
té r ség i hav i l a p II. évfolyam 2012. június

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd

(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaegerszegi Fiók

Keszthelyi Fiók

Zalaszentgróti Fiók

Lenti Fiók

Budapesti Fiók

Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115
8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588
8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

Nagykanizsai Fiók

VISA Business kártya

A telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján a nap 24 órájában a
kártyabirtokosok rendelkezésére áll.

A Business kártyával kapcsolatos szolgáltatásokért a Hitelszövetkezet
a hatályos Visa Business bankkártya Hirdetményben (www.szih.hu) megjelölt

költségeket és díjakat számítja fel.

A visszaélések megakadályozását, a PIN kód használata mellett, a kártyákon lévõ

chipmemória is biztosítja.

A mai ismeretek szerint a kártyavisszaélések megakadályozásának

a chip technológia a leghatékonyabb eszköze.

Egy-egy éttermi vagy szállodai számla kifizetésekor, autóbérlésnél, repülõjegy rendeléskor
- itthon vagy külföldön - fizessen inkább Business kártyával!

Igényelje vállalkozása folyószámlájához saját és munkatársai részére.
Így kényelmesen és biztonságosan kiegyenlítheti reprezentációs és utazáskor felmerülõ költségeit.

Miért bajlódna készpénzzel?

A Business kártya belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártya,

amellyel világszerte több millió kereskedõnél vásárolhat,

és készpénzt vehet fel automatából, illetve bankfiókokban.

Minden kártyához egyedi vásárlási és készpénzfelvételi limit rendelhetõ,
mely a számlatulajdonos cég igénye szerint bármikor módosítható.

Számlakivonatán a Business kártyákkal végzett tranzakciókról is részletes információt nyújtunk.

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon vagy fiókjainkban:

Az idén 10. alkalommal ke-
rült megrendezésre a

2012. június 30-án és július
1-én zajlott le a kétnapos mu-
rai evezés, melyen közel 350
osztrák, horvát, magyar és szlo-
vén evezõs vett részt.

Az ausztriai gu-
micsónakokkal, ladi-
kokkal és kenukkal vízre szálló
csapatok szombaton reggel in-
dultak, hogy aztán vasárnap a
folyó szlovén-horvát szakaszát
követõen annak magyarországi
részére lapátoljanak.

A és a talál-
kozásánál a vidám hangulat-
ban érkezett túrázókat

Nemzet-
közi Murai Csónakfesztivál.

Murekbõl
Apaciból

Kerka Mura

Mu-

Jubilált a Nemzetközi Murai Csónakfesztivál

raszemenye Község Önkor-
mányzata Muraszemenye
Községért Közalapítvány

Stefanec Mária

és a
látta

vendégül.
polgármes-

ter – aki stílszerûen maga is az
evezõsökkel érkezett a szeme-
nyei vendéglátókhoz – elmond-

ta: a négy ország jubileumi
rendezvénye során a közel 100
kilométernyi murai szakaszon
a helyi önkormányzatok étel-
lel-itallal, kulturális progra-
mokkal kedveskedtek a tú-
rázóknak.

Az összetartozás jelképévé vált a csónakfesztivál.
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Jubilált a Nemzetközi Murai Csónakfesztivál
A muraszemenyeiek snapsz-

szal, jófajta helyi borokkal, po-
gácsával, hûsítõ itallal kínálták

a hozzájuk érkezõ több száz
vízitúrázót. A csónakfesztivál –
melynek szervezését már ta-
valy novemberben elkezdték –

Négy nemzet túrázóit látták vendégül Muraszemenyén.

lényege a barátság, a régi kap-
csolatok ápolása és új isme-
retségek kötése. A Nemzet-
közi Murai Csónakfesztivál
egyfajta unikum is, hiszen az
azon a határfolyón zajlott le,
amely egykoron elválasztott
minket egymástól, de mára
az összetartozás jelképévé
vált – mondta végezetül Mu-

raszemenye község polgár-
mestere.

A muraszemenyei vendég-
látást követõen a négy nemzet
túrázói a közeli horvátországi
Dekanovecben kulturális prog-
ramokkal, vacsorával zárták a
10. Nemzetközi Murai Csónak-
fesztivált.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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A volt a leggyor-
sabb: a parlamenti pártok kö-
zül elsõként nevezte meg a

elnökeit. A
kormányzó párt szervezeti
rendszere illeszkedik az

felépítéséhez. A körze-
tekben a politikai munkát a
választókerületi elnökök vég-
zik, akik automatikusan nem
képviselõjelöltjei a

pártszövetségnek, de a
késõbbi jelöltek több mint 80 %
közülük kerül majd ki.

Miután 2014-ben már csak
106 egyéni választókerület lesz
az országban, is csök-
ken ez a szám: az eddigi 5
helyett 3 képviselõ juthat be
ilyen módon a Tisztelt Házba.
A három választókerület szék-
helye (Zala 01.
OEVK), (Zala 02.
OEVK) és (Zala
03. OEVK).

Lapunk megjelenési kör-
zetének Fidesz-KDNP-s válasz-
tókerületi elnöke

, (Zalaegerszegen
, Keszthelyen
az elnök – a szerk.) aki

Fidesz

választókerületek

egyéni
országgyûlési választókerü-
letek

Fidesz-
KDNP

Zalában

Zalaegerszeg
Keszthely

Nagykanizsa

Cseresnyés
Péter Vigh
László Manninger
Jenõ

Stabilitás, gazdasági fejlõdés
jelenleg is országgyûlési kép-
viselõ, s Nagykanizsa polgár-
mestere. Õ így fogalmazta meg
e feladattal járó céljait, elkép-
zeléseit:

– A legfontosabbnak azt
tartom, hogy feltérképezzem,
megismerjem a választókerü-
letben lévõ települések szán-
dékait, törekvéseit, vágyait. Ép-
pen ezért minél több polgár-
mesterrel, saját településéért
tenni akaró emberrel, civil kö-
zösséggel fogok találkozni,
hogy a terveiket, elképzelései-
ket hatékonyan tudjam segí-
teni, támogatni. Emellett sze-
retném ösztönözni az együtt-
mûködéseket – a határon át-

nyúlóakat és a megyén belülie-
ket is. Vannak ugyanis olyan
feladatok, célok, amelyeket
összefogva, egymást erõsítve
és kiegészítve, hatékonyabban
tudunk megvalósítani. Termé-
szetesen képviselõként min-
den olyan javaslatot támoga-
tok, amely jó Zala megyének,
jó ennek a közel 100 tele-
pülésnek, az itt élõknek. Elsõ-
sorban a gazdaság fejlõdését, a
munkahelyek létrejöttét, meg-
õrzését szolgáló törvényekre,
jogszabályokra gondolok, hi-
szen az ország stabilitásának
megõrzése mellett ma ez a
legfontosabb cél Magyaror-
szágon.

Rendhagyó kötetet aján-
lunk lapunk olvasóinak. Far-
kas László a rendszerváltás-
nak nevezett átalakulás évei-
be vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összeté-
veszthetetlen karikatúráival.

A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.

Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,

30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Egyedülálló korrajz

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 89.
Tel./fax: (+36) 92-325-558
Mobil: (+36) 30-947-0654,

(+36) 30-505-5761
E-mail:

postmaster@keramiakft.t-online.hu
www.keramiakft.hu

- Kályhacsempe-gyártás
- Samottanyagok, tüzelõajtók, kandallóbetétek

- Cserépkályhák, kandallók építése
Egyéni elképzelések szerint tervet készítünk

Nyitva tartás:
hétköznap: 7 - 12 és 13 - 16, szombat: 9 - 12

KERÁMIA Kft.

A választókerület települései:

Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna,
Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta, Csapi, Csertalakos, Csö-
mödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy,
Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom, Hosz-
szúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszent-
király, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kis-
sziget, Lasztonya, Letenye, Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molná-
ri, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye, Nagybakónak,
Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka,
Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd,
Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfal-
va, Szentpéterfölde, Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyi-
szentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valko-
nya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg, Zalaszentbalázs,
Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.

Cseresnyés Péter

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
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Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Combosodó valutánk

– Maga érti ezt Köpeci úr? A görögök szavaznak, és
nálunk megugrik fölfelé a forint?! Komolyan drukkolok,
hogy spanyolban is mielõbb választás legyen!...

Napirenden a földügyek

– Mondja, szomszéd, oszt maga melyikkel kötött zseb-
szerzõdést? Az emeszpés zöldbáróval, vagy a fideszes
oligarchával?

Mellékhatás

– Tudja, Lapiskáné, az én uram tökhülye a focihoz, de
mióta annyi jó nõt mutogatnak a meccseken, nem lehet
levakarni a képernyõrõl!

Hozzávalók

Elkészítés

: 1 kg pulyka-
mellfilé vagy kicsontozott
pulyka felsõcomb, 2 nagyobb
fej vöröshagyma, néhány ge-
rezd fokhagyma, 3-4 zöldpap-
rika, 2-4 paradicsom, 50 dkg
zöldborsó (friss vagy fagyasz-
tott), só, bors, morzsolt ma-
joránna, morzsolt kakukkfû,
õrölt kömény, tört pirospap-
rika, 2-3 babérlevél, 1 dl olaj
vagy egy csapott evõkanálnyi
sertészsír, kevés tejföl, rizs,
petrezselyem.

: A pulykahúst
leöblítem, majd felkockázom.
A zöldségféléket (vöröshagy-
ma, fokhagyma, zöldpaprika,
paradicsom) felaprítom. A zsi-
radékot felhevítem, s elõször
a kockára vágott pulykahúst,
a felaprított vöröshagymával
fedõ alatt, kevergetés mellett
párolom. Majd hozzáadom az
apró kockára vágott zöldség-
féléket (fokhagyma, zöldpap-
rika, paradicsom), a zöldbor-

sót kivéve. Hozzáadom a fû-
szereket (morzsolt majorán-
nát, morzsolt kakukkfüvet,
õrölt köményt, ízlés szerint a
sót, borsot, a tört pirospap-
rikát és a babérleveleket), és
ezekkel együtt fedõ alatt félig
puhára párolom. Ezután adom
hozzá a zöldborsót, és telje-
sen készre fõzöm. A végén a
babérleveleket kiszedem. Ha
kevés tejföllel megöntözöm,
még finomabb lesz. Párolt rizst
adok hozzá, és fodros petre-
zselyemlevélkékkel díszítem.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Zöldséges pulykaragu

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-
magunk, az 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)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Becsehelyen

Németh Géza

2012-ben elsõ-
sorban a korábban elnyert,
vidékfejlesztéshez kapcsoló-
dó pályázatok megvalósítására
kerül sor, ugyanakkor tavasz-
szal értesítést kaptak, hogy a
csapadékvíz elvezetési uniós
projektjük is közel 96 mil-
lió forintos támogatásban ré-
szesült.

Az Új Széchenyi terv kere-
tében kiírt pályázathoz az ön-
kormányzatnak 10 százalékos
önrészt kell biztosítani, ám en-
nek felére is pályáznak, még-
pedig az EU-s projektekhez
kapcsolódó önerõ alaphoz.

– Ez a fejlesztés különösen
fontos számunkra, hiszen na-
gyobb esõzések idején néhány
olyan utcarészt rendszeresen
elöntött a csapadék, ahol nem
megfelelõ az átfolyás – mond-
ta polgármester,
hozzátéve: a kelet-nyugati elhe-
lyezkedésû Becsehelyen a lej-
tések déli irányúak, így a csa-
padékvíz jelentõs hányada va-
lamilyen formában keresztül-
folyik a településen. Kritikus
idõszakban a 7-es fõúton is
legalább négy nagyobb vízfo-
lyáson áthalad az arra járó. – A
projekt keretében megépül
1112 méter földárok, 2063 mé-
ter burkolt árok, s 137 folyó-
méter áteresz kiépítésére is
sor kerül.

A burkolt árkok esztétiku-
sabbak és a késõbbiek során
könnyebben karbantarthatób-
bak, ám a polgármester véle-
ménye szerint a legjelentõ-

Folyamatos fejlesztések Becsehelyen
A csapadékvíz biztonságos elvezetését célozza a legújabb projekt

sebb szerepük mégis abban
van, hogy a csapadékvíz gyor-
sabb átfolyását teszik lehetõvé.
Így a település elõbb szabadul
a felhõszakadások alkalmával,
illetve hóolvadásokkor bekö-
vetkezõ terhétõl.

– A nyugati oldalról indul-
va a Dózsa utca csapadékvíz
elvezetésében korrekcióra ke-
rül sor, igyekszünk elérni,
hogy a víz ne az úttesten foly-
jon – magyarázta Németh
Géza. – Az utca déli részén, a
7-es fõútra történõ csatlako-
zásnál folyókák kiépítésével és
egy víznyelõ megépítésével, a
föld alatti csapadékvíz rend-
szerbe kerülne elvezetésre a
víz, így reményeink szerint
többet nem fordulna elõ, hogy
a fõútra folyik ki a Dózsa utcá-
ból a víz. A Vörösmarty, illetve
az Arany János utca keleti vé-
gének a csapadékvíz mente-
sítési megoldása a mûszaki
tervekben is kimagasló mérté-
kû, a legjelentõsebb kiviteli
munkák is ott lesznek, hiszen
a leggyakoribb elöntések is ott
szoktak bekövetkezni. A Vas-
bolt melletti árok tisztítá-
sán kívül, mintegy 100 méter
hosszban burkolati elemekkel
ellátott lesz az árok, így esz-
tétikusabb lesz a falukép is, a
gyorsabb lefolyás is biztosított
lesz, miáltal a Táncsics utcai
kertek alja sem kerül elárasz-
tásra. Az úgynevezett Böjti-
árok és Ladovics-köz sem ma-
rad ki a munkálatokból. Ezen
projekt közbeszerzési eljárása

most kezdõdik el, bízom ab-
ban, hogy néhány napon belül
megfelelünk a támogatási szer-
zõdés megkötési feltételeinek.
Amennyiben zökkenõmente-
sen zajlik a közbeszerzési eljá-
rás, a kivitelezés augusztus vé-
gén megkezdõdhet, s év végé-
re talán be is fejezõdhet.

Becsehellyel kapcsolatosan
egyéb fejlesztésekrõl is szót
ejtettünk, így az egyházközség
keretén belül zajló, polai temp-
lom melletti parkoló kiépítését
célzó munkálatokról is. A ke-
leti oldalon pedig – szintén
az önkormányzattal szorosan
együttmûködve – egy emlék-
parkot kívánnak kialakítani.
Ott lesz megörökítve egysége-
sen mindazoknak polaiaknak
és becsehelyieknek a neve,
akik az 1848-49-es szabadság-
harcban, illetve az I. és II. vi-
lágháborúban estek el. A ter-
vek szerint szeptember elejére
befejezõdik ez a projekt, míg
egy másik, az önkormányzat
által elnyert pályázat jóvoltá-

ból pedig megépítették a polai
temetõ kerítését. Júliusban el-
kezdõdik a becsehelyi temetõ-
ben az utak és sétányok kiala-
kítása: 2,5 méter széles, térkö-
vezett utak (mintegy 800
négyzetméternyi) kerülnek meg-
építésre. Ennek érdekében ott
több elöregedett fát és tuját is
kivágtak, a pótlásuk majd ado-
mányokból történik. Amennyi-
ben lesz még lehetõségük és
marad anyagi forrásuk, szeret-
nék a ravatalozó épületét is
kifesteni, kicsit felújítani.

– Árgus szemekkel figyel-
jük a további pályázati lehetõ-
ségeket, hiszen Becsehelyen
még több közintézményre, így
a körjegyzõség épületére, a
védõnõi és gyermekorvosi
rendelõre, valamint a sportöl-
tözõre is ráférne a felújítás –
mondta végezetül Németh Gé-
za polgármester, aki a belte-
rületi önkormányzati utak kar-
bantartását és felújítását is
fontos feladatnak tekinti.

Kelemen Valéria

A polai templom mellett már megkezdõdött a leendõ parkoló
térkövezése. Az egyházközség és az önkormányzat szorosan
együttmûködik az emlékpark kialakításában is.
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A
1991-ben alakult, az akkori

polgármester, ve-
zetésével. A több mint 100 fõs
tagság 90 százaléka helyi lako-
sos volt, ám nem mindegyikük
horgászott, voltak, akik csak
lokálpatriotizmusból léptek be
az egyesületbe. Azóta sok víz
lefolyt a , s a két évtized
alatt bizony sok minden meg-
változott. S nem csak azért,
mert idõközben sport lett a
horgászat.

– Maga a horgászat már
nem egyenlõ azzal a zsákmá-
nyolási szándékkal, hogy a ki-
fogott hal paprikás lisztben
vagy halászlében érjen véget –
fogalmazott ,
aki fiatal kora ellenére immár
2008 óta a Molnári Horgász
Egyesület elnöke. – Ez az úgy-
nevezett „fogd meg és engedd
vissza” tevékenység nagyjából
tíz éve vette kezdetét, s bár ná-
lunk kicsit késõbb honosodott
meg, nagyon jó felé tart a tag-
jaink szemlélete. Szerintem a
generációváltás hozza meg a
változást, miszerint nem feltét-
lenül fontos, hogy amit meg-
fogsz, azt meg is edd. Mert ha
a megfogott halat visszadobod,
s hagyod megnõni, az legköze-
lebb másnak is örömet fog
okozni.

Markulia Péter négy esz-
tendeje kapott bizalmat a tag-
ságtól, s mivel addig is szív-
ügyének tekintette a molnári
horgásztavak megóvását, s a
kulturált horgászat népszerûsí-
tését, felelõssége teljes tudatá-
ban vállalta el a feladatot.
Amúgy 13 éves kora óta hor-
gászik, 15 évesen már tagja
volt az egyesületnek, s pár éve
is az év mintegy 300 napján
horgászott, munka után és hét-
végén. S bár ez a mennyiség a
család és a megváltozott mun-
ka miatt lecsökkent, a horgá-
szat továbbra is a legféltettebb
szívügye. Az ifjú elnökkel
közösen jártuk be a Molnári
határában fekvõ, s a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park kezelé-
se alatt álló területet, ahol csak
egyetlen zavaró körülményt je-
gyezhettünk fel: rengeteg a
szúnyog. Mivel azonban a terü-
let a Natura 2000-es tájvédelmi
övezet része, permetezésrõl,
vegyi anyaggal történõ szú-
nyogirtásról szó sem lehet.

– A három nagy tavunk 3,5,
2,5 és 2 hektárosak, s ezen kí-
vül is van még négy kisebb ta-

Molnári Horgász Egyesü-
let

Dobos Béla

Murán

Markulia Péter

Fejlõdõ egyesület, pontycentrikus tagság

vunk – mutatta Markulia Péter,
akitõl hallhattuk: a tavak kelet-
kezése a '60-as évekre datálha-
tó, az akkori mezõgazdasági té-
esz bányászati megoldásával
jöttek létre, így a meder na-
gyon változatos. A biológiai
öregedés tetten érhetõ, renge-
teg a vegetatív zöld környezet,
s az onnan származó zöld hul-
ladék javarészt a vízbe kerül.

– A Mura itt folyik a 2-es és
a 3-as tó sarkában, magasabb
vízállásnál eláraszt minket. Ez
jelentõs a vízfrissítés szem-
pontjából, ugyanakkor az üle-
dék behordás miatt nem jó. Hi-
szen az a homokmennyiség,
amit a Mura ilyenkor szállít
magával, itt kerül letételre, je-
lentõsen töltve fel a tavainkat.

A 2-es tónál találkoztunk
, aki éppen

egy kárászt fogott.
– Ha jön még egy testvére,

akkor paprikás lisztben végzi,
ha nem, akkor visszaengedem
a tóba – mondta a tótszentmár-
toni vállalkozó, aki úgy véli: a
halételek elkészítése a férfiak
dolga. – Az idei évtõl vagyok
tagja a Molnári Horgász Egye-
sületnek, a letenyeibõl igazol-
tam ide, mert itt 3 tó is hor-
gászható, s remek körülmé-
nyek vannak a kikapcsoló-
dásra.

A Molnári Horgászati Egye-
sület halgazdálkodási terve
egy 3x5 éves projekt, s most az
utolsónál járnak. Minden év
õszén telepítenek, amivel a kö-
vetkezõ év halállományát kí-
vánják biztosítani.

– Az elõírt 5 mázsa ponty
és 1 mázsa ragadozó helyett
mindig 10 mázsa pontyot tele-
pítünk, 2 és 3 nyaras korban, s

Butykai Gyulával
a ragadozók közül a süllõt ré-
szesítjük elõnyben, egynyaras
korban. Kisebb súllyal na-
gyobb darabszámot tudunk
telepíteni, így mindig marad-
vánnyal számolhatunk a követ-
kezõ telepítés idején. Nálunk
egy felnõtt horgász napi szin-
ten 3 nemes halat vihet haza, s
ebbõl kettõ azonos fajú lehet:
például 2 ponty és 1 csuka. Je-
len pillanatban 70 tagunk van,
s mind a 70 horgászik. A hal-
gazdálkodási tervünk szerint
ez a csúcs, hiszen maga a víz
sem képes ellátni többet. Ed-
dig a védõtöltést használtuk a
tavak megközelítésére, napja-
inkban pedig a 970 méteres
felújítandó útszakasz a legfon-
tosabb projektünk. Kaptunk
hozzá támogatást az önkor-
mányzattól és a Dél-Zalai Víz és
Csatornamû Zrt.-tõl, utóbbitól
gépeket és embereket is, s ma-
gánemberek is támogatnak
minket, eszközben, anyagban,

és önzetlen munkával egya-
ránt. Mivel a tájvédelmi terüle-
ten nincs lehetõség betonala-
pozott épület felállítására, fa-
szerkezetû beállókat szeret-
nénk telepíteni a vízpartra a
rendezvényeinkhez. A régi ka-
vics mérlegház olyan messze
esik a tavaktól, hogy azt már
felesleges lenne felújítani.

Itt tartottunk a beszélgetés-
ben, amikor kerékpárral meg-
érkezett az utánpótlás: a 12
éves és 9
éves öccse, . A fiúk el-
mondták: mivel kitört a vaká-
ció, felnõtt kísérõvel a koráb-
binál is több idõt tölthetnek a
horgászattal. Akárcsak a na-
gyok, õk is pontyra mennek, s
akkor sem keserednek el, ha
nem fognak semmit. Mert ösz-
tönszerû szenvedélyük ott lapul
bennük, és õk nagy valószí-
nûséggel igazi horgászok lesz-
nek, pontosabban: maradnak.

Markulia Martin
Dominik

Kelemen Valéria

Markulia Péter Butykai Gyula kárászt fogott.

Megérkezett az utánpótlás: Markulia Martin és Dominik.
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Letenyei pedagógus budapesti kitüntetése

Május 19-én a
tartotta tisztújító

küldöttgyûlését a
Az

eseményen megjelent
, a MOB fõtitkára,

, a MTTOE elnö-
ke, , a SOTE-TF

Magyar Sport
Házában

Magyar Diák-
sport Szövetség (MDSZ).

Molnár
Zoltán dr.
Istvánfi Csaba

dr. Tóth Miklós

dékánja, , az
Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma Sportért Felelõs Állam-
titkárság Sportszakmai Fõosz-
tály, Szabadidõ-, Diák és Fogya-
tékosok Sportja Osztály szak-
referense, , a
SZODSE elnöke. A rendezvény

Heim-Puskás Ivett

Kutassy György

során az MDSZ új elnökévé
választották

meg a küldöttek.
A beszámolók elfogadása

és a sikeres tisztségviselõ vá-
lasztás után a diáksportban
hosszú évek óta dolgozó peda-
gógusok, edzõk, intézmény-
vezetõk munkájának elismeré-
seként a „Diáksportért emlék-
plakett” átadására került sor.

A megyei diáksport szerve-
zetek javaslata alapján az elis-
merésben részesülõknek

örökös tiszteletbeli el-
nök és Balogh Gábor elnök
adta át a „Diáksportért emlék-
plakett”-et.

Balogh Gábort

Deák
György

„Érezted már úgy, hogy
kellene egy jó hely, egy jó
program? Szeretnéd elmon-
dani, te mit csinálnál másképp
a lakóhelyeden? Pörögj rá! Itt a
nagy lehetõség, hogy te is ala-
kítsd Letenyét !” – nemrég ezt
a felhívást tette közzé Letenye
Város Önkormányzata.

A lehetõség a

köszönhetõen a 24 vá-
ros együttmûködése a City
Cooperation projekt egyik ele-
me a Gyermek élményváros
program, melynek eredménye-
képpen a 7 magyarországi vá-
rosban

az if-
júságot érintõ fejlesztések in-
dulhatnak fiatalokkal a fiatalo-
kért. Mint a többi települése-
ken, május 27-ig Letenyén is
várták a városban élõ, elszár-
mazott vagy itt tanuló 5. osz-
tályos kortól 25 éves korú fia-
talok pályázatait. Letenyén 5
csapaton belül 20 általános- és
középiskolai tanuló készítette
el prezentációját. A felkészülés

moderátor se-
gítségével június 11-12-én zaj-
lott, majd 12-én délután a Vá-
rosi Könyvtárban mutatták be

letenyei Fák-
lya Mûvelõdési Ház és Könyv-
tárnak

(Körmend, Lenti, Lete-
nye, Õriszentpéter, Szentgott-
hárd, Vasvár, Zalalövõ)

Kovács Vanda

Hogyan alakítanák át Letenyét?
Fiatalok ötletbörzéje

Letenyével kapcsolatos elkép-
zeléseiket a fiatalok.

Az ifjúság több megfonto-
landó javaslatot is készített.
Javaslat hangzott el arra: a volt
Kossuth úti iskolában egy Ge-
nerációk találkozása címû pro-
jekt valósuljon meg. Itt az el-
képzelés szerint játszóház, kö-
zösségi játékterem, klubszoba,
tornaszoba, tv-szoba lehet és
akár óvodás elõkészítõ csoport
is helyet kaphatna. Egy másik
csapat szintén a Kossuth utcai
iskola területén létesítene kö-
zösségi klubot, ahol fõzõverse-
nyeket, ügyességi versenyeket,
görkorcsolya pályát, kispályás
futballmérkõzéseket rendez-
nének. Egy csapat a Béke utca
mellett lévõ két Béci patak híd
füves területe közé – mivel
többen is tartanak kutyát la-
kásaikban – kutyajátszóteret
alakítana ki.

Ötletként merült fel egy
sétálópark létrehozása is, mely-
nek célja az lenne, hogy a négy
fal közül mozduljanak ki az
emberek. Egy társaság sport-
csarnokot építene Letenyén.
Ezt azzal indokolták, hogy fon-
tos a mozgás, a sport, a kör-
zetnek is szüksége lenne rá. A
sportcsarnok megteremtené

az évszakoktól független edzés
lehetõségét, új sportágak be-
mutatását, kiállítások, bálok,
koncertek is lehetnének, ugyan-
akkor munkahelyeket is terem-
tene, Letenye jó hírét vinné,
mert ott folyamatos idõszaki
programok zajlanának.

Elhangzott az is, hogy a
Bajcsy utcai iskola területén
több játszóteret lehetne ki-
alakítani és a Béci patak mel-
lett is megvalósíthatók külön-
féle programok.

Az elképzelésekrõl
polgármester,

Halmi
Béla Dömõk Jó-

zsef Farkas
Szilárd

Kustor Ferenc
Ráczné Lánczok Zsu-

zsanna Varga
Ferencné

Mirkó Imre

FMHK-igazgató,
önkormányzati képvi-

selõ, ÉKKÖV
igazgató,

LKE elnök és
pedagógus mondta

el véleményét.
Összességében mindenki a

fiatalok által prezentált ötle-
teket meglepõen életszerûnek
és hasznosnak tartotta. A csa-
patok kampánya a nyár folya-
mán augusztusig tart, a legsi-
keresebb csapat ausztriai ta-
nulmányúton vehet részt.

Kép és szöveg:

Meglepõen életszerû ötletekkel álltak elõ a fiatalok.

Díjazásban részesült
, a

testnevelõje is, aki 2001-
tõl a városi DSB (Diáksport
Bizottság) elnöke (képünkön).
Csapataival kimagasló sport-
eredményeket ért el kézilabdá-
ban és atlétikában. Több sike-
res pályázattal kedvezõ anyagi
helyzetet teremtett a térség is-
koláinak a versenyek lebonyo-
lításához. Halminé Mikó Erzsébet
az iskolai- és diáksport népsze-
rûsítéséért és sportban végzett
eredményes tevékenységének
elismeréseképpen vehette át a
„Diáksportért” emlékplakettet.

Hal-
miné Mikó Erzsébet letenyei
Andrássy Gyula Általános Is-
kola

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Birkás Zoltántól Kistol-
mács polgármesterétõl meg-
tudtuk, hogy a Start Minta-
programon belül biokertészet
létesült a festõi zalai tele-
pülésen.

– A kistolmácsi mezõgaz-
dasági programunkon belül
négy hölgy dolgozónak adunk
munkát és ezzel megélhetést
településünkön. Biokertésze-
tünk nagyobb részben a kul-
túrház mögötti részen talál-
ható, a megmûvelt terület kö-
zel 1 hektár – mondta a falu
elsõ embere. – A pályázaton
belül 110 ezer forintot vetõ-
magra, 30 ezer forintot fólia-
sátorra, 100 ezer forintot vetõ-
burgonyára és egyéb felsze-
relésre 6 millió 225 ezer forin-

Biokertészet Kistolmácson
tot nyertünk el. Külön öröm,
hogy végre hozzájutottunk egy
Tuber 40-es vadonatúj kistrak-
torhoz, melyhez 1,5 tonnás
pótkocsit, talajmarót, hótolót
is sikerült beszereznünk. Fó-
liasátrakban keltettük a palán-
tákat és az eredmény egész jól
alakult. 250 kg zöldborsót, 3-
400 darab karalábét, zöldba-
bot, cukkinit, fõzõtököt, há-
romfajta hagymát termeltünk
a területeken. A napokban
kezdtük meg a burgonya ki-
szedését. A megtermelt bio-
zöldségeket nagybani piaci
áron értékesítjük, szinte min-
den nap nézzük az ország
három legnagyobb piacának
árait. Piacot is sikerült talál-
nunk, hiszen a vállalkozóktól

kezdve a közintézményekig
bezárólag többen érdeklõdnek
vegyszermentes áruink iránt,
de további vásárlókat is szíve-
sen fogadunk. A program már-
cius 1-tõl december 31-ig tart
és a termésszezont követõen
önerõbõl készítünk egy külön
garázst pályázati úton kapott
új traktorunknak és az összes
vásárolt felszerelésnek.

Birkás Zoltántól arról is
értesültünk, hogy a települé-
sen néhány hónapja ingyenes,
wifi szolgáltatás érhetõ el és az
elmúlt idõszakban önkor-
mányzati költségvetésbõl 15
olyan irány- és utcatáblát he-
lyeztek ki Kistolmácson, me-
lyek korábban nem voltak a
településen.

M.I.

Június 19-én került meg-
rendezésre a

tan-
évzáró ünnepsége. A program
a nyolcadikosok ballagási ün-
nepségével vette kezdetét, mely
során a végzõs tanulók verse-
ket mondtak, énekeltek, meg-
köszönték tanáraik munkáját.
A továbbtanulókhoz

igazgató és a szülõk nevé-
ben szólt.

letenyei András-
sy Gyula Általános Iskola

Bedõ Ildi-
kó

Cselényi József Attila

Tanévzáró a letenyei Andrássyban

A 2011-2012-es tanévben a
legjobban teljesítõ nyolcadika-
sok díjat, elismerést és ajándék
könyveket vehettek át. Nyolc
év kiemelkedõ tanulmányi
eredményéért Andrássy Em-
lékérmet kapott:

Neve-
lõtestületi dícséretben része-
sült:

Cselényi Lu-
ca, Halász Bence, Jasarevic
Szabina, Kóbor Karina.

Andor Kinga, Balassa
Máté, Balassa Vince, Hóbor

Patrícia, Jasarevic Szabina,
Tamás Emõke, Varga Kinga.
Letenye Város Önkormányza-
ta

Varga Jánosné

Emberi Erõforrás Mi-
nisztériuma

Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet

Halmi Béla

az idén kiemelkedõ mun-
kájáért díjazásban részesítette
a végzõs Halász Bencét, Ba-
lassa Vincét és Jasarevic Sza-
binát.

Az intézménybõl hárman
vonultak nyugdíjba. Közülük

(Klári néni)
közel négy évtizedig elsõ, egy-
ben utolsó munkahelyén taní-
totta, nevelte a letenyei diák-
ságot. Az

kiemelkedõ peda-
gógus munkájáért

ado-
mányozott Varga Jánosné ta-
nitónak, melyet az ünnepség
során polgármes-
ter adott át.

A tanévzáró során Bedõ
Ildikó igazgató többek között
elmondta: az intézmény 328
tanulója közül 322 eredmé-
nyesen zárta a tanévet. Kö-
zülük negyvenen kitûnõ,
negyvenöten jeles bizonyít-
ványt kaptak. Az iskola tanul-
mányi átlaga 3.60, a szorgal-
mi átlag 3.76, a magatartási
átlag 4.2.

Számos programban vehet-
tek részt a diákok, melyek kö-
zül emlékezetes volt a négy-
napos kirándulás,
44 tanuló ingyenesen

vehetett részt, 9 tanuló

részesült.
A pályázatoknak és az is-

kola
köszönhetõ-

en könyveket, játékokat, tan-
eszközöket, a versenyekhez
díjakat sikerült vásárolni és
egy osztály új bútorokkal is
gazdagodott.

Az igazgatónõ felhívta a
szülõk figyelmét arra, hogy
gyermekeiket feltétel nélkül
kell szeretni és ne azon múljon
a szeretetük, hogy milyen a
bizonyítvány, hanem azért sze-
ressük gyermekekünket, mert
õ a mi gyermekünk. A feltétlen
szeretet viszont nem azt jelen-
ti, hogy mindent megadunk és
nem kérünk vissza semmit.
Fontos a korlátok, a szabályok
kialakítása, mert a korlátok
éppen értük, a gyermekekért
van otthon és az iskolában.

Kép és szöveg:

vajdasági
zala-

egerszegi színházlátogatáson
Útra-

való Tehetséggondozó Ösztön-
díjban

Letenyei Gyermekekért
Alapítványának

Mirkó Imre

A minisztérium díját Halmi Béla adta át Varga Jánosnénak.

A kistolmácsi bioretek…

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

Fõzni jó!

Andrásnak az otthona
már kezdett egy öreg autóra
hasonlítani. Egyre gyakrab-
ban ment tönkre valami.
Már nem volt olyan szép, itt-
ott megkopott az elmúlt
évek alatt. De ami legjob-
ban zavarta, hiányoztak
azok a modern megoldások,
amitõl jobban érezte volna
magát. Ezért eldöntötte, ez
így nem mehet tovább. Itt
az ideje, hogy belevágjon a
lakásfelújításba. Ez azonban
nem olyan egyszerû.

Eltelt egy év, a felesége
is egyre türelmetlenebb lett.
Már a barátaik elõtt is szóvá
tette a felújítás elmaradását.
Ilyenkor András mindig el-
mondta: – ha csak festésre
és bútorcserére lenne szük-
ségünk, már régen készen
lenne. De én ennél többet
akarok! Ha már nekiállunk,
akkor hozzunk ki többet az
otthonunkból. És sorolni
kezdte, hol és min akar vál-
toztatni. Ilyenkor a barátai
döbbenten néztek rá:

– Szerinted hogyan le-
het megoldani? Azt nem tu-
dom – válaszolta. De egy jó
szakember biztos megtalálja
rá a megoldást. Ezért felhí-
vott. A helyszíni felmérés
során láttam, hogy a feladat
nem egyszerû, de nem re-
ménytelen. Minden szaktu-
dásunkat bevetettük azért,
hogy András vágyai telje-
süljenek.

Elkészítettük a 3D-s lát-
ványterveket, a költségve-
tést, a munkák ütemezését.
Újra találkoztunk. Átbeszél-
tünk minden részletet a
gyártás és a beszerelés elõtt.
András és felesége elégedett
volt a tervekkel.

– Hát megmondom õszin-
tén, nem volt egyszerû a ter-
veket összehozni.

– Tudjuk, ezért hívtuk
magát …

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Ezért hívtuk magát…

Nemzetközivé vált a Termál Kupa
Focitorna Bázakerettyén

Június 30-án immár hatodik
alkalommal került megrende-
zésre a

A kispályás labdarúgó mér-
kõzésekre 24 csapat 240 ver-
senyzõje nevezett.

A fõszervezõtõl,
megtudtuk, hogy

mellett a programot segí-
tette a

is.
A közel 350 résztvevõt

megmozgató kupa az idén
nemzetközivé nõtte ki magát,
mert most elsõ ízben a hazaiak
mellett érkezett csapat a hor-
vátországi és a
szlovéniai is.

A csapatok pontban 8 óra-
kor kezdték meg a viadalt, a
bázakerettyei sportpálya négy
részre osztott helyszínein. A
mérkõzések 2 x 10 percben
zajlottak le.

Az idei tornán elsõ helye-
zést ért el a

csapata, második lett
a
gárdája, a bronzérmet a

és a
csapatai érdemelték ki.

Bázakerettyén Kerettye
Termál Kupa Kispályás Lab-
darúgó Torna és Családi Nap.

Horváth Zol-
tántól Báza-
kerettye Község Önkormány-
zata

Zalai Dombság Turiz-
musáért Közhasznú Egyesület

Hodosanból
Lendváról

Zala Volán-Zala-
egerszeg

Windoor FC - Zalaegerszeg
Team

Belucci - Lenti Sasi - Benz
FC - Lenti

A legjobb góllövõ
(Team Belucci), a

legjobb kapus
(Zala Volán) és a legjobb já-
tékos (Zala Vo-
lán) lett.

A kupákat és a díjakat a
település polgármestere,

adta át.
Az eredményhirdetést kö-

vetõen a labdarúgók ingyene-
sen vehették igénybe a

, majd a
kerettyei családi nap kereté-
ben tekinthették meg a

mûsorát.
Este 21 órától hajnalig a

a

Dom-
ján Péter

Varga Miklós

Kozma Imre

Ivá-
nyi László

Báza-
kerettyei Termálfürdõt

Kapos-
vári Roxinház

Déryné Mûvelõdési Házban

Huros Band

Mirkó Imre

húzta a talp-
alávalót.

A leaderes pályázati támo-
gatás mellett szponzorok is
segítettek a bázakerettyei ren-
dezvény lebonyolításában. Ter-
mészetesen fõ támogató volt
Bázakerettye Község Önkor-
mányzata, segített a helyi CBA,
a Déryné Mûvelõdési Ház, a
Recop Sportruházat, a kistol-
mácsi Fortuna Vendéglõ és
Étterem, a borsfai Sava Borsfa,
a kanizsai Fatechnika Kft., a
kerettyei B24 Sörözõ, a szintén
helyi pékség, a Dél-Zalai Egye-
sült Takarékszövetkezet.

Kép és szöveg:

24 csapat küzdött…

… ezekért a díszes serlegekért.



10 2012. júniusDél-Zala Murahíd

Az Építõ Közösségek címû
TÁMOP-os pályázaton elnyert
összegnek köszönhetõen a

megalakult a
, melyen belül több

rendezvényre is sor került.
A közelmúltban a kis csa-

pat
Horvátország

egyik legismertebb Mária za-
rándokhelyére látogatott.

Elsõként Kucan Marofba a
Letenyén és Zala-szerte kezeik
nyomát otthagyó fafaragó

és
tettek látogatást, majd

óvárosi részét csodálhatta
meg a közel 40 fõs klubtagság.

le-
tenyei Fáklya Mûvelõdési Ház-
ban (FMHK) Hor-
vát Klub

Marija Bisztricára, (Má-
riabeszterce)

Ci-
kacs (Josip Ivan) családjá-
nál Va-
razsd

Máriabesztercén jártak…
Marija Bistricán

a település legfonto-
sabb embere és a helyi tu-
risztikai iroda vezetõje fogadta
étellel-itallal a letenyei klub
tagjait.

A kulináris élvezetek után a
tagság megtekintette a székes-
egyházat, majd végig gyalogolt
Európa egyik legszebb kál-
váriáján.

A Bistricai Szûzanya zarán-
dokhely Marija Bistricában a
legnagyobb búcsújáró hely
Horvátországban és központi
helyet foglal el a horvát nép
vallási életében, ezért hivatalo-
san is Mária horvát nemzeti
zarándokhelyévé nevezték ki.

Valentin
Kunic,

Marija Bistricába évente a
zarándokok több százezre ha-
jol meg a Boldogasszony cso-
datevõ szobra elõtt és éli át az
Istennel való találkozás örö-
mét, a vigaszt és megbékélést.
Az ide látogatók a keresztény
élethez szükséges megújult
erõvel térnek vissza otthonaik-
ba, családjaikhoz és a társa-
dalomba, mindennapjaikhoz.

A stációk megcsodálását
követõen a közeli bisztricai
hegyre mentek, ahol az FMHK
kapcsolatépítésének és a

15 éves
munkájának köszönhetõen Eu-
rópában is ritkaságszámba me-
nõ szoborpark csodálható meg.

Az egész napos vendég-
látást végezetül a klubbal tartó

polgármester és
igazgató aján-

Lete-
nyei Fafaragó Mûhely

Halmi Béla
Dömõk József

déktárgyak átadásával köszön-
te meg a helyieknek.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Marija Bistrica: kálváriarészlet…

Többek között a rendkí-
vüli melegnek is köszönhe-
tõen naponta zsúfolásig telik
meg a Letenyei Termálfürdõ és
Kemping.

Újdonságok a letenyei termálfürdõben
A letenyei turisták.

A Sheba Hastánc produkciója…

A fürdõben a
szer-

vezésében június 30-án vette
kezdetét a strandszínpadi ze-
nés, táncos sorozat. Szomba-

Fáklya Mû-
velõdési Ház és Könyvtár

ton este a
vezette

produkcióját és a
mûsorát néz-

hette végig az érdeklõdõ kö-
zönség.

Új szolgáltatás, hogy a ter-
málfürdõ és kemping terüle-
tén ingyenes wifi-hálózat ér-
hetõ el. (A letenyei Templom
téren is ingyenes városi wifi-re
lehet kapcsolódni.)

Június 30-án került sor az
elsõ éjszakai csoportos fürdõ-
zésre, melyet közel harmincan
vettek igénybe a kisvárosban.
Az éjszakai fürdõzés pénteken
és szombaton 1.000 forint fi-
zetésével 20-tól 23 óráig vehe-
tõ igénybe.

A különlegességet mini-
mum 20 fõ jelentkezése esetén
tudják biztosítani.

Michalovics Mó-
nika Sheba Hastánc

letenyei Mu-
ra Mazsorettek

M. I.

CZOTTER

IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.

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

Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung

pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése

és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A sport-
fejlesztési programjaként után-
pótlás-fejlesztésre és tárgyi be-
ruházásra pályázatot nyújtott
be a

A pályázat sikeres volt, hi-
szen az LSE 5.730.000 forintot
nyert el. A beruházáshoz 30, az
utánpótlás-fejlesztéshez 10 szá-
zalék önrészt még biztosíta-
ni kell.

A megvalósítás június 30-ig
tartott, ugyanakkor az egyesü-
letnek már most be kellett ad-
nia a 2012.07.01 - 2013.06.30 - ig
tartó következõ pályázat anya-
gát is.

A június végéig tartó pályá-
zatban beruházási oldalról biz-
tonsági beruházás történt,
mely a játékoskijárók felújítá-
sát jelentette. Megújult a na-
gyon elhasználódott lelátó be-
tonszerkezete, új kispadok, le-
látószékek beszerzésére került
sor, új labdafogó hálók vásár-
lása történt meg és egy fûnyíró
traktorral is gazdagodott a Le-
tenye SE, sõt saját kutat is fu-
rattak a pálya területén, mely-
hez öntõzõberendezést is vá-
sároltak.

A megyei II. bajnokság Déli
csoportjában szereplõ Letenye
SE tartalék együttese a 2011-
2012-es bajnokság bajnokcsa-
pata lett.

A edzõ által
dirigált együttes június 17-én
játszotta utolsó mérkõzését a

-vel. Az
LSE gárdája ezen a meccsen 7-1

Letenye SE (LSE)

Magyar Labdarúgó Szö-
vetséghez (MLSZ).

Szabó Ferenc

borsfai Sava-Borsfa SE

Közel 6 milliós beruházás és bajnokavató Letenyén

(2-0)-ra gyõzte le a vendég-
csapatot.

Szabó Ferenc tréner a meccs
után így nyilatkozott lapunknak:

– A nagy melegben álmo-
san kezdett csapatunk, majd

húsz perc elteltével átvette a
játék irányítást, sorra alakította
ki a helyzeteket de a szünetig
csak kettõt tudott értékesíteni.
A második félidõre felpörgött
csapatunk, a számtalan kiha-
gyott helyzet ellenére azért
sikerült még ötször bevenni a
végére az erejével teljesen el-
készült vendégek kapuját. A
hármas sípszót követõen jöhe-
tett a pezsgõfürdõ! – mondta
örömmel a sikeredzõ.

A mérkõzés után került sor
a bajnokavatóra, mely során az
aranyérmeket és a kupát

fõszponzor és
Kátai

Tibor Halmi

Béla

Fehér Zoltán, Móricz
Zoltán, Bagladi István, Rostás
Gábor, Rudics Richárd, Pátri
Gábor, Makár Dávid, Molnár
Bence, Baranyás Bence, Cseres-
nyés Márió, Szente Dávid.

Tóth Dániel, Kovács Ár-
pád, Lervencz József, Zsohár
Gergõ, Ács Tibor, Wolf József,
Varga Mihály, Badnjevics Anis,
Bicsák Norbert, Bedõ Roland.

Mirkó Imre

polgármester adta át az
ünnepelteknek.

Az LSE bajnokcsapatának
leggyakoribb összeállítása a kö-
vetkezõ:

A
bajnokságban még szereplõ já-
tékosok:

Kép és szöveg:

Megújult a lelátó. Szabó Ferenc átveszi a kupát.

A bajnokcsapat…

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
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A
akciós számlavezetési ajánlata részére!

Az új belépõ és a jelenlegi tagjainak,

a Hitelszövetkezet a jegyzéstõl számított 2 évig átvállalja

a
és 1 évig

a

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu) vagy fiókjainkban:

Széchenyi István Hitelszövetkezet

20.000 Ft egyösszegû részjegy
lejegyzése esetén

számlavezetési díjat

bankkártya díjat

magánszemélyek

AKCIÓ

Az akciós ajánlat 2012. június 15-tõl visszavonásig érvényes.

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók

Lenti Fiók
Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004

8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556

8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115

8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588

8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676

1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970

9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

Nagykanizsai Fiók

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

SVÁJC FEKETE-ERDÕ

ÉSZAK-OLASZ

PRÁGA
CSEHORSZÁGBAN

OLASZ NAGYKÖRÚT

SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER

Üdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL-HORTOBÁGY

VELENCE és szigetei:

TOSZKÁN ELBA

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

álomszép tájai, a varázsa

tóvidék és mûemlékvárosok

- kulináris és kulturális élvezetek

: Róma-Pompei-Capri-Amalfi-
Positano-Firenze

: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

Murano-Burano-Torcello

varázslat - szigete

Európa trópusi
a szépség szigete

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

Júl. 23-29. 129.900 Ft/fõ

Aug. 1-5. 72.900 Ft/fõ

Aug. 2-5. 49.900 Ft/fõ

Aug.16-22. 110.900 Ft/fõ

Aug. 18-20. 39.900 Ft/fõ

Aug. 19-25. 102.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept. 12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900 Ft/fõ

4-8 személy részére

Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

Nyaraljon Vonyarcon!

Érdeklõdni: 30/642-0330


