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Hősök napja Letenyén

Az ünnepségen Farkas Szilárd polgármester (középen), Aigner
Géza plébános és Somogyi András alpolgármester is koszorúzott.

Letenye Város Önkormányzata és a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetsége Letenyei
Szervezete május 26-án (vasárnap) délelőtt az óvoda előtti
területen található II. világháborús emlékműnél szervezte
meg a Hősök napi ünnepséget.
A templomi szentmisét követően a hősök tiszteletére és
emlékére rendezett műsor
keretében először Kiss Dorina,
a helyi iskola diákja szavalta el
Böröczky Gyula: Magyar honvéd az őrhelyen című költeményét, majd a koszorúzásra
került sor.

Ezután a letenyei szervezet
alelnöke, Pusztai Ferenc mondott köszöntőt, majd az ünnepi
beszédet Aigner Géza plébános
mondta el.
– A háború borzalmai megmagyarázhatatlanok és elfogadhatatlanok. A letenyei temetőben találunk első világháborús
és 1919-es egyensírokat, amelyek kevés publicitást kaptak.
Szép, hogy ma is virágok
díszlenek rajtuk. A plébánia
anyakönyvében agyonlőtt személyek neveit is találjuk –
mondta a szónok, majd így
folytatta.
(Folytatás a 2. oldalon)
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1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

Dr. Pál Attila

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában kialakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentikápolnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termálfürdő környezetével, kapcsolatot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán dr. Pál Attilát, a megyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állásáról kérdeztük.
– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

közlekedés feltételeinek javítására. A „fenntartható települési közlekedésfejlesztés” címet viselő felhívás olyan beruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgáltatások és a közösségi közlekedés csomópontjainak megközelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közlekedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat a
„Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”. Az ide tartozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetőségeket a természeti értékek, nevezetességek jobb megközelíthetősége révén. Önkormányzatunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros célokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Kerkateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződtek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hamarosan olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek egyszerre javítják a helyi közlekedés és a biciklis turizmus feltételeit. Önkormányzatunk a

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban kidolgozott kerékpáros koncepciót: fontos, hogy az új szakaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.
– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az
EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyomvonal, amely a szlovén-magyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzetközi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kije-

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszthely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A harmadik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e három fő nyomvonal részét képezik, illetve úgynevezett ráhordó útként hozzájuk kapcsolódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető kerékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé
vezető bicikliútnak.

Hősök napja Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
– A II. világháború borzalmai közelebb vannak és jobban
élnek az emlékezetben. Nehezebb róla beszélni és Európa
egyetlen országának sem sikerült feldolgozni. Nálunk még
ehhez hozzájárult a kényszerű
hallgatás is.
– Az első világháborús emlékművön nagyanyám testvérének a neve is olvasható. A második világháborús emlékművön a nevek nagyapám unokaöccsével kezdődnek. Szinte
minden család hordoz ma-

gával valamilyen szomorú kötődést.
– Az elmúlt esztendőben
felfigyeltünk arra, hogy a Letenyén született Busa Gyula pilótát arany vitézségi éremmel tüntették ki. Az I. világháborús letenyei, béci, egyedutai hősi halott
több mint a felének neve a nyilvántartásokból ismertté vált, azt
is tudni, milyen körülmények
között estek el és hova temették
őket. Nagy kérdés, hogy sikerül-e
egy Hősök Könyvében összegyűjteni mindazt, amit hőseinkről tudunk, de mindenképp ta-

www.zalatajkiado.hu

A megemlékezés résztvevőinek egy csoportja.

láljuk meg a lehetőséget egyéni
ismereteink, családi emlékeink
továbbadására – mondta többek
között a letenyei plébános.
A beszéd után Gerencsér
Anna mondta el Bujdosó Ág-

nes: Don kanyar című versét. A
műsor során Gerák Hanna konferált, a letenyei iskolásokat
Rózsásné Timár Zsuzsanna tanárnő készítette fel.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Ipari informatikai labort avatott a Pannon Egyetem Nagykanizsán
Az iparban zajló, elsősorban informatikai folyamatok
modellezésére képes labort adtak át június 4-én a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszán, ahol egyebek mellett az
adatbányászat vagy a gépi tanulási folyamat területével is
foglalkoznak – tájékoztatta az
egyetem az MTI-t.
A közlemény arra emlékeztet, hogy a cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele az ipar 4.0 elvárásainak követése, a digitalizáció

és a robotika térnyerése. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara a hazai ipar piacvezető vállalataival és vállalkozásaival hosszútávú és erős
kapcsolatokat épített ki az elmúlt években, ennek következő lépéseként adták át az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Felsőoktatási
Struktúraátalakítási Alapjából megvalósult, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza Alkalmazott Informatikai Tanszékének új laborját.

Iskolai Ki mit tud?
Április 15-én 13 órai kezdettel került megrendezésre a Muraszemenyei Általános Iskola Ki
mit tud? – Tehetségnapja. A rendezvényt egy népi csúfolódó, népi játék vezette be, majd változatos bemutatók követték egymást: hangszeres, zenei előadás, szavalat, színdarab, népdal éneklés.
Különleges táncos műsorszámokat tekinthetett meg a kö-

zönség, továbbá számos mesejelenet elevenedett meg a diákok előadásában. A műsort vicces produkciók tették színessé.
Végül a rendezvényt az énekkar dala zárta.
A sokszínű műsorban az
iskola legtöbb tanulója színpadra lépett, a nézők pedig élményekkel gazdagon térhettek haza.
Bánfalvi Andrea

Fotó: Kanizsa TV
A Pannon Egyetem három nagyobb céggel már megállapodást kötött a labor igénybevételére.

A laborban a modern ipari
folyamatok oktatását segítő infrastruktúra segítségével a hallgatók megismerik az egyes, elsődlegesen informatikai egységek célját és működését, valamint ezek rendszerét. A labor
az ipar szereplői számára is
hasznos kutatások alapjául szolgál, a még bevezetés előtti új
technológiák fejlesztésére és tesztelésére is alkalmas.
A modern, teljesen automatizált ipari folyamatok minden
lényeges eleme megjelenik a rendszerben, azaz a termék vásárlásától a legyártásán át a vevő kiszolgálásáig modellezik azt a folyamatot, ami számos kutatási
terület összehangolt munkáját kö-

veteli meg. Ilyen terület például
az adaptív rendszerek, az adatbányászat, a gépi tanulás, az optimalizálás vagy a számítógéphálózatok.
A közlemény idézi Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát, aki szerint a hazai
gazdaság piaci szereplőivel való sikeres együttműködés is bizonyítja, hogy a Pannon Egyetem kiváló oktató-kutató gárdája komoly gazdasági potenciált képvisel a szektorban. Az
egyetem három nagyobb céggel
már hosszútávú megállapodást kötött a labor igénybevételére, de továbbra is nyitottak
a regionális igények kiszolgálására.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

www.zalatajkiado.hu
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Sokszínű gyermeknap Molnáriban

Indul a molnári „szerelvény”.

Ha május utolsó vasárnapja, akkor biztos, hogy gyereknap!
Hazánkban 1950 óta ünneplik országszerte a gyermekeket
programokkal, játékokkal és egyéb meglepetésekkel. Molnáriban
már harmadik alkalommal a Molnári Közösségfejlesztő Egyesület
(MOKE) szervezésével valósult meg a rendezvény. A sok előkészítés, szervezés eredménye egy egész napos, színes gyermeknap
lett. A MOKE 2015. októberében alakult, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy szűkebb pátriánkban hozzájáruljon a közösségfejlesztéshez, szélesítse a kulturális-, szabadidős-, sport jellegű programok skáláját, lehetőségeinkhez mérten részt vegyen a szociális-,
idősügyi-, valamint a családok segítésére irányuló (például adománygyűjtés) tevékenységekben. Ez utóbbiak több alkalommal
köthetők e civil szervezethez, amely nyitott az érdeklődők felé, várja soraiba a segíteni, tenni akaró személyeket.
E kitérő után kanyarodjunk vissza a nevezetes eseményhez. Május 26-án délelőtt mentőautó, traktor, motor, rendőrautó fogadta a gyerekeket és szüleiket. A nagykanizsai rendőrkapitányság jóvoltából
rendőrrobot tartott tájékoztatót a gyerekeknek, aki táncolt és énekelt is. A hűvös teremben Dóri néni (Benkőné Mészáros Dóra) kézműves foglalkozását sűrűn látogatták a kisebb-nagyobb gyerekek,
hiszen asztalról asztalra járva sok mindent készíthettek, amit aztán haza is vihettek. Vele párhuzamosan – szintén egész idő alatt – csodálkozhattunk Lengyák István ollóvágta kreációin, állat- és egyéb

figuráin. Pista bácsi a gyerekek kívánságai alapján hihetetlen
ügyesen és gyorsan készítette el a kért papírműveket.
Ebéd előtt a nagykanizsai gólyalábasok tartottak bemutatót és
ismertetőt. Ügyességi feladatokat mutattak be, valamint minden
technikát, amit ők már az évek alatt elsajátítottak. Minden kisgyerek kipróbálhatta a gólyalábakat.
A délelőtt nagyon gyorsan elszalad, elérkezett az ebédelés ideje, finom gulyással és palacsintával vendégelték meg a résztvevőket a szervezők.
Ebéd után megérkeztek a murakeresztúri önkéntes tűzoltók,
akik látványos tűzoltási bemutatót tartottak. Peti József és felesége minden gyermeket egy gombóc fagyival lepett meg.
Ne feledkezzünk el a sok kitelepült játékról, ugrálóvárról amik
szintén nagy sikert arattak. A Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület környezeti nevelés, fenntarthatóság és felelősség témakörrel kapcsolatban várta a gyerekeket sok érdekes játékkal és
meglepetéssel. A programot az Ártatlanka gyerekegyüttes koncertje zárta.
Sok segítő volt, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a nap,
ezúton is köszönet jár a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak,
Kotnyek Gábornénak, az Aranyfény Civil Egyesületnek, Benkő
Dórának, Kendli Jenőnek, Papp Jánosnak, Dobos Máriának, Rácz
Jánosnak, Molnári Község Önkormányzatának és természetesen
az egyesület segítőkész tagjainak.

Nagy sikere volt a tűzoltó bemutatónak.

Átadták Letenye megújult játszóterét

Az átadott játszótéren csokit is kaptak ajándékba a gyerekek a
polgármestertől.

Május 26-án, vasárnap délután a Gyermeknapon ünnepélyes keretek között adták át
Letenye megújult játszóterét.

Az új játszótér megépítése a
„Zöld város kialakítása Letenyén” projektnevet viselő, terület- és településfejlesztési ope-

ratív programból valósult meg,
hazai és európai uniós támogatással – mondta az avató ünnepségen Farkas Szilárd polgármester.
A 200 milliós kisvárosi projekt tavaly kezdődött, melynek
egyik eleme a játszótér megújítása. A kastélypark melletti játszótér elemei már nem voltak
szabványosak, néhány játék használhatatlaná vált, így nagyon is
időszerű volt a koreszerűsítés.
Az újjávarázsolt játszótéren
hatszögletű hintát, játszótornyot, drótkötélpályát, homokozót, a sasfészek nevet viselő mászókát, mérleghintákat és egy
íves hidat egyensúlyozó oszlo-

pokkal vehettek birtokba az apróságok.
A megkezdett városrehabilitációs program tovább folytatódik, hiszen a korábban elhasználódott és lebontott fahíd
helyett Mesehíd néven új műtárgy épül a játszótér mellett a
Béci patak felett, hamarosan átadják az óvoda mellett készülő
parkot és sétányt is – mondta a
városvezető.
A megújult letenyei játszótér jelképes átadásán jelen voltak Letenye választott képviselői, majd a játékokat rövid
időn belül használatba is vették
a gyerekek.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Lego-robotok a letenyei iskolában A velünk élő Trianon
A Problémamegoldás Legorobottal kreativitás-és gondolkodásfejlesztő digitális pedagógiai-módszertani csomag bevezetésének tapasztalatairól tartottak szakmai napot a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskolában.

tanév során tanult témakörökből.
Az Andrássy Iskola négy
másik intézménnyel együtt két
éve csatlakozott a Nagykanizsai
Tankerületi Központ EFOP
3.2.3-17 Digitális környezet a
köznevelésben című projektjé-

A terem, ahol a magyarokkal aláíratták a gyalázatos diktátumot.

A workshopon a pályázat
tartalmát Horváth Tiborné
szakmai vezető, a projekt intézményi szerepét Horváthné
Vlasics Zsuzsanna intézményi
koordinátor ismertette. A
megnyitót követően Halminé
Mikó Erzsébet, a pályázat
digitális asszisztense tartott
izgalmas bemutató foglalkozást a Lego-robotok programozása Lego Mindstroms
EV3 környezetben címmel a

hez, amelynek keretében a 21.
századi informatikaoktatáshoz
nélkülözhetetlen eszközöket vásárolhattak (8 db Lego® robot,
17 db Samsung Tablet tároló és
töltő kocsival, 1 db ViewSonic
interaktív kijelző, 1 db LabVIEW
licensz, 8 db MyDAQ univerzális mérőcsatoló, 10 db BlueBot) és 10 fő pedagógus vehetett részt a digitális módszertan
elsajátítását segítő képzéseken.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

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

99 éve írták alá Párizs mellett az I. világháborús békeszerződést. 1920. június 4-e gyásznapokban nem szűkölködő történelmünk egyik legsötétebb
dátuma. Kilencvenkilenc évvel
ezelőtt a Párizs melletti Versailles Kis-Trianon kastélyában
írták alá azt a békeszerződésnek mondott diktátumot,
amellyel az I. világháborúban
győztes hatalmak példátlan
megtorlással sújtották hazánkat.
A kastélyban összegyűlt
döntnökök úgy rajzolták át a
kárpáti régió határait, minek
következtében Magyarország
elveszítette területének kétharmadát és három millió magyart
taszítottak idegen közigazgatás
alá. A békediktátum nyomán
létrejött az a képtelen helyzet,
ami mind a mai napig fennáll:
Magyarországot – egyedülállóan a világon – saját határai
veszik körül. Túl a magyarságot ért mérhetetlen csapáson,
Trianon nem oldott meg sem-

mit. A geográfiailag és gazdaságilag egy és oszthatatlan
Kárpát-medencét a békeszerződéssel létrejött új államformációk képtelenek voltak működtetni. Azok az urak, akik Magyarországról és egyáltalán a
régióról szinte semmit sem
tudtak, olyan rendet teremtettek
Európa szívében, amely már
megszületése pillanatában magában hordozta egy újabb világháború csíráit.
Június 4-e gyásznap. Ami
rossz, ami ártó a lassan évszázadnyi idő alatt a magyarságra
zúdult, jórészt a versaillesi
kastélyban foganatosított békediktátum hozománya, és az akkori, az egyetemes világtörténetben példátlan ország- és
nemzetrontásért Magyarország
mind a mai napig nem kapott
kárpótlást.
S erről mélyen hallgatnak
az országcsonkításban érintett
államok jelenlegi vezetői is.
z.t.
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10 éves a Letenyei Borbarát Hölgyek Társasága
Új tagot is avattak az ünnepségen
jubileumi program a díszterembe való bevonulással kezdődött, majd Farkas Szilárd
polgármester és Somogyi András, a 23 éve alapított helyi
Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesületének elnöke mondott
köszöntőt.
A 10 éves jubileumi ünnepségen a társaság vezetőjének,
Somogyi Andrásnénak elismerő oklevelet, emlékérmet és
virágot nyújtott át Farkas Szilárd polgármester.
Ezt követően Tóth Zsolt, a
polgármesteri hivatal munkatársa szólt a díszteremben (házasságkötő teremben) található

Kustár Zsuzsa 30 négyzetméteres mozaikképéről, a Párosító
szerelem meséjéről, majd vetítéssel folytatódott a program,
amely az eltelt 10 év fotóiból
nyújtott egy kis ízelítőt.
Az esemény során a Letenyei Borbarát Hölgyek maguk
közé fogadták és felavatták a
letenyei Horváthné Kovács
Mariettát, aki borászként végzett a keszthelyi egyetemen,
majd a városvezető virággal
köszöntötte a hölgyeket. A rendezvény során közreműködött a
Cselényi József Attila vezette
Mákvirág Citerazenekar.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Letenyei Borbarát Hölgyek koszorúja és a meghívott vendégek.

A Letenyei Borbarát Hölgyek Társasága megalakulásának 10 éves jubileumi ünnepségét tartotta május 18-án
(szombaton) a városházán. Somogyi Andrásné, a 16 tagú
hölgykoszorú vezetője lapunknak elmondta, az eltelt tíz esztendő alatt nagyon sok rendezvényen vettek részt.
Az idén például a helyi
Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesületének januári, nemzetközi Vince-napi pincejárásán, a
szlovéniai Csentén a borbarátok ünnepén a Balázs-napon, a
letenyei borminősítésen és az

azt követő díjkiosztón szerepeltek, ahol műsorral is szórakoztatták a szőlősgazdákat.
Szigligeten egy kirándulás
keretében két pincészetbe is
kirándulást szerveztek, jelen
lesznek a nyáron megrendezésre kerülő Mura Menti
Bornapokon, majd a Mártonnapi bormustrán, az újbor
mustrán és a János-áldáson is –
tudtuk meg Somogyi Andrásnétól.
A jeles eseményt megtisztelték jelenlétükkel a keszthelyi
Balatoni Borbarát Hölgyek
Egyesületének képviselői is. A

Somogyi Andrásné egy évtizedes munkájáért Farkas Szilárd
letenyei polgármester mondott köszönetet.

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására
2019. május 20-án Lentiben, a Thermal Hotel Balance szállodában került megrendezésre az INTERREG V-A AusztriaMagyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.
A projekt a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével és a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nowa Graz (Steiermark) illetve a DAFF (Burgenland) szervezetek partnerségével valósul
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intézmények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitóbeszédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és közszférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos lenne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.
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Kastélyparki gyermekparti Letenyén A jövő év is a családokról szól

A Brumi Bandi Band műsora.

Fotó: kormány.hu
Novák Katalin szerint minden eddiginél több forrás jut a családok, a fiatalok támogatására.

Atervek szerint a jövő évi költségvetésből minden eddiginél több
forrás jut a családok, a fiatalok
életkezdésének támogatására,
mindez azt jelenti, hogy az idei
esztendő és a jövő év is a családokról szól – közölte Novák
Katalin, család- és ifjúságügyért
felelős államtitkár.
Hozzátette, egy hónap múlva indul a családvédelmi akcióterv, kibővülnek a családtervezést és az otthonteremtést segítő támogatások.
Kifejtette, július 1-től elérhető a gyermekvállalást tervező
házaspárok számára a babaváró
támogatás. Ennek keretében 10
millió forintnyi szabadon felhasználható kölcsönt vehetnek
fel a fiatalok, és amennyiben három gyermekük születik a kölcsön tejes összegét elengedi az
állam – mondta.
Két gyermek vállalása esetén 30 százalékos a jóváírás, vagyis a hitelnek csak a 70 százalékát kell visszafizetni – fűzte
hozzá.
Ugyancsak elérhetővé válik
– folytatta – a legalább 3 gyermeket nevelő családok számára

Pintér Ferenc bőrműves munka közben.

Star Wars kiállítás a könyvtárban.

az autóvásárlási támogatás. Ez
új, legalább 7 személyes autó
vásárlása esetén 2,5 millió forint
támogatás jelent.
Azérdeklődésrejellemző,hogy
csak a Nagycsaládosok Országos Egyesületénél már kétezren
jelezték, hogy élni kívánnak a lehetőséggel – mondta.
Az otthonteremtési program
kibővítése nyomán már használt
lakás vásárlására is igénybe vehető a csok-támogatáshoz kapcsolható kölcsön. Ez két gyermek esetében 10 millió, három
gyermekre pedig 15 millió forint
– sorolta.
További segítséget jelent,
hogy két gyermek érkezése esetén az állam egymillió forintot,
három gyermek esetén 4 millió
forintot, minden további gyermekre pedig 1-1 millió forintot
ír jóvá a fennálló jelzálog hitelekből – ismertette.
A jövő év elején induló intézkedések között említette a
nagyszülői gyed bevezetését, illetve januártól személyijövedelem-adó mentességet élvezhetnek azok a nők, akik életük során
négy gyermeknek adtak életet.

Ha elolvasta, adja tovább!
Fotó: FMHK
Zsongi bohóc a gyerekekkel.
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Új csapattal szerepelt a Molnári SE Majális Letenyén
Szoros kapcsolatot alakítottak ki Horvátországban
Az 1950-ben alakult Molnári SE (jelenleg Molnári Ifjúsági és Sportegyesület) mostani
vezetősége 2018-ban kezdte
meg munkáját és egy teljesen
új csapatot indított a bajnokságban.
– Jelenleg a megyei 3. osztály Déli-csoportjában szerepel

punknak Grudics Kristóf, a molnári egyesület elnöke.
– A 30 tagú egyesület – amelybe a focit kedvelő helyi lakosok
is beletartoznak – jó viszonyt
ápol a helyi önkormányzattal és
a többi támogatónknak nagyon
sokat köszönhetünk, hiszen segítenek a működésben és a szer-

A Becsehelyi Dalárda műsora.

A Molnári SE csapata.

Grudics Kristóf

a csapatunk, és a 2018-2019-es
szezonban az imponáló 4. helyezést érte el – mondta la-

vezésben is. Márciusban tartottunk egy sportbált, ami nagyon
jól sikerült és minden évben szeretnénk megrendezni. Nyáron,
a felkészülési időszakban lesz
egy mérkőzésünk a horvátországi, Muraköz megyei Donji
Hrašćan csapatával Molnáriban. Velük még februárban
edzőnk, Svélecz László vette
fel a kapcsolatot és meg is hívtak minket egy mérkőzésre,
ami után mi visszahívtuk őket
és ezt elfogadták. Nagyon jó
kapcsolatot alakított ki a két
egyesület, bízunk benne, hogy
ez a jövőben is megmarad –
hallottuk a Molnári Ifjúsági és
Sportegyesület elnökétől.
M.I.

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

Anyák napi ajándékkészítés.

Megérkezett Rudi bohóc.

n
e
s
s
e
Hird k !
nálun
Fotó: FMHK
Ki az erősebb?
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Bajnok lett a Letenye SE
Május 26-án Bakon került
sor a megyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában a Baki SE és
a Letenye SE csapatai közötti
mérkőzésre. A meccs 1-3-as eredménnyel zárult, így a Letenye
SE felnőtt gárdája lett a megyei
másodosztály Déli-csoportjának bajnokcsapata.
Az érmeket és a kupát a Gelse SE-Letenye SE június 2-i
mérkőzésen (végeredmény 1-1)
adták át a csapat tagjainak. A bajnokavatón a város nevében köszönetet mondott a győztes csapatnak Farkas Szilárd letenyei
polgármester.
(m)

Elérhetõségeink:

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ezért jó…

A Letenye SE bajnokcsapata Farkas Szilárd polgármesterrel
(hátsó sor j3).

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

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Tamás szeret autót vezetni. A közlekedésre nem úgy
tekint, hogy eljusson A-ból
B-be. Tamás élvezetként éli
meg az autózást. Ez nem megy
mindig zökkenőmentesen. Vannak napok, amikor nehezebben megy minden. Amikor az
előtte haladó az utolsó pillanatban jelzi, hogy kanyarodni szeretne, és ezzel vészfékezésre kényszeríti őt, vagy
a zsúfolt parkolóban valaki úgy
parkol le, hogy nem foglalkozik azzal, hogy a mellette
lévő szabad parkolóban a
következő parkolni szándékozónak is maradjon hely.
Régebben még hangos szitkozódással adott hangot nemtetszésének. Ma már viszont
csak rezignáltan borzolja szemöldökét.
A bosszankodás helyett
inkább azzal foglalkozik, hogy
figyel másokra. Amikor látja, hogy a kereszteződésben
valaki nem tud bekanyarodni a sűrű forgalom miatt,
és emiatt már egyre többen
kénytelenek megállni és várni mögötte. Tamás inkább megáll és elengedi, hogy a mögötte állók is tudjanak menni
a dolgukra. Ez neki csak egy
pillanat, míg a várakozóknak
segítség.
Mi is így vagyunk a konyhabútorokkal. Annak ellenére, hogy soha nem fogjuk
használni ügyfelünk konyháját, tudjuk milyen fontos,
hogy jó konyhája legyen,
mert annak nem csak ő, de
az egész család örülni fog.
Ezért jó, hogy figyelünk
másokra…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A hazai Bázakerettye SE sikere
54. Olajos Teke Kupa és 13. Lukvár Ferenc Emlékverseny
vállalta a játékot, de így a kiélezett mérkőzésen már nem
tudta megtartani a kanizsai csapat előnyét. A kupasorozat zárásaként vasárnap az esti órákban került sor az eredményhirdetésre, melyen a díjakat Lukvár Ferenc özvegye, Zsuzsa
asszony és Iványi László polgármester adták át.
Csapatverseny. Nők: 1. NK
Teke SE (1498), 2. Teketitok
Lenti (1386), 3. Zalaszentgrót
(1380). Férfiak: Bázakerettye I.
(1738), 2. Lovászi Bányász
(1733), 3. NK Teke SE I.
(1731). Egyéni verseny. Nők: 1.

Bicsák Erika (437) NK Teke
SE, 2. Babanecz Éva (413) Teketitok Lenti, 3. Lántzky Alíz
(378) Zalaszentgrót. Férfiak: 1.
Tóth László (455) NK Teke SE,
2. Iványi Tamás (452) Bázakerettye SE I., 3. Korcsmáros
György (450) Zalaszentgrót II.
Legjobb teliző. Nők: Babanecz Éva (294) Teketitok Lenti. Férfiak: Szelényi Géza (316)
Bázakerettye SE II. Legjobb
taroló. Nők: Bicsák Erika
(148) NK Teke SE. Férfiak:
Hodosi Géza (162) Gellénháza SE.
Fülöp Csaba

A megnyitó pillanata. Balról Biri László, Fülöp Csaba főszervező, Iványi László.

A Mol Nyrt. üzemi
tanácsa, a Mol Bányász Szakszervezet és
Bázakerettye Önkormányzata által támogatott rendezvény a helyi sportegyesület teke
szakosztályának rendezésében május utolsó hétvégéjén 2019.
05.24-26-a között került lebonyolításra. A
versengést Biri László,
a Mol Bányász Szakszervezet elnöke, illetve Iványi László,
Bázakerettye polgármestere nyitotta meg.
Az olajos kupasorozatban résztvevő 4
fős csapatok túlnyomó
többségben a hazai Köszöntötték Lukvár Ferenc özvegyét.
NB-s bajnokságokban (NB I, fával döntetlen született, hogy
NB II, NB III) szerepelnek. Az ki a legjobb ebben a versenyidei versenyre 18 csapat neve- számban a több összfa döntötte
zett (15 férfi és 3 női). 100 el. A férfiaknál a már hagyodobásos versenyben küzdöttek mányosnak mondható Bázakemeg a kupáért és a tisztelet- rettye SE I.-NK Teke SE mérdíjakért. Az olajos csapatoknak kőzéssel zárult a nemes verkülön motivációt jelentett a sengés. Minden alkalommal ez
Mol Bányász Szakszervezet a két csapat esélyes akár a
Rotary alapszervezete által fel- végső győzelem megszerzésére
ajánlott a „Legjobb Olajos Csa- is. Ennek megfelelően alakult a
mérkőzés egészen az utolsó
pat” kupa megszerzése.
A 3 napos küzdelemben a párharcig, ott ugyanis az NK
hagyományoknak megfelelően Teke SE versenyzője, Bende
magas színvonalú játékot és Zsolt, aki valamikor a Bázasok szép eredményt láthattak a kerettye SE sorait is erősítette
résztvevő játékosok és a nézők. Lukvár Ferenccel együtt, sportIdén is bővelkedtünk izgalmak- szerűségből ötösre vizsgázott,
ban, hiszen a férfiaknál a leg- miután kisebb izomsérülést
jobb taroló kupáért 162 ütött szenvedett. Sérülése ellenére

A győztes bázakerettyei csapat.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

12

Dél-Zala Murahíd

2019. június

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

ar

ng

Hu

• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

www.zalatajkiado.hu

