éD l-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Programkavalkád a XXIX. Mura Menti Napokon
Loud and Black, a Feszültség,
a csurgói HBL, a zalaegerszegi
Acoustic Blues Duó és végül a

szombathelyi VIDA Rock Band
szórakoztatta a keményebb
(Folytatás a 2. oldalon)

Harangszentelés Petriventén

Fellépett Letenye Város Fúvószenekara is.
A XXIX. Mura Menti Napok augusztus 15-én – Hármashatár Fesztivál a Zala - Pannon
Nemzetközi Mûvésztelepek, a
Muramente természeti értékei
fotókiállítás és a Letenyei Faszobrász Alkotótelep tárlatának megnyitójával vette kezdetét a városi könyvtárban,

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

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

www.zalatajkiado.hu

melyet másnap a Mura - Art
nyílt alkotónap követett a termálfürdõben. Itt helyi és horvát festõmûvészek készítették
el alkotásaikat az inspiráló környezetbõl merítve témáikat.
Pénteken ismét szólt a
rock Letenyén, hiszen a fõtéri
Roxinpadon a nagykanizsai

Dr. Veres András végezte el a harang szentelését.
Trojkó Tamás polgármes- múltban felújított Petriventei
ternek és családjának közel Római Katolikus Templomba
600 ezer forintos felajánlá- új harang került. A harang
(Folytatás a 2. oldalon)
sának köszönhetõen a közel-
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Programkavalkád a XXIX. Mura Menti Napokon
moderntánc csoportok, a SHEBA hastánc táncosai, volt Dávid Zumba és Kangoo bemutató is.
Ezt követõen Merics Nikolett musical énekes, majd a
MARCATO ütõ együttes lépett
fel a „világot jelentõ deszkákon”, Pál Csaba - Chubby Elvis
koncertje után az Exoticos Si-

pos F. Tamás szórakoztatta a
nagyérdemût, mely után a helyi zenésszel is rendelkezõ No
Limit együttes utcabálja kezdõdött el.
Este pontosan 22.00 órakor vette kezdetét a hagyományos ünnepi tûzijáték, melyet több ezren csodálhattak
meg a letenyei Fõtéren.

Harangszentelés Petriventén
A Mura Menti Bornapok megnyitója.
nes, Letenye Város Díszpolgára, a Zalai Da Bibere Borlovagrend Nagymestere nyitott meg.
Augusztus 19-én a Szent István napi városi ünnepséget követõen a fõtéren a Letenyéért
Közéleti Egyesület és a Derûs
Évek Nyugdíjas Klub kínálta a
finomabbnál finomabb ételeket és réteseket. Itt a gyermekeknek is jutott elfoglaltság,
hiszen az ügyes kezû letenyei
könyvtárosok kézmûves játszóházzal várták õket.
A Mura Dance programon belül idõközben a színpadon felléptek a letenyei

(Folytatás az 1. oldalról)
zene iránt érdeklõdõ közönséget.
Szombaton került megrendezésre a Halló Európa nemzetközi fúvósfesztivál és mazsorett bemutató, ahol Letenye
Város Fúvószenekara, a Mura
Menti Fúvósok és a horvátországi Limena Glazba Belica zenekarai, valamint letenyei mazsorett csoportok léptek fel.
Aznap délután vette kezdetét a Mura Menti Bornapok,
Letenye, Becsehely, Tótszentmárton, Csente és Csörnyeföld
tájboraival, melyet dr. Pálfi Dé-

(Folytatás az 1. oldalról)
szentelését augusztus 19.-én
Veres András püspök végezte
el. Az ünnepségen a család a
rokonokon és az egyházi
méltóságokon kívül a környezõ települések polgármestereit, Pintér László és Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõket, Pácsonyi Imre
és Lelkó Tamás Zala megyei
közgyûlési tagokat is vendégül látta.
Trojkó Tamás polgármester nyitó beszédében köszönetet mondott mindazoknak,
akik a harangszentelést meghitté, ünnepélyessé tették, a
lakosságnak a település feldíszítését, és megköszönte szü-

leinek az önzetlen felajánlást,
mellyel a falu temploma végre
méltó harangot kapott. Köszönetet mondott a Zala Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének is, amely 200 ezer forintos
támogatást biztosítottak a harang beépítésére, amit a helyi
képviselõ-testület 100 ezer forinttal egészített ki a harang
elektronikájának elkészítése
érdekében.
Az avatási ünnepséget a
helyi hagyományõrzõ egyesület tagjai, a Nagykanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nótakör tagjai, valamint a
Nagykanizsai Tamburazenekar elõadása tette még színesebbé, színvonalasabbá.

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

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

Trojkó Tamás polgármester az új haranggal.

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

Városi kitüntetések az ünnep alkalmából
Az államalapító királyunkra, Szent Istvánra emlékezõ
ünnepséget augusztus 19-én
rendezték Letenyén. Az ünnepi mûsorban elsõként a Proszenyák Zsolt István vezette
Letenye Város Fúvószenekara
adott térzenét, majd a Himnusz után a letenyei Timár
József szavalta el a zajki születésû Kanizsa József: Ima Szent
István királyhoz címû versét.
Az ünnepi köszöntõt Halmi Béla polgármester, míg a beszédet Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ mondta el.
A szónok után a Cselényi
József Attila vezette Mákvirág
Citerazenekar mûsorát hallhatták az érdeklõdõk, majd a kitüntetések átadására került sor.
Letenye Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2012. évben „Letenye Város
Diszpolgára” kiüntetõ címet
adományozott dr. Beretzky
Lászlóné dr. Molnár Etelka és
posztumusz dr. Beretzky
László részére a város egész
társadalmának megbecsülése
és legnagyobb elismerése kifejezéseként.
Letenye Város Képviselõtestülete 2012. évben a „Köz
Szolgálatáért” kitüntetõ címet
adományozta Cselényi József

Attila részére a zenekultúra
fejlesztése és a népzenei hagyományok ápolása terén végzett kiemelkedõ tevékenységéért.
Letenye Város Képviselõtestülete 2012. évben a „Köz
Szolgálatáért” kitüntetõ címet
adományozta Horváth István
részére Letenye Város Önkormányzata, az önkormányzati
intézmények és a sportegyesületek önzetlen támogatásáért.
Letenye Város Képviselõtestülete 2012. évben a „Köz
Szolgálatáért” kitüntetõ címet
adományozta Szabó Pál részére Letenye Város Önkormányzata nagyrendezvényeinek önzetlen logisztikai támogatásáért.
Letenye Város Képviselõtestülete 2012. évben „Letenye
Város Díszoklevele” kitüntetõ
címet adományozott Halász
Tibor részére az országos történelem tanulmányi versenyeken elért kiemelkedõ eredményeiért.
Letenye Város Képviselõtestülete 2012. évben „Letenye
Város Díszoklevele” kitüntetõ
címet adományozott Horváth
László részére a letenyei sportés kulturális szervezetek, ren-

Dr. Beretzky Lászlóné dr. Molnár Etelka átveszi a kitüntetést
Halmi Bélától.
dezvények önzetlen támogatásáért.
Letenye Város Képviselõtestülete 2012. évben „Letenye
Város Díszoklevele” kitüntetõ
címet adományozott a Letenye
SE utánpótlás csapata részére
a 2011/2012-es bajnokságban
nyújtott kiemelkedõ szerepléséért. Az oklevelet Szabó Ferenc edzõ távollétében Cseresnyés Márió játékos vette át.
Letenye Város Önkormányzata a 2008-ban alapított „Ta-

nító Öröksége” díjat 2012-ben
posztumusz Solti Jenõ tanár
úrnak adományozta kiemelkedõ jelentõségû pedagógiai
tevékenységéért, példamutató
tanári munkájáért. A díjat a
tanár lánya, Kréter Béláné
vette át.
A díjak átadása után Horváth Pálma szavalta el Bódás
János: Új kenyér címû költeményét, majd az új kenyeret
Farkas Károly plébános áldotta és szentelte meg.

Búcsújáró helyre kerekeztek
ségét és feladatát. Elismerõen
szólt a minden hónap 13-án a
templomhoz érkezõ zarándokokról és az engesztelésekrõl.
Különösen kihangsúlyozta az
oltárnál található Mária kegyképet és Szent Félix maradványát.
A templom megtekintését
követõen Márta nõvér megmutatta a rendházban található
Batthyányi Stratmann Lászlóról elnevezett kápolnát, amely
a rend tagjainak mindennapos
imahelye.

A túrázók a kegytemplom udvarán…
Augusztus 18-án a hõség
különös megpróbáltatás elé állította az immár 19. alkalommal útnak induló letenyei kerékpározókat.
A Letenye Város Önkormányzata és Kovács Gyula
által közösen szervezett Diesel
Kerékpártúra ez alkalommal is
Halmi Béla polgármesterrel az
élen hagyta el Letenyét.
A semjénházi és szepetneki dombokon túljutva Sormá-

son keresztül a homokkomáromi hegy felõl közelítették meg a kerekezõk Homokkomárom település kegytemplomát.
A Nyolc Boldogság Katolikus Közösségben tevékenykedõ Márta nõvér ismertette a
túrázókkal a templom történetét, a templommal kapcsolatban megtörtént csodák körülményeit, a Nyolc Boldogság
Katolikus Közösség tevékeny-

Visszaérkezve Letenyére
ebéd és frissítõ ital fogadta a
kissé megfáradt kerekezõket.
Ezt követõen a megtett erõfeszítésért jutalmul Letenye
Város Önkormányzata által felajánlott jutalompólók kerültek
átadásra a XIX. Diesel Kerékpártúra minden résztvevõjének.
A közel 50 km-es távot
megtett kerékpárosokat Letenye fõterén a „Halló Európa”
Nemzetközi Fúvósfesztivál és
mazsorett bemutató szórakoztatta az esti órákban.

Magyar Malom Kft.
Tevékenység:
liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,
értékesítése
Telefonszám: 06/30/9018-052
Faxszám: 06/92/373-833
E-mail:
nagylaszlo@kelekabel.hu
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Búcsú és kápolnaszentelés Bázában
Falunap Bázakerettyén

A Kerettye Néptánccsoport fellépése.

A bázai kápolna belülrõl.
A bázakerettyei augusztusi
programok szerves része volt a
bázai településrészben augusztus 12-én tartott búcsú.
Salamon Csillától, a bázai
rendezvény egyik szervezõjétõl megtudtuk, hogy a hagyományos búcsúi program ideje
alatt gasztroudvar várta az érdeklõdõket, ahová mindenkit
szeretettel vártak egy tál ételre.
A bázai búcsú során nõsöknõtlenek labdarúgó-mérkõzésre is sor került, majd a programot búcsúi bál zárta.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a kívül-belül felújított bázai kápolnát dr.
Veres András püspök, a Szombathelyi Egyházmegye fõpásztora szentelte fel. A szép esemény után a hívõk saját készítésû süteményekkel kedves-

kedtek a kápolna udvarán a
vendégeknek – hallottuk Salamon Csillától.
A bázakerettyei falunapot
augusztus 18-án rendezték meg
a településen. A zalai dombság
szívében elhelyezkedõ faluban
fõzõversennyel vette kezdetét
az egész napos program nyilatkozta lapunknak Iványi
László polgármester.
A délutáni órákban a
strand elõtti téren felállított
színpadnál került sor a 13 fõzõcsapat teljesítményének értékelésére. Az idén a legfinomabb étket a helyi Rákóczi
utca csapata készítette, tagjai
ízletes csülkös, körmös pacaljukkal érték el az elsõ helyezést. Második a szintén
kerettyei B.Ö.S.K.E gárdája
lett, a harmadik helyen a le-

tenyei Hajdár Farm fõzõcsapata végzett.
Az eredményhirdetést követõen a Kerettye Néptánccsoport, a letenyei Mura Mazsorettek és moderntánc csoportok, a helybéli hip-hop csoport, a Rubin hastánccsoport
és a letenyei fúvósok fellépésének-elõadásának, végül az
Orfeum Színpad operett és
musical gálájának tapsolhatott
a népes publikum.
A falunap ideje alatt veterán motorok bemutatóját is
megtekinthette a szépszámú
érdeklõdõ.
Iványi László polgármester
külön kihangsúlyozta, hogy a
falunap során – mint mindig –
az idén is a helyi és környékbeli értékeket próbálták

felmutatni, hiszen – s ez a
kiállításokon is látható volt –
számtalan olyan értékkel rendelkezik a település, melyrõl talán még csak kevesen tudnak.
– Nem hívtunk celebeket,
húzóneveket Bázakerettyére,
mert az az igazi érték, melyet
önmagunk teremtünk – mondta Iványi László.
Az augusztus 20-i Szent István napi ünnepség során – a
helyi nyugdíjasklub javaslata
alapján – közéleti tevékenységéért, Bázakerettye érdekében
végzett munkájáért a képviselõ-testület döntése értelmében Fülöp Miklós Bázakerettyéért érdemérem posztumusz kitüntetõ díjban részesült – tudtuk meg Bázakerettye polgármesterétõl.

2012. augusztus
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A kistérség munkaerõ-piaci helyzetét javíthatja
Uniós támogatással alakították ki a két könnyûszerkezetes csarnokot

A Work és Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelep uniós támogatásból finanszírozott beruházása mûszaki átadására a minap
került sor a Sormási Ipari Parkban. Balról a második Preksen
László ügyvezetõ.
A dél-zalai kistérség munkaerõ-piaci helyzete szempontjából is fontos az a beruházás,
melyet a Kanizsához közeli
Sormás ipari parkjában valósított meg a Preksen László
vezette kft.
– A Work & Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelep uniós támogatásból finanszírozott beruházása megvalósult – jelentette be Preksen László ügyvezetõ azon az augusztusi sajtótájékoztatón, melyre a délzalai település ipari parkjában
került sor, az egymás mellett
fekvõ két üzemcsarnok mûszaki átadását követõen. – A
projekt során kettõ könnyûszerkezetes csarnokot alakítottunk ki, a hozzájuk szükséges
kiszolgáló egységekkel és iroda helyiségekkel, a mai kornak
és elvárásoknak megfelelõen.
Az egyik, 1000 négyzetméteres
üzemcsarnokot már bérbe is
adtuk, s a másikra is elõrehaladott tárgyalásokat folytatunk. Utóbbi egy kicsit nagyobb, 1200 négyzetméteres, s
több leválasztható egységre
bontható. Egy részét már ennek is sikerült bérbe adni, s a

fennmaradó több száz négyzetméterre is vannak konkrét
érdeklõdõk.
A helyszínen elhangzott: az
Iparterület-fejlesztés
Sormáson címet viselõ projekt már
2010 szeptemberében kezdetét vette, s a 260 milliós nagyságrendû beruházás 50 százalékára nyert európai uniós támogatást a társaság. A Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség akkori tájékoztatása szerint elõször nyert
külföldi bejegyzésû (szlovákiai
székhelyû, de zalai irányítású)
cég uniós fejlesztési támogatást a Nyugat-Dunántúlon.
A Work & Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelep csaknem
130 millió forintot kapott a
Nyugat-dunántúli
Operatív
Program pályázatából, hogy
260 millió forintos összköltséggel valósítsa meg fejlesztését a Sormási Ipari Park és
Logisztikai Központ területén.
S hogy miért éppen ott? Erre is
kézenfekvõ a magyarázatot
kaptunk: logisztikai szempontból kiváló adottságú az M7-es
autópálya felhajtójához közel
esõ terület, ráadásul az önkor-

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

mányzat is rugalmasságáról
tett tanúbizonyságot már a
tárgyalások megkezdésekor.
Preksen László elárulta: a
fejlesztések
eredményeképpen várhatóan száz fõvel emelkedhet a Sormási Ipari Parkban dolgozók száma, s az egyik
csarnokban elsõként egy ipari
elektronikával foglalkozó cég
kezdi meg a mûködését, várhatóan szeptember hónapban.
Képviselõjük, Vásárhelyi
László a helyszínen elmondta:
szeretnék azt a szegmenst lefedni, ami nem a közvetlen
fogyasztói elektronikai iparra
koncentrál, hanem az ipari
elektronikára, egész pontosan
a gépjármû gyártáshoz kapcsolódó elektronikára.
– Hosszú házasságra gondoltunk, s motivált bennünket
a csarnok infrastruktúrája, a
környezete, a mérete és a kialakítása – hallhattuk. – Elõzõleg már nagyon sokat megnéztünk, de nem találtunk

olyat, ami a technológiánknak
megfelelt volna. Itt megleltük
azt a lehetõséget, amivel legjobban tudjuk majd a vevõinket szolgálni. Amennyiben a
gépeinket a tervek szerint tudjuk idetelepíteni és beüzemelni, szeptemberben egy mûszakkal megindulhat a munka.
Természetesen szeretnénk felfuttatni a termelésünket, s
késõbb 2-3 mûszakban dolgozni, hatékonyan mûködtetni
az üzemünket. Nyilván szeretnénk a térség iparából és
infrastruktúrájából is részesedni, s az sem mellékes, hogy
30-40 embernek kínálunk
munkát.
Az uniós támogatással megvalósult beruházás ünnepélyes
avatására a tervek szerint szeptemberben kerül sor, amikor
már ténylegesen jelen lesz az
ipari elektronikával foglalkozó
cég is.
Kép és szöveg:
Kelemen Valéria

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Iparterület-fejlesztés Sormáson
Uniós támogatásból iparterület-fejlesztés Sormáson. A Work & Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelep Kft. 129 893 799 forint uniós támogatást nyert
az NYDOP-2009-1.3.1/B. pályázati kiíráson. A 260
millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból 2 új üzemcsarnokot építettek és elõreláthatólag 40 új munkahelyet is teremtenek.
A projektgazda Work & Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelep Kft. 2010 szeptemberében indíthatta el a zöldmezõs
beruházást, a csarnokok mûszaki átadására 2012 augusztusában került sor. Nemcsak a vállalkozás, hanem Sormás község életében is jelentõs elõrelépés az elkészült új komplexum,
elég ha csak a helyi adóbevételekrõl teszünk említést. A csarnokok mindössze 3 kilométeren belül elérhetõk az M7 autópályáról és Nagykanizsa városától. Éppen ezért vonzó a telephelyet keresõ vállalkozások számára. Egy elektronikai beszállító cég hamarosan elfoglalja a nagyobbik csarnokot, a
kisebb csarnok kapacitásai még részben kiadásra várnak.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
További információk:
Preksen László
e-mail: preksenlaszlo@t-online.hu
Work & Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelep Kft
Projekt címe: Iparterület-fejlesztés Sormáson
Azonosító: NYDOP-1.3.1/B-09-2009-0001
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2012. augusztus
Idén augusztus 26-án került megrendezésre a búcsú és
a falunap Muraszemenyén,
Muraszemenye Község Önkormányzata és Muraszemenye
Községért Közalapítvány szervezésében. Minden bizonnyal
ez a település legnagyobb kulturális rendezvénye, melynek a
nemrég nyílt IKSZT épület
és rendezett udvara adott
otthont.
A programok ugyan délután háromkor kezdõdtek, de
az elõkészületek már reggel és
délelõtt is folytak. 11.00-kor
búcsúi szentmisével indult a
nap, majd az eseménysort délután 15.00-tól a község polgármestere, Stefanec Mária nyitotta meg. Ezután Muraszemenye Községért Közalapítvány elnöke, Kovács Tibor a
közösségi ház fontosságáról
adott tájékoztatást, Goór Márió IKSZT dolgozó pedig az
eddig megvalósított programokról tartott beszámolót. A
nap legünnepélyesebb pillanata következett: a polgármester felkérte Gálhidi Sándor plébánost a közösségi ház
megszentelésére.
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Falunap és búcsú Muraszemenyén
A programsorozatot a Szemenyei D”r”ámák nyitótánca
indította. A lányok önszervezõdõ tánccsoportja közel három éve mûködik. Elõször
hobbi szinten a helyi iskola tanárnõje, Bánfalvi Andrea vezetésével sajátították el a lépéseket, késõbb Végh Lászlóné
tánctanár segítségével készültek a fellépésekre.
Sajnos az idõjárás nem kedvezett a rendezvénynek, de az
esõ senkit sem tántorított el attól, hogy egy jót mulasson. A
mûsor további része a kultúrházban folytatódott. Kangoo
bemutató, Zsongi bohóc mûsora és a letenyei Mazsorettek
kápráztatták el a közönséget.
Leblanc Gyõzõ operett
énekes és felesége, Tóth Éva
színvonalas elõadásával szórakoztatta az egybegyûlteket.
Õket követte Rákos Eszter hastáncbemutatója. Fiatal kora ellenére már több mint tíz éve
táncol, számos hastáncbemutatón vett részt. Kétszeres or-

Zsongi bohóc mûsorán jól szórakoztak a gyerekek.
szágos bajnok. Moderntánc-bemutatót láthattak a letenyei
Vándorok elõadásában. A programsorozatot a Szemenyei
D”r”ámák zárótáncával fejezték be.
Mindezek mellett egészségsátorban, oriflame bemutatón,
bûn- és balesetvédelmi bemutatón vehettek részt az érdeklõdõk. Kürtõskalács kóstolásra
is volt lehetõség. Csordás Fe-

rencné üveges sátránál hatalmas sor alakult ki, apró figurákat készíttettek a gyerekek. A
helyi 12 éves Gresa Soma rajzkiállítását is megtekinthették
az érdeklõdõk.
Összességében mindenki
elégedett volt és jól szórakozott ezen a napon. Akár a kicsik, akár a nagyok, mindegy,
mert mindenki jól mulatott.
B.E.

Szüretre kikátyúzzák… Csodakert Muraszemenyén

Egy régi vágy teljesült…
Június 29-én kezdõdött
meg az Öreg, a Béci és a Zajki
hegyi utak komplett kátyúzása
Letenyén – tudtuk meg Halmi
Béla polgármestertõl.
– A birtokkal rendelkezõ
gazdák már régóta sürgették
és várták a hegyi utak rendbe
tételét, ám amikor a pénzbeni
hozzájárulás szóba került, akkor „kevésbé” voltak aktívak –
mondta a letenyei polgármester.
A három hegyi út komplett
kátyúzási munkálatait Letenye

Város Önkormányzata a Start
Mintaprogramon belül elnyert öszegbõl finanszírozza.
Elsõ lépésben a letenyei közfoglalkoztatottak nyesték le
azokat az útba benyúló ágakat,
melyek a munkák elvégzésében akadályt jelentettek. A kátyúzás mellett megoldódik az
U alakú három hegyi út vízelvezetése is. A kátyúzási munkálatok finn aszfalt felhasználásával készülnek, melyek
során a rézsûk kialakítására is
sor kerül és az útpadka is az
eddiginél szélesebb lesz. A
munkálatok idõtartama alatt
az idevonatkozó jogszabályok
miatt az érintett útszakaszok
nem kerülnek lezárásra, mert
azok nem magán, hanem
közutak.
A munkák elvégzését követõen súly és sebességkorlátozó
táblák kerülnek kihelyezésre.
Amennyiben a súlykorlátozásnál nehezebb gépjármûvekkel
közlekednének a hegyi utakon, úgy azt csak a polgármester külön írásos engedélyével
tehetik meg.
A kátyúzási, útmegújítási
munkálatok a szüreti idõszakra befejezõdnek – közölte Halmi Béla polgármester.

A 88 éves muraszemenyei
Süle János otthonába látogattunk el, ahol közel 150 négyzetméteres kertjében sokféle
zöldség és gyümölcs terem. A
bácsi minden helyet kihasznál
gyönyörû növényei termesztéséhez. Kosárfonásra alkalmas
fûzvesszõt olt, kordonos szõlõt
nevelget (saszla, delovári),
melynek száz liter bor lett az
eredménye. A hatalmasra nõtt
bab, illetve paradicsom mellett
burgonya, a szõlõtõkék alatt
hagyma terem. Gyümölcsfáját
többfajta oltvánnyal nemesítet-

te, mely egy év után termést
hozott. A növények folyamatos
fejlõdéséhez az udvari kútból
veszi a vizet. Zöldségei mellett
csodálatos virágok díszítik az
udvart. A házigazda felesége,
Annus néni a kamrába is beinvitált bennünket, ahol fáradságos munkájuk eredménye,
rengeteg savanyúság, lekvár,
paradicsomlé sorakozik.
Büszkék vagyunk rá, hogy
János bácsi a mi településünkön
él és tevékenykedik. Továbbra is
erõt egészséget kívánunk neki.
(m)

Közel a kilencvenhez is rendkívül aktív.
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Szüreti tanácsok egy-egy mondatban

A sok munka megéri a fáradtságot, s ezt a borversenyek zsûrije is értékeli.
Az alábbiakban a szürettel,
erjesztéssel, borkezeléssel kapcsolatos tapasztalataimat, az általam alkalmazott gyakorlatot
osztom meg az olvasóval. Amit
leírtam nem „szentírás”, de nálam eredményesnek bizonyult
az elmúlt években.

– a préselést a lehetõ leggyorsabban (2-3 órán belül) fejezzük be
– a must a szüret napján kerüljön az erjesztés helyére, illetve az ülepítés, nyálkázás esetén a kádba, tartályba
Erjesztés

A szüret idõpontja
– Jó bort csak egészséges,
érett szõlõbõl készíthetünk!
– Akkor szüreteljünk, amikor a szõlõt kóstolással legízletesebbnek,
legharmonikusabbnak érezzük (gyakori kóstolás, esetleg mérés).
– Aszályos idõszakban (amilyen a mostani is) a szokásosnál, akár hetekkel is korábban
kell szüretelni, megõrizni a savakat.
– 12-17 °C hõmérsékletû
szõlõbõl és mustból gyümölcsösebb, frissebb bort erjeszthetünk, ezért lehetõleg korán
(9 óráig) fejezzük be a szedést.
– kékszõlõ esetében fontos
a teljes érés állapota, ha egészséges a szõlõ az enyhe túlérettség elõnyös
Fehérbor:
A pincemunkák során a
tisztaság, hibátlan hordó és
edényezet alapkövetelmény!
Feldolgozás
– a leszedett szõlõt azonnal
daráljuk (lehetõleg bogyózva)
és a cefrét (darált szõlõ) kénezve védjük az oxidációtól (56 %-os folyékony kénbõl 1
dl/100 kg cefre)
– amennyiben a cefrét néhány órán át áztatjuk, a kénezés mellett ügyeljünk a hõmérsékletre (16-20 °C),
– a must ülepítésekor, derítésekor (12-18 óra) ugyanígy
járjunk el

Ha van rá lehetõség, akkor
saválló tartályban erjesszünk,
mert tudjuk szabályozni az erjedési hõmérsékletet (hûtés,
fûtés), könnyebb az erjesztés
közbeni beavatkozás. Úszófedeles tartálynál a fedelet a kotyogó részére ki kell fúratni, és
a légmentes lezáráshoz gumiszalagot (gyûrût), vagy zsugorfóliát kell használni.
Mind a hordós, mind a tartályos erjesztésnél hagyjunk
20-30 cm erjedési ûrt.
Ha szükséges, legalább 1718 mustfokra javítsuk a mustunk cukortartalmát.
Ha a mustot nyálkáztuk:
– a sûrû üledéktõl mentes
mustot leszívjuk és az erjesztõ
edénybe (hordó, tartály)
töltjük
– ha nagyon letisztult a
must (szinte átlátszó), a nyálka (üledék) 10-30 %-át annak
újabb néhány órás ülepítést
követõen hozzáadjuk az erjesztendõ musthoz
– a nyálkázott mustot minden esetben fajélesztõvel oltsuk be és adjunk hozzá tápsót
a tasakokon található leírás
szerint
– az erjedés általában 24
órán belül elindul
– a 17-20 °C közötti erjedési hõmérsékletre törekedjünk (jeges petpalack). A túlzott hûtés az erjedés leállását
eredményezheti
– vontatott erjedéskor a tartály kíméletes melegítésével (pl.:
gázrózsa, hõsugárzó), további
tápsó adagolásával segíthetünk

Ha nem nyálkáztunk:
– a kipréselt mustot azonnal töltsük az erjesztés helyére
– amennyiben spontán 4872 óra múlva sem indul el az
erjedés, egy vödör erjedõ tétellel
beolthatjuk, vagy melegítéssel,
illetve fajélesztõvel beolthatjuk
Az erjedés során gyakori
kóstolással nyomon követhetjük a folyamatot, és ízlés és
igény szerint leállíthatjuk azt.
Módja: drasztikus kénezés (2
dl/100 l) + lefejtés.
Alapszabály: Az erjedés
befejeztével azonnal fejtsünk és alapkénezzünk (1,52 dl/100 l)!

– a cefrét legalább 20 mustfokig édesíteni szükséges, ha a
szõlõ nem volt ennyi
– az erjesztés történhet
spontán és fajélesztõvel is
– optimális erjesztési hõmérséklet 25-28 °C
– az erjedõ cefrét szükséges naponta legalább kétszer
csömöszölni, felkeverni
– ha az erjedés befejezõdött, a bogyóhéj elmerül a lében, kezdõdhet a préselés
Fontos: a vörösbort is kell kénezni (1 dl/100 l). Ha almasavat
bontunk, akkor csak azt követõen.

Vörösbor

Kékszõlõt fehérboros módon
dolgozunk fel. Gyorsan, kénvédelem mellett 1-2 órás cefreáztatással, kizárólag tartályban,
nyálkázva, lehetõleg hideg erjesztéssel (17-18 °C) készítsük.
Bízom abban, hogy a fenti
gyakorlat másoknál is eredményes lehet.
Ha kérdése, véleménye
van, hívjon nyugodtan: 06-304674796.
Németh Géza
Becsehely

Alapvetõen abban különbözik a fehérboros technológiától, hogy amíg a fehérbor
esetében mustot préselünk,
addig a vörösbor készítésnél
bort préselünk.
– A jó minõségû kékszõlõ
bogyózás és zúzás után kádba
kerül, majd enyhén kénezem
(0,6 dl/100 kg), és tiszta fóliával letakarom, gumipókkal
lefogatom

Rozé bor

2012. augusztus
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Petriventei falunap és hagyományteremtõ laskafesztivál
Petriventén augusztus 11én került sor immár 18. alkalommal a hagyományos falunap, valamint hagyományteremtõ jelleggel rendeztük meg
a laskafesztivált.
Falunapi rendezvényeink
megvalósításában motiváló tényezõ volt a lakosság részére
nyújtott kulturális és gasztronómiai élvezet, a horvát identitás, a horvát anyanyelv felelevenítése. Községünk minden
korosztályának
bevonásával
rendezett programjaink lehetõséget biztosítottak arra,
hogy az egyes korcsoportok
közelebb kerüljenek egymáshoz, a távolabb élõ rokonok
összejöjjenek, a községbõl elszármazottak visszataláljanak
településünkre, ha csak erre az
egy napra is.
A programok összeállításában törekedtünk arra, hogy
minden korosztály számára
biztosítsuk a mindennapos
hajtásból való kiszakadást, a

generációk egymással közösen
és értékesen tudjanak eltölteni
egy szép, napos szombat délutánt Petriventén.
Programjaink között délelõtt megtalálható volt a fiatalabb korosztály számára a sorversenyek, sportos vetélkedõk,
melyet Hegedüs Anett Teleházvezetõ szervezett meg és bonyolított le, majd a közelmúltban felújított templomunkban
került megtartásra a falunapi
szentmise, melyet Horváth
Gábor plébános celebrált. Délutáni programjaink között látványos bemutató is szerepelt,
ahol rendõrségi kutyával való
együttmûködést
mutatottak
be a térségi rendvédelmi szerv
rendõrei, majd kezdõdött a hagyományos falunapi fõzõverseny, ahol négy csapat alkotott
finomabbnál-finomabb eledeleket, a meghívott vendégek és
elõadók részére Trojkó Józsefné vezetésével a községben
élõk bevonásával és összefogá-

Budapestrõl segíti Letenyét

Mayer Péter

Lapunk júliusi számában
már beszámoltunk arról, hogy
felújítják a kápolnákat Letenyén. Szó esett a Bajcsy utcai,
temetõi kápolna renoválásáról. Az 1909-ben épült kápolna
100. évfordulóján kezdõdött
meg a felújítás, amelyben jelentõs szerepet vállalt Mayer
Péter, aki 1962-ben került Letenyérõl a fõvárosba.
– 30 éve vagyok vállalkozó,
színesfém, inoxanyagok, horganyzott szalagok gyártásával
egyedül foglalkozunk Magyarországon – mondta lapunknak
a cégvezetõ. – Mintegy 10 éve
kezdtem el támogatni Letenyét, amelyhez ma is szoros
szálak kötnek, hiszen itt él három testvérem és itt nyugszanak a szüleim is. Elõször a labdarúgó szakosztályt segítettem

majd a temetõi kápolna építésének 100 éves évfordulója
kapcsán vetõdött fel bennem a
renoválás gondolata. Egyeztettem Halmi Béla polgármester
úrral, s erkölcsi támogatását
bírva került sor a külsõ felújításra. Az újabb feladatot a
tetõ rendbetétele jelentette, s
úgy döntöttem, hogy ebben is
szülõvárosom segítségére leszek. A polgármester és az esperes úrral történt egyeztetés
után került sor a tetõszerkezet
újjáépítésére. Ennek költségét
én biztosítottam a kivitelezõ
számára. Természetesen a labdarúgó szakosztállyal sem szakadt meg a kapcsolatom, az elmúlt év végén 5 millió forinttal támogattam mûködésüket.
Mayer Péter lapunknak elmondta, hogy zavarta az elõzõ
lapszámban megjelent cikk fogalmazása, ami – s ebben valljuk be igaza van – nem egyértelmûen tudósított a felújítás
részleteirõl. Tulajdonképpen
mások hívták fel a figyelmét a
pontatlanságra, amit fontosnak tartott korrigálni. Kiemelte: nem a személye a fontos, az
ügyben hanem az, hogy aki
megteheti, segítse szülõhelyét,
még akkor is, ha már több száz
kilométerre lakik onnét.

Hagyományõrzõ mûvészeti csoportok sem hiányoztak a falunapról.
sával készült finom vendégváró ebéd, és a hagyományos
laska, melyet tejfölös-szalonnás
öntet tett még finomabbá.
A gyermekeket délután óriáscsúszda, kézmûves-foglalkozás, körhinta, arcfestés, a szépülni vágyó hölgyeket pedig
Orifléme bemutató várta, a focirajongók pedig a Tótszentmárton-Petrivente kupamecscsen szurkolhattak.
Falunapunkon a kulturális
mûsorcsoportot kiváló elõadók színesítették: gyönyörû
énektudását mutatta meg
többször is Horváth Csenge,
láthattunk mazsorettes és
hastánc bemutatót, valamint a
bajcsai tánccsoport több
produkciót is bemutatott. Helyi hagyományõrzõ egyesületünk tagjai, a semjénházai és a
molnári asszonykórusok horvát és magyar ajkú népdalokat,
táncokat mutattak be, színvonalas mûsoraik nagy tetszést

arattak a közönség soraiban. A
kulturális blokk színvonalát
emelte a Két szoknya egy nadrág operett elõadás, ahol a
színmûvészek fergeteges hangulatot csinálva kápráztatták el
a nézõket.
Falunapi sztárvendégünk, a
Megasztár 6 gyõztese, Radics
Gigi színvonalas elõadásáig a
Tótszentmártoni Tamburazenekar szórakoztatta a jelenlévõket. Falunapunk látványos
tûzijátékkal zárult, majd a
Freya Band zenélt a mulatozni
vágyóknak egészen hajnalig.
Falunapi rendezvényeink
megtartását a Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesület keretén belül a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal pályázat útján, valamint a helyi Club
Mixi vendéglátóhely támogatta. Reméljük, hogy minden
kedves résztvevõ jól érezte
magát.
Kónyáné Csilla
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Magasabb osztályban, töretlen lelkesedéssel
Mint azt már júniusi lapszámunkban megírtuk: megnyerte a 2011/2012. évi bajnokságot a megye III. osztály Dél II.
csoportban vitézkedõ Molnári
SE labdarúgó csapata. Azóta
sok minden történt a focisták
háza táján, így volt mirõl szót
váltanunk Dobos Lajos egyesületi elnökkel.
Legutóbbi beszélgetésünkkor, a bajnoki cím birtokában,
éppen a magasabb osztályba
kerülésért vívott osztályozó
elõtt állt a csapat. S hogy miképpen sikerült a megye II-be
jutás?
– A bajnokság megnyerése
után, a megyei II. osztályba való feljutásért június 24-én kellett volna osztályozó mérkõzést
játszanunk a Hévíz II. SE csapatával, ám ez elmaradt a Hévíz
visszalépése miatt. Ennek az
okát nem tudjuk, de nem is kerestük, hiszen ez a mi számunkra a feljutást jelentette.
Dobos Lajos elmondta,
hogy az igazi munka csak ezután következett, hiszen a megyei II. osztály versenykiírásának megfelelõen egy felnõtt és
egy U 19-es csapatot is meg
kellett szervezni.

Dobos Lajos, a Molnári SE elnöke.
- Mikor és milyen céllal, kinek az irányításával kezdték
meg a felkészülést?
– Az átigazolási idõszakban
– 07.01-tõl–08.01-ig – sok munkával és tárgyalással sikerült 24
játékost igazolnunk, ami megyei szinten is kisebb csodának mondható, így az utánpótlás és a felnõtt csapat is 20-20
fõvel rendelkezett. Ezután következett az edzõkérdés, ami
talán a legtöbb fejtörést okozta

számunkra, de végül Markek
István személyével ezt is megoldottuk. Július 13-án kezdtük
meg a felkészülést, ami a bajnokság kezdetéig hetente 3 edzésbõl és 2 felkészülési mérkõzésbõl állt. A felkészülés egy
hónapja alatt lassan, de biztosan körvonalazódott a csapat, s
a játékosok tudására alapozva
megszületett a célkitûzés is:
megragadni a bajnokság középmezõnyében.
– A magasabb osztály jelentõsebb anyagi terhekkel
jár. Hogyan sikerült biztosítani a hátteret, s milyen fejlesztésekre volt szükség a pálya és a környezet tekintetében?
– Mindazért, hogy a céljaink megvalósuljanak, maximális segítséget kaptunk Molnári
Önkormányzatától, s emellett
a felmerülõ apróbb hiányosságokat a játékosok és a vezetés
önerõbõl oldotta meg. Idõközben sikerült megnyernünk
egy, az MLSZ által kiírt pályázatot, ami biztosítja számunkra
labdafogó hálók, kispadok,
sportfelszerelések és fûnyíró
vásárlását, illetve felújítását. A
pálya gyepének felújítását tár-

Megalakult a Letenye II.

A Letenye II. csapata.

Júliusban 26 fõvel megalakult a Letenye II. focicsapat. A
25-30 év átlagéletkorú Letenye
II. a megye III. Déli-csoportjában indult. A korábban Letenyén (is) játszó focistákból álló csapat a Letenye SE hivatalos gárdája. A Letenye II. tagjai
saját pénzbõl vásárolták meg
sportfelszereléseiket, a pályát

és az öltözõt Váradi László
LSE elnöknek köszönhetõen
díjmentesen használják.
Az alakulat a bajnokságon
belül az idén még 12 mérkõzést játszik, irányításukat Váradi László megbízásából Somogyi Tibor látja el.
Két edzõ segíti a Letenye II.
munkáját, õk Somogyi Gábor

és Vass Tibor . A sportszeretõ labdarúgókból álló Letenye II. csapatának célja,
hogy a mezõny elsõ felében
végezzen.
Augusztus közepétõl 4.500
Ft-os áron már megvásárolhatók a 2012-2013-as évad pályabelépõ bérletei, amelyek minden mérkõzésre érvényesek

sadalmi munka keretén belül
oldottuk meg.
Augusztus 18-án végre elérkezett az elsõ bajnoki forduló,
s a Molnári idegenben kezdett
a Bagola SE csapatával.
– A bajnoki rajton küzdelmes és fárasztó mérkõzésen 32-re sikerült legyõznünk a Bagolát idegenben, ami a megszerzett 3 bajnoki pontnak
még nagyobb értéket ad. A második fordulóban – augusztus
26-án – hazai pályán 1-1-es
döntetlen született a Zalaszentbalázs SE csapatával. Nagyon
tömören ennyi történt ezen a
nyáron a Molnári SE háza
táján, s úgy gondolom: a település futball szertõ emberei
pozitív véleménnyel vannak az
eddig elvégzett munkánkkal
kapcsolatban. Az edzõvel, a
játékosokkal és a vezetõséggel
együtt a jövõben is szeretnénk
megszolgálni ezt a bizalmat, és
ezért mindent – vagy talán egy
kicsit többet is – el fogunk követni a siker érdekében. Zárszóként még csak annyit szeretnék mondani, hogy: Hajrá
Molnári!
Kép és szöveg:
Kelemen Valéria
(megye II., U19, megye III.,
U16, U13 csapatok). A bérletek
kaphatók a játékosoknál, az elnökség tagjainál és a sportpályán.
Váradi László elnök megosztotta velünk a „nagycsapatban” szereplõ új játékosok
névsorát is. A 2012-2013-as bajnoki évadban a megyei bajnokság egyik legjobb kapusának
tartott Lajkó Ferenc lesz a hálóõr. A kapus nem ismeretlen
a nézõknek, hiszen már játszott korábban Letenyén, legTótszentmártonban
utóbb
szerepelt. A Tótszentmártonból érkezett Kõrösi Miklós személyében egy gyors, robbanékony csatárt igazolt a Letenye
SE. Ismét visszatért a Letenye
SE-hez a rutinos középpályás
Marton Attila, amint erõben
utóléri magát, hasznos csapattag lehet.
Egy kongói focistával is
gyarapodhat a Letenye SE.
MBU-Tsuniama Leon még
nem magyar állampolgár, a játékengedélyét a FIFA-tól kérték ki, de még nem érkezett
meg. Azt még nem tudni, hogy
mire képes, de a tesztmérkõzéseken biztatóan játszott.

2012. augusztus
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Tartalmas volt a csörnyeföldi falunap

Nagy sikert aratott a kangoo-bemutató. A csoport tagjaival Simon Zoltán polgármester beszélget.
Csörnyeföld Község Önkormányzata augusztus 19-én
rendezte meg a községben
hagyományos búcsúi és falunapi programját.
A rendezvény a helyi római
katolikus templomban szentmisével vette kezdetét, melyet Gálhidi Sándor plébános celebrált.

A kirakodóvásáron és a
körhintán túl a falunapi színpadon fellépett a nagykanizsai Tüttõ János Nótaklub, a Kerkamente Néptáncegyüttes, a bázakerettyei
Kerettye Néptánccsoport és a
szintén kerettyei hip-hop
csoport.

A 2008-ban alakult, majd
tavaly átalakult B-System zenekar korfüggetlen, dallamos,
könnyen táncolható pop-rock
mûsorát is élvezhette a csörnyeföldi publikum.
Nagy sikere volt a kangoo
bemutatónak is, melyben több
letenyei asszony is példát mu-

tat arról, hogy a mozgást –
amely testnek és léleknek örömet okoz – soha sem késõ elkezdeni.
A falunapi-búcsúi mûsorfolyam végén Bohém NagyZsoló
mulatós zenész dalaira rophatta a táncot a csörnyeföldi
falunap közönsége.

Természettúra a muraszemenyei IKSZT-ben

A kavicsbányatóhoz is ellátogattak.
2012. augusztus 17-én ter- többet tudjunk meg a minket
mészettúrát szerveztünk a he- körülölelõ természetrõl, nevelyi nevezetességek és a kavics- zetességeinkrõl.
bánya tavak megismerésére,
Az IKSZT-ház udvarán találilletve felfedezésére. Célunk, koztunk a résztvevõkkel, inhogy kicsit játékosan, de minél nen indult a kirándulás. Elõ-

Tudósítókat keresünk!
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

ször a település Szent Bertalan mûemlék templomába
látogattunk. Körbejártuk az
épületet, majd a belsõ részében gyönyörködtünk. Csodálatos festmények, szobrok díszítik. Egyik résztvevõnk pár mondatban összefoglalta a templom történetét.
– Az 1700-as évek körül
épült korabarokk stílusban.
Szentélye félkörös záródású,
külsõ falain kvadrátos díszítés
található. Fõoltára és két mellékoltára van – ismertette velünk Pál Helga.
Majd kerékpárral indultunk a község szélén található
19. századi mûemlékházhoz.
Óvatosan közelítettünk az épülethez, hiszen az állaga és külsõ megjelenése igen leromlott.
A magtár épület kétszintes,

favázas szerkezetû, sártapasztással készült. Alsó szintje vakolt és meszelt, két helyiségbõl áll, felsõ szintje fából készült, tetejét cserép fedi.
Utunkat a valódi kikapcsolódást jelentõ helyi kavicsbányató felé vettük, mely kiváló
célpontnak bizonyult. A vízterület több tóból áll, partjain
magánházakkal. Megismerkedtünk a növény- és állatvilággal,
a táj szépségével, mely mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtott. A bátrabbak megmártóztak a tó vízében. A fürdõzés után visszaindultunk az IKSZT épületébe.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, így elhatároztuk, hogy
valamikor megismételjük a kirándulást.
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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Letenyeiek kézilabda táborban
A Nagykanizsai Izzó SE
Kézilabda Szakosztálya – kihasználva a kiemelt sportágak
támogatásából adódó lehetõséget – tavaly sikeresen pályázott az utánpótlásképzésre. Az
utánpótlás biztosítása érdekében felvették a kapcsolatot a
letenyei, becsehelyi és a galamboki iskolai sportköreivel is.
A támogatásnak köszönhetõen a kanizsaiak kézilabdás
serdülõ lánycsapata – melynek
letenyei játékosai is vannak –
augusztusban négyhetes alapozó edzéseket tartott – tudtuk meg Halminé Mikó Erzsébettõl, a letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola testnevelés tanárától. A mintegy 70
kézilabdázó számára alapozó
edzéseket Rezsek Gyõzõ, Gódor Mihály és Halminé Mikó
Erzsébet vezették.
A Nagykanizsán, Letenyén,
Murakeresztúrban tartott fel-

készüléseken kívül a serdülõ
lánycsapat a Szentgyörgyvölgyön található magántulajdonú Gó-Na Õrségi Szabadidõközpontban is vendégeskedett. Itt a sportoláson túl a
márokföldi kalandparkba és
a veleméri fénytemplomhoz
is kirándulást tettek a letenyei, kanizsai és környékbeli
sportolók.
Mivel pont a felkészülési
idõszakra esett az olimpia,
ezért a kézilabdás lányok
együtt szurkoltak a Magyarország-Izland kézilabda mérkõzésen és Risztov Éva hoszszútávúszó sikeréért.
A közösségfejlesztõ, csoportalakító táborból felejthetetlen
élményekkel gazdagodva tértek haza a kanizsai sportegyesület letenyei serdülõ lánysportolói – mondta a Dél-Zala
Murahídnak Halminé Mikó Erzsébet.
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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

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano - Burano - Torcello
Szept.7-9.
42.900,-Ft/fõ
PRÁGA - KARLOVY VARY
Szept.20-23.
49. 900,-Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900,-Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500,-Ft/fõ
RÓMA - ORVIETO - TIVOLI
Okt.3-7.
82.900,-Ft/fõ
ISZTAMBUL - SZÓFIA - BELGRÁD
Okt.18-23.
91.900,-Ft/fõ
A FELVIDÉK történelmi városai
Okt.19-23.
54.500,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

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
Nagykanizsa: 93-536-716

Zalaegerszeg: 92-511-045
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Lenti

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A tábor célja közösségkovácsolás volt.

„Szárnyaló” receptek
Pulykamell gombáskolbászos raguval

Hozzávalók: 60 dkg pulykamell, 10 dkg füstölt szalonna,
15 dkg füstölt házikolbász, 1
nagyobb fej vöröshagyma, 20
dkg gomba, trappista sajt, liszt,
tej, só, fehérbors, vaj, mexikói
zöldségkeverék, fokhagyma.
Elkészítés: A pulykamellet
felszeleteljük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, lisztbe mártjuk, és elõsütjük kevés olajon.
Ha ez megvan, tepsibe rakjuk
egymás mellé a szeleteket
(majd ezekre megy rá a ragu).
Elkészítjük a mártásunkat
is: a hús elõsütõ zsírjában kiolvasztjuk az apróra vágott szalonnát. Ha kiolvadt, rárakjuk az
apróra vágott vöröshagymát,
üvegesre dinszteljük. Ezután a
felkarikázott házikolbászt és a
szeletekre vágott gombát is
hozzátesszük. Ha lepirult, megszórjuk 4 evõkanál liszttel, és
annyi tejjel engedjük fel, hogy
olyan sûrû mártást kapjunk,

ami nem folyik le majd a húsról. Sóval, fehérborssal ízesítjük. Lassú tûzön 10-15 percig
fõzzük, ha kész, levesszük a
tûzrõl, és rárakjuk az elõsütött
hússzeletekre. Megszórjuk reszelt sajttal, és 15-20 percre berakjuk a sütõbe.
Elkészítjük a köretet is. Vajban megfuttatunk egy kevés
apróra vágott fokhagymát, és
összekeverjük vele a sós vízben
megfõzött zöldséget. A húst
ezzel a zöldséggel és hasábburgonyával tálaljuk.
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

