Birkás Zoltán polgármester az elhunyt motorosok
emlékének adózó szentmisét
követõen elmondta: tovább
szeretnék bõvíteni az emlékhelyet. Két paravánt állítanak
fel a közeljövõben, melyen a
motorosok elhunyt társaik nevét tüntethetik fel egy-egy
rozsdaálló anyagból készült
lapocskán, valamint az emlékmû tövében a motoros klubok
kopjafákat állíthatnak fel.
Az ünnepségen a Motoros
Baráti Kör nevében Nincsevicsné Kalamár Csilla szólt a
megjelentekhez.
Véleménye
szerint az esztétikai élmény
mellett fontos az is, hogy a
szemlélõnek mit üzen az emlékmû.
A kulturális programokat
megelõzõn Birkás Zoltán polgármester díjakat adott át azon
kistolmácsi tanulóknak, akik
tanulmányi eredményeikkel,

A tanulmányi téren kitûnt kistolmácsi diákok Birkás Zoltán polgármesterrel.
sikereikkel a kis falu jó hírét
öregbítették.
Ezt követõen a kispályás
futball díjátadója következett.
A kupát a csak letenyeiekbõl
álló Dream Team csapata nyerte el. A törpeharcsa fogó versenyt 108 db hallal a veszprémi Kovács Áron nyerte, aki a

letenyei Szúnyog Horgászbolt
díját vehette át.
A helyi kemping területén
a letenyei Körzeti Tûzoltó
Egyesület bemutatója után felléptek Letenye Város Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményének moderntánc csoportjai, a
Petriventei Kulturális Csoport

jeleneteket adott elõ, a Sheba
hastánc bemutatóját is láthatta
a publikum és a letenyei Mura
Mazsorettek újszerû elõadása is
tapsra ragadtatta a közönséget.
A falunapot neves fellépõk
(KO-KO, Lovai László, Dömötör Balázs) mûsora zárta.
M.I.

Felújítják a kápolnákat
(Folytatás az 1. oldalról)
megkezdõdött annak felújítása. A munkálatok jelentõs
részét az a letenyei születésû
Májer Péter finanszírozta, aki
egy vállalkozást vezet Budapesten.
A letenyei önkormányzat
az idén a kápolnánál tetõfelújítást végeztetett, melyre igen
nagy szükség volt, mert esõzések alkalmával beázott a
Bajcsy utcai temetõi kápolna.
A már most elvégzett munkálatoknak köszönhetõen a beázások megszûntek.
Még az idén sor kerül a
már említett kápolna belsõ rekonstrukciójára is, melynek
köszönhetõen év végére egy

megújult épülettel gazdagodik
a kisváros.
Halmi Béla a Dél-Zala Murahídnak elmondta: a jó ügy
érdekében az önkormányzat
minden tõle telhetõt megtesz,
de szükség van további lakossági összefogásra is. A kápolna
felújítási munkálatokhoz a város vezetése tisztelettel fogad
anyagi támogatást és munkafelajánlást is.
Az egyedutai városrészben
a Rákóczi utcai temetõben található kápolna felújítási munkálatai is megkezdõdtek. A
munkálatokhoz még a tavalyi
esztendõben ajánlott fel 500
ezer forintot a letenyei Benkõ
István, de mivel ez esetben

A letenyei Bajcsy utcai temetõi kápolna.
komplett építési munkálatokra
van szükség, nagyon kívánatos
a lakosság anyagi és természetbeni segítsége – mondta
Halmi Béla.
Mindkét letenyei temetõi
kápolna felújítására azért ön-

kormányzati és lakossági segítséggel kerül(het) sor, mert Letenye a vidékfejlesztési keretbõl
– a falvakkal ellentétben – mint
város ezen munkálatokra nem
kaphatott állami segítséget.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

www.zalatajkiado.hu
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Sztárvendég nélkül is jól sikerült a becsehelyi falunap

Németh Géza megnyitja a falunapot.

A körjegyzõség fõzõcsapata.
Becsehelyen július 28-án
került megrendezésre a hagyományos falunap, melyet a község önkormányzata az általános iskola mögötti tágas területen szervezett meg.
Németh Géza polgármester lapunknak elmondta, hogy
falunapjukat mindig július
utolsó szombatján tartják meg.
A programsorozat délelõtt
a sportpályán focikupával vette kezdetét, majd kora délután
fõzõversennyel folytatódott. Ízletesnél-ízletesebb étkeket készítettek a körjegyzõség, az egyházközség, a horvát kisebbségi
önkormányzat, a cigány kisebbségi önkormányzat, a becsehelyi ÖTE, a Becsehely SE, a helyi
postások, a vadásztársaság és a
borosgazdák csapatai.
A falunapot hivatalosan
délután fél négykor Németh
Géza polgármester nyitotta
meg, majd a település ünnepe
a Horváth Gábor plébános
által celebrált tábori misével
folytatódott.
Az új becsehelyi oktatási
intézmény udvarán nagy sikere volt a kézmûves udvarnak,

ahol többek között egészségsátor, arcfestés, bõrös bemutató is látható volt.
A kézmûves udvarban pólókat, saját készítésû mézeskalácsot kínált a helyi egyházközösség Mustármag ifjúsági
csapata, a bevételbõl a következõ Mustármag Tábor megrendezését volt hivatott megkönnyíteni.
Az aprónép ugrálóváron,
óriáscsúszdán a nagyobbak
rodeó bikán mulathatták az
idõt a becsehelyi falunapon és
borház is kínálta a jófajta becsehelyi nedûket.
A kulturális programok
során a felállított sátorszínpadon felléptek a Tóth Csilla
vezette helyi mazsorett növendékek, az óvodások, volt hastánc, gólyalábas bemutató, a
becsehelyi lányok moderntáncot adtak elõ, kiváló hangulatot teremtett a becsehelyi
Dalárda, volt operett musical
mûsor, tombolasorsolás és vasárnap hajnali 1-ig tartó bál is.
– A fõzõverseny esetében –
bár így neveztük el – soha
nem versenyrõl van szó – fo-

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

A Mustármag mézeskalácsai.
galmazott Németh Géza polgármester. – Egy-egy falunappal mindig az a célunk, hogy
jöjjenek oda el az emberek,
beszélgessenek, érezzék magukat jól és a közösségek együtt
töltsenek el néhány órát. A
produkciók esetében ezúttal is
arra törekedtünk, hogy azok
között többségben legyen a
helyi, hiszen neves elõadók,
szárvendégek nélkül is folyamatosak és sikeresek voltak a
falunapi programok. A számvetés megtörtént – mondta
Németh Géza – és eddig ez a
falunapunk került évtizedek
óta a legkevesebbe. Ennek el-

lenére a színvonal egyáltalán
nem szenvedett csorbát sõt... –
mondta.
Becsehelyen a következõ
hagyományos nagy program
szeptember 9-én lesz a faluházban és annak környékén,
hiszen ekkor kerül megrendezésre a VIII. Becsehelyi
Szüreti és Bor Fesztivál. Itt
viszont nagyon sok látogatóra
számítanak, hiszen a rentegeg
érdekes program zárásaként
este a Magna Cum Laude élõ
koncertjére kerül majd sor –
mondta el a jó hírt Németh
Géza becsehelyi polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Folyamatos árvízvédelmi készültség volt Muraszemenyén

A kitartó munkának köszönhetõen sikerült megelõzni a víz bejutását Muraszemenyére.
Július közepétõl az ausztriai
heves és folyamatos esõzések
miatt a Mura vízszintje emelkedést mutatott. A muraszemenyei önkormányzat idõben elkezdte a védekezésre való felkészülést.
Stefanec Mária polgármester elmondta, hogy az elsõ beavatkozásra július 17-én volt
szükség. Ekkor már itt volt a
Letenyei Katasztrófavédelmi
Õrs parancsnoka, Cselényi József Attila tûzoltó százados, és

a polgári védelem önkéntesei
mellett a Becsehelyi Önkormányzat és Tûzoltó Egyesület,
Tóth Ferenc vezetésével segítette a védelmi munkákat.
– Pénteken (20-án) 300 db
homokzsákot töltöttünk meg,
s az Ady úti védelmi gátra leszállítottuk, hogy a zsilipeket
megerõsítve elzárjuk a betörõ
víz útját, ezzel védve az itt lakók biztonságát. A lassú vízszintemelkedés vasárnap este
érte el az I. fokú készültségi

„Egészségnap” - szûrõvizsgálattal

szintet. A Letenyei Katasztrófavédelmi Õrs parancsnoka és a
polgári védelem önkéntesei ismét a helyszínre érkeztek és az
önkormányzati közfoglalkoztatottakkal együtt elkezdték a
belterületre befolyó víz kiszivattyúzását az ártérbe. A
NYUDUVIZIG ügyeletesei folyamatosan ellenõrizték a vízállást. Hamar kiderült, hogy a
kis teljesítményû szivattyúk
nem alkalmasak az áttörõ víz
ártérbe való átemeléséhez, s
ekkor a letenyei önkéntes tûzoltók és a vízügyi igazgatóság
biztosított 1-1 db nagy teljesítményû szivattyút a szerda délutánig tartó folyamatos ügyelethez. A vízügy szakembere
folyamatosan tájékoztatott bennünket a vízszint emelkedésé-

rõl, mely szerint kedden délután 13.00-kor várták a tetõzést, ezért a délelõtti órákban
elõvigyázatossági okokból nyúlgáttal megerõsítettük a cserneci falurészen mélyebben fekvõ
házakat, melyhez a vízügy rendelkezésünkre bocsájtott 500 db
jutazsákot. A kitartó munkának
és az összefogásnak köszönhetõen sikerült megelõzni a víz
bejutását a településre. Szerdán (25-én) délután a folyón
lassú apadás kezdõdött el, de
az elõrejelzések szerint újabb
vízszintemelkedés várható, mely
elérheti a II. fokú készültségi
szintet, ezért a szivattyúkat
ismét készenlétbe helyeztük és
folyamatosan ügyeletet tartunk – tájékoztatta lapunkat
Stefanec Mária polgármester.

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

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Hasznos volt a rendezvény.
2012. július 13-án Egészségnapot tartottak a muraszemenyei IKSZT épületében. A program Szabó Andrea védõnõ
elõadásával indult. A helyes
táplálkozásra és a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet.
A nagy népszerûségnek
örvendõ rendezvényen általá-

nos szûrõvizsgálaton vehettek
részt a látogatók, amely magába foglalta a vércukor, vérnyomás, testsúly, testzsírszázalék és testtömeg-index mérését.
Hangulatosan és vidáman
telt el a nap, minden résztvevõ
jól érezte magát.

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Elõdeik útján jártak Molnáriban is

Jó hangulatot teremtettek a Csiky Gergely Színház mûvészei.

Molnári újabb idegenforgalmi látványossága a látogatóközpont.

Az „Elõdeink útján járva”
címû pályázatnak köszönhetõen július 13-14-én került sor a
Molnári Falunap megrendezésére.
Vuk István polgármestertõl megtudtuk, hogy a falunapi
programok pénteken délután
kezdõdtek. A megnyitó során
köszöntõ beszédet mondott a
település elsõ embere, melyen
közremûködött a Tótszentmártoni Tamburazenekar, az este
pedig a nagykanizsai Loud

olyan nézetbõl ahonnan erre
nagyon ritkán van lehetõség
– hallottuk Vuk Istvántól.
Aznap délelõtt 10 órakor
került sor a molnári iskola melletti területen a hivatalos megnyitóra, amely során – a környék polgármestereinek részvételével – felavatásra került a
pályázati összegbõl épült látogatóközpont.
Itt Vuk István polgármester, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ tartott ünnepi beszédet, a létesítményt
Marton István plébános szentelte fel, majd Lelkes András, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
munkatársa tartott elõadást a
Mura élõvilágáról, a térség állat- és növényvilágáról és a Mura bioszférájáról.
A falunapi programok délután 14 órakor folytatódtak,
ahol öt csapat részvételével 17
óráig sportvetélkedõkre, ügyességi- és akadályversenyekre került sor.
Idõközben az iskola udvarán felállított rendezvénysátor

and Black rockzenekar koncertjével zárult.
Szombaton került sor a murai raftingra, ahol közel 40 fõ
szállt vízre. A csónakok indulási helye a tótszerdahelyi kavicsbánya, a végállomás pedig
a molnári kikötõ volt. A túra
hossza 9 folyamkilométeren
kb. egy óra volt.
A résztvevõk olyan szerencsés helyzetben lehettek,
hogy megismerhették ezen
murai
szakasz
látnivalóit,

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

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

környékén az önkormányzat, a
Hunor 2000 Vadásztársaság,
a Molnári Horgászegyesület, a
helyi polgárõr egyesület, az
óvódai szülõi munkaközösség
közremûködésével sütés-fõzés
is zajlott, mely során gulyást,
halászlevet, pörköltet, sõt még
palacsintát is kóstolhattak az
érdeklõdõk.
A kulturális program során
fellépett a Molnári Asszonykórus, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus, a Petrivente Virágai Asszonykórus, Daavid énekes, de a színpadon
hallhattuk dalolni a helyi Németh Fannit, fellépett a Bajcsai Dance Csoport és láthattuk a letenyei Mura Mazsoretteket is.
Ezt követõen a kaposvári
Csiky Gergely Színház színészeinek operettgáláját tapsolta
meg a közönség, majd sztárvendégként a Dred and Doris lépett fel és a nagykanizsai
Zserbó trió báljával ért véget a
kétnapos molnári falunap.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Nagylengyel

um
ik
ar
ng
Hu

Tudósítókat keresünk!
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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XIV. Nemzetközi Ifjúsági Tûzoltó Szaktábor Kistolmácson

Bel- és külföldrõl is érkeztek táborozók.

A meghívott vendégek a megnyitón.

Zalai és más megyei önkéntes tûzoltó egyesületek igényeinek megfelelõen az idén

zetközi
Ifjúsági
Tûzoltó
Szaktábor. A tábor vezetõje a
volt letenyei tûzoltóparancsnok, Kozma József nyugalmazott állományú tûzoltó alezredes, annak a Dunántúli St. Flórián Olimpiai Sport és Hagyományõrzõ Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek (DOHÖTE) vezetõje, amely az országos ifjúsági
versenyt megnyerve jövõre
Magyarország színeit képviselheti a Franciaországban rendezendõ tûzoltó olimpián.
A tábor fõvédnöke: Rigó
Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, védnökei: Strázsai Zoltán, a Zala Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, Halmi Béla, Letenye polgármestere, valamint
Birkás Zoltán, Kistolmács polgármestere.
A megnyitó ünnepség során Kozma József köszöntötte
az Alsópáhokról, Balástyáról,
Csákvárról, Hodosanból (Horvátország), Fülérõl, Lendváról
(Szlovénia), Pusztamérgesrõl,

július 31-én a kistolmácsi Horváth Kert és Kemping területén vette kezdetét a XIV. Nem-

Üllésrõl érkezett csapatokat és
természetesen a DOHÖTE táborozóit is.
Halmi Béla letenyei polgármester tábornyitó beszédében
gratulált a DOHÖTE országos
sikeréhez és tisztes olimpiai
helytállást kért a letenyei tûzoltó egyesülettõl.
A keddtõl-hétfõig tartó hatnapos szaktábor során érdekes, változatos programok vártak a közel 100 ifjúsági tûzoltóra és kísérõikre.
A nemzetközi ifjúsági szaktáborban többek között tûzvédelmi foglalkozásokon, katasztrófavédelmi ismeretek elsajátításán, táncházon, lélektani
foglalkozásokon, címer tervezõ versenyen, a hagyományos
Bukta túrán, kézmûves foglalkozásokon, vízi póló mérkõzésen, maszkabálon, CTIF ifjúsági tûzrendészeti versenyen vettek részt a tábor lakói.
A táborzárásra augusztus 6án került sor.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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105 millió öt letenyei utca csapadékvíz elvezetési munkálataira
Amint azt Halmi Béla
polgármestertõl megtudtuk,
Letenye választott vezetõje
augusztus 3-án Nagykanizsán
írta alá azt a 105 millió forintos támogatási szerzõdést,
melynek köszönhetõen hamarosan megkezdõdnek öt letenyei utca csapadékvíz elvezetési munkálatai.
Az elmúlt idõszakban a
rendkívüli idõjárás miatt komoly viharokat élt át Letenye
és sok helyen a helyi vízelvezetõ-rendszer fizikailag képtelen volt megbirkózni a nagy
mennyiségû csapadékkal. A
legnagyobb kár július 3-án
éjszaka érte a várost, ekkor a
közel háromnegyed órán át
tomboló hatalmas vihar és
jégesõ rongált meg ingatlanokat, növényeket Letenyén. Volt
akinek a tetõablakát törte be a
néhol diónyi nagyságú jég,
mûanyag hullámlemezek, növények estek áldozatul a kétszer is megeredt jégesõnek.

A nagy esõzés miatt Letenye Nagykanizsa felõli bevezetõ szakaszán sárlavina zúdult
az útra; szinten járhatatlan volt
az ottani étterem és a benzinkút környéke is, mint ahogy a
Kárpáti utcában is sár öntötte
el az orvosi rendelõk környezetét.
Letenye Város Önkormányzata már korábban benyújtott
egy belvíz-elvezetéssel kapcsolatos pályázatot, de annak
hiánypótlás utáni aláírására
csak most kerülhetett sor.
A 105 millió forintból a
Kárpáti, a Petõfi, a Szent Imre herceg, az Építõk és a
Barátság utcák vízelvezetési
problémái orvosolhatók. Sor
kerül az árkok mélyítésére,
tisztítására, szintezésére, de az
elnyert összeg a beomlott
kapubejárók lebontására és
újjáépítésére is elegendõ lesz
– mondta Halmi Béla polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Kárpáti utcai sárszõnyeg a nagy vihar után.

Hétfajta rétessel
2012. augusztus 4-én,
szombaton Tótszerdahelyen,
a Rétes fesztiválon is bemutatkozott a hagyományõrzést
és a népi gasztronómiát népszerûsítõ Letenyéért Közéleti
Egyesület.
A lokálpatrióta szervezet a Fáma Házát és Lete-

nyét népszerûsítve, 7 fajta
rétessel – tavaszi zöldséges rétes, gyümölcsös rétes, diós-almás-fahéjas rétes,
túrós-medvehagymás rétes,
húsos-chilis-babos rétes, tökös-mákos rétes, túrós rétes
– kínálta standját felkeresõket.

Diónagyságú jég okozott károkat Letenyén.

Letenyei hímzésekkel
Letenyéért
Közéleti
A
Egyesület 4 alkalommal várja a
hímezni tudó és a hímzés
technikája iránt érdeklõdõ letenyei lányokat, asszonyokat a
Letenye, Ságvári u. 21. sz. alatti
Fáma Háza tárgyalójába szervezett hímzõ estekre.
Az elsõ alkalomra 2012.
augusztus 6-án, hétfõn 17- 20
óra között került sor.
A tervek szerint a lokálpatrióta közösség augusztusban 4 alkalommal kívánja nép-

szerûsíteni a lakosság körében
a letenyei hímzést. Várják az
ügyes kezû letenyei lányokat, asszonyokat, hogy közösen próbálják meg városukat
az egyedi hímzése révén népszerûsíteni, a határon innen
és túl.
Hímzõestek: 2012. augusztus 06. (hétfõ) 17-20 óra,
augusztus 13. (hétfõ) 17-20
óra, augusztus 21. (kedd) 1720 óra és augusztus 27. (hétfõ)
17-20 óra.

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

8

Dél-Zala Murahíd

Zalatáj Kiadó

2012. július

2012. július

9

Dél-Zala Murahíd

Humorba fojtva

Rajz: Farkas László

Haszonlesõk…

Bázai búcsú
2012. augusztus 12. vasárnap
Gasztró udvar
Labdarúgó mérkõzés - BÁZA VEGYES - ÖREGFIÚK B.Ö.S.K.E.
Kugli verseny
Búcsúi bál
Zenél: Imre Tibor

Falunap - Bázakerettye
2012. augusztus 18. szombat
(Strand parkoló és környéke)
10.00 - 18.00 óra

– Nem tud valami multit, szomszédasszony, ahol gyalázatosan olcsón, beszerzési ár alatt adják a tejet?

Balatoni nyár

Ugráló vár, kézmûves foglalkozások,
veterán motoros bemutató
10.00 - 11.00 óra Szülõ - Gyermek labdarúgó mérkõzés
(Iskola udvar)
11.00 - 16.00 óra Fõzõverseny kezdete
(jelentkezés: Horváth Zoltánnál, 30/332-7737)
16.45 - 17.00 óra
Nagyszínpadi mûsorok kezdete,
fõzõverseny eredményhirdetése
17.00 - 17.30 óra
Kerettye Néptánccsoport
Programok közben: játszóház, kézmûves foglalkozás
17.30 - 18.00 óra
Mura Mazsik
18.00 - 18.15 óra
Letenyei Modern tánccsoport
18.15 - 18.30 óra
Bázakerettyei Hip-hop csoport
18.30 óra
Rubin hastánccsoport
19.00 - 19.45 óra Letenyei Fúvosok
20.00 - 21.00 óra ORFEUM SZÍNPAD
Operett és musical gála
21.30 - 02.00 óra Utcabál
Márvány Duó

Szent István napi ünnepség
2012. augusztus 20. hétfõ

– Mennyire más volt a Balaton is régen! Beértük lángossal és csatos bambival, és már attól is eufóriát kaptam,
ha fürdõrucira vetkõztél…

Kollaboráns

Bázakerettye Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel
15
meghívja Önt a 2012. augusztus 20-án (hétfõ) 11 órakor
kezdõdõ Szent István napi ünnepségére
Helyszín: Bázakerettye, Szent István szobor
Program: Polgármester köszöntõje, ünnepi beszéd
Díj átadása
Szentmise
Az új kenyér megszentelése
Kérjük, tiszteljen meg bennünket jelenlétével!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

–Eddig azt hittem magáról, hogy demokrata, de rájöttem,
hogy Orbán-bérenc. Láttam, hogy visszaküldte a nemzeti
konzultációs kérdõívet!...
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Gyermek- és bababarát strand lett
A letenyei termálfürdõ elismerése

Halmi Béla polgármester
osztotta meg velünk a jó hírt,
mely szerint nemrég gyermekés bababarát stranddá nyilvánították a letenyei termálfürdõt.
Letenye a gyermekbarát
strandokat tömörítõ országos szervezethez csatlakozott, melynek képviselõje látogatást tett Letenyén és el-

ismerõen szólt a strandról,
valamint aláírásra került a hivatalos okmány is.
A gyermek- és bababarát
jelzõt már csak azért is kiérdemelte a kisváros fürdõje,
mert a kör alakú kismedence
el van látva UV sugárzást gátló
árnyékolással és a medence
kialakítása is elismerõ szavakat
érdemelt ki.

A kánikulai napokon zsúfolásig megtelik a letenyei termálfürdõ.
A letenyei termálfürdõbe
sokan járnak Horvátországból
és a környékrõl is.
Ottjártunkkor a nagykanizsai Novinszki Viktor osztotta
meg velünk tapasztalatait.
– Ismerõseink élnek Letenyén, akikhez szinte hetente
ellátogatunk. Két kisgyermekünk nagyon szereti a gyermekmedencét, melynek vízhõmérséklete kellemes, jó a kialakítása. Tiszta, kultúrált a letenyei strand, az öltözõkre, a
szociális helyiségekre is ez
jellemzõ – hallottuk Novinszki
Viktortól.
Halmi Béla letenyei polgármester elmondta: a fürdõbe a
tanév végéig ingyen járhattak

a letenyei iskolások, a strandkézilabda bajnokság ideje alatt
300 forintos kedvezményes
jeggyel várták a látogatókat.
A Kistolmácson rendezett
14. Nemzetközi Ifjúsági Tûzoltó Szaktáborból közel százan
jöhettek ingyen strandolni,
akik igen elismerõ véleménynyel voltak a letenyei termálfürdõrõl.
A bevezetett 15 napos
strandbérlet igen népszerû Letenyén és környékén, ugyanakkor a korábbi évektõl eltérõen az idei szezonban nincsenek VIP jegyek a letenyei
termálfürdõbe – hallottuk a
letenyei polgármestertõl.
M.I.

Jövedéki adó emelés jövõre?

Rajz: Farkas László

Jól érzik magukat a kisgyermekek a strandon.

– Látja, fõnök, mint különbözõ társadalmi rétegek képviselõi, maga az autógáz, én meg a pia árának emelkedése
miatt vagyok betojva.

2012. július
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Hazai gyõzelem 3 év után

A Letenye Vig-World képviselõje átveszi a kupát.

A hölgyek is megmérkõztek.
Kitûnõen elõkészített pálya, az egyre szépülõ, fejlõdõ
strand és tikkasztó meleg fogadta a VII. Letenye EBT nemzetközi strandkézilabda torna
és magyar bajnoki elõdöntõ
csapatait. Az egész napos
programban tizenkét mérkõzés várt a kilátogató nézõkre.
A nap végére kialakult a
végeredmény mind a férfiaknál mind a nõknél. A gyengébbik nemnél a Balatonboglár
csapata nyert a szlovén RK
Mivka és a Boglárka csapatai
elõtt. A Balaton-partiak ezzel

kiharcolták a vonyarcvashegyi
bajnoki döntõbe jutást.
A férfiaknál három év után
ismét a hazai Letenye VigWorld csapata nyert, minden
mérkõzését magabiztosan hozva. Az ezüstérem a szlovén RK
Mivka, míg a bronz a nagykanizsai Izzó Beach csapatáé lett.
Az izzósok is bejutottak a bajnoki döntõbe ezzel az eredménnyel, a letenyeiek már egy
hónapja kivívták a döntõ jogát.
A torna legjobb nõi kapusa: Licen Aneja (RK Mivka),
legjobb nõi játékos: Pomózi

Nikolett (B.boglár), legjobb
férfi kapus: Marc Martin (RK
Mivka), legjobb játékos: Kovácsovics László (Letenye VigWorld) lett.

A díjakat Halmi Béla Letenye polgármestere és Jámbor György, a Letenye Strandkézilabda SE elnöke adta át.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

„Ki mit tud?” – alkotótábor Muraszemenyén

Bedõ Petra, Simon Zsolt és Pál Marcell táncbemutatója.
2012. július 21-én 23 fõ
részvételével került megrendezésre a muraszemenyei IKSZT
ház könyvtár és közösségi tér
termében a Ki mit tud? vetélkedõ. Nagy örömünkre igen
szép számmal jelentkeztek erre a megmérettetésre. A szereplõk izgalommal várták ezt a
napot, hiszen megmutathatták
tehetségüket a hétköznapitól

eltérõ formában, egy-egy tánc,
sport, ének vagy éppen fotókészítés bemutató formájában.
A résztvevõk sok-sok próbával, megfeszített munkával
készültek a színvonalas elõadásokra. A produkciókat többen
is megtekintették, s elismerõ
tapsukkal nyilvánították ki a
tetszésüket.
B.E.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
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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„Szárnyaló” receptek
Hagymás-mustáros
csirkecomb
Hozzávalók: 6 db csirkecomb, 2 fej vöröshagyma, 2,5
dl fehérbor, 2 evõkanál mustár, 1 csokor petrezselyem, 2
kiskanál tejszín, 3 gerezd
fokhagyma, só, frissen õrölt
bors.
Elkészítés: A csirkecombokat megsózzuk, megborsozzuk. A vöröshagymát megpucoljuk, vékonyan felkarikázzuk. A bort és a mustárt
kézi habverõvel simára keverjük egy kisebb tálban.
Olyan serpenyõt használunk,
amit késõbb a sütõbe is tehetünk. Az olajat erõs lángon
felforrósítjuk, a combokat
megpirítjuk. Ha elkészült, külön tálban félrerakjuk, majd a
serpenyõbe tesszük a felszeletelt hagymát, és addig kavargatjuk, amíg megpuhul,

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

aranybarna nem lesz. Leveszszük a tûzrõl, felöntjük a
mustáros borral, hozzáadjuk
a fokhagymát és a tejszínt,
majd visszahelyezzük a combokat. Erõs lángon felforraljuk, majd a sütõbe toljuk. A
csirkecombok 25-30 perc
alatt átsülnek. Tálaláskor meghintjük apróra vágott petrezselyemmel. Köretként tört
krumplit vagy rizst, esetleg
rizottót is kínálhatunk 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!

OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
105.000 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY
Aug.19-21.
28.900 Ft/fõ
VELENCE ÉS SZIGETEI: Murano-Burano-Torcello
Szept.7-9.
42.900 Ft/fõ
ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)
Szept.12-16.
62.900 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE
Szept.12-16.
81.500 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,
a szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-DÉL-TIROL: hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái
Szept.14-17.
68.900 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900 Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
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

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)
Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

www.zalatajkiado.hu

