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Össze kell fogni a pénzvilág ellen
– hangzott el a letenyei '56-os ünnepségen
Györgyöt, aki az idén töltötte
be 75. életévét.
A történészeknek, politikusoknak, oktatás-nevelés területén dolgozóknak, a médiának
óriási felelõssége van nemzetünk identitástudatának erõsítésében – mondta a polgármester. – A vesztes és gyõztes
háborúkról, a forradalmak és
szabadságharcok történelmi jelentõségérõl nyíltan és õszintén kell beszélni úgy, hogy az
mindig a magyarság összetartozását szolgálja – fogalmazott
Halmi Béla.
Elhangzott: mi magyarok
egyedül vagyunk a világban,
küzdenünk kell létünkért a 21.
(Folytatás a 2. oldalon)

Csete Örs ünnepi beszédét mondja.
A letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár által
szervezett 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezõ ünnepségen október 23án Letenye Város Fúvószenekarának térzenéjét követõen
elsõként Varga Attila versmondó szavalta el Kozma László: 1956. november 7. Gérecz
Attilához címû versét. A koszorúzás után a letenyei Oláh

Norbert mondta el egy névtelen költõ, Te pesti srác címû
költeményét.
A program az éppen aznap
56 éves Halmi Béla polgármester ünnepi köszöntõjével
folytatódott. A polgármester
beszéde elején köszöntötte az
organikus építészet Kossuth-,
Ybl-, Prima Primissima-díjas
építészmérnökét a letenyei ünnepségen jelen lévõ Csete

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

„Kerettye a világ közepe”
Bázakerettye Község Önkormányzata a korábbi évek
hagyományait követve ezúttal is
október végén tartotta az idõseket köszöntõ ünnepségét.
Az önkormányzati tulajdonú étterem feldíszített asztalainál helyet foglaló több mint
száz vendéget Iványi László
polgármester a megbecsülés
hangján köszöntötte. Kiemelte: figyelnek a település idõs

lakóira, a lehetõségekhez mérten támogatják õket, s mindenkor számítanak bölcsességükre és tanácsaikra. A hosszú évtizedek során megszerzett tapasztalataikat vétek lenne nem
kiaknázni, hiszen azokból jócskán lehet, s érdemes is tanulni.
A felvezetést a szokásokhoz híven a helyi általános
iskolások és óvodások kedves
(Folytatás a 3. oldalon)

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001
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Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Össze kell fogni a pénzvilág ellen
– hangzott el a letenyei '56-os ünnepségen
fel, melyeknek mindegyike korunkban is példát, utat mutat.
Csete Örs napi leckéket is említett. Mint fogalmazott: ha például bármelyikünk önzetlenül
naponta egy kicsit is tesz akár
Letenyéért, az máris elõreviszi
közösségépítõ ügyünket.

A megemlékezés végén a
nagykanizsai Farkas Tibor énekmondó és Horváth István Radnóti-díjas versmondó zenésirodalmi összeállítását hallhatták a letenyei 1956-ra emlékezõ ünnepség résztvevõi.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A fiatalok is szép számban megjelentek az ünnepségen.
(Folytatás az 1. oldalról)
században is. 1956-al kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a
kiegyezés, a megbékélés még
várat magára, hiszen a forradalmárok és az ítészek itt élnek
még közöttünk, de békejobbot
nem nyújtottak egymásnak.
Ma hazánknak ismét nagy
szüksége lenne az összefogásra, egységes fellépésre a nagyhatalmak, a pénzvilág ellen –

mondta ünnepi beszéde során
Halmi Béla letenyei polgármester.
A város elsõ embere után az
ünnepség szónoka, Csete Örs
az ötvenhatos halálraítéltek fotósa, az 1956.hu honlap tulajdonosa szólt a jelenlévõkhöz.
Csete Örs – a japán nyelven 10 ezer példányban is – kiadott 1956-ról szóló könyvébõl
öt olyan emberi sorsot vázolt

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Élethosszig tartó tanulás, 2013-tól új OKJ

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Emelkedõ óraszámok, dráguló szakképzés!
Elavult nézet, hogy egy
korábban megszerzett szakmai tudás életünk végéig
elég. Nagy a kihívás, s ha lépést akarunk tartani a korral,
folyamatosan bõvíteni kell
ismereteinket.
– A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a munkaerõpiaci
igényeket figyelve folyamatosan fejleszti, bõvíti továbbképzési kínálatát. Továbbképzéseinket mindazoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek
szakképesítéssel, és frissíteni,
bõvíteni akarják ismeretei-

ket,
képességeiket,
illetve
szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen elmélyedni. A képzettséggel nem rendelkezõknek
ajánljuk a felnõttképzés keretében lebonyolított OKJ-s képzéseket, mellyel jelentõsen javíthatják a munkaerõpiaci pozíciójukat – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.
– Szeptemberben megjelent az új OKJ. Milyen változást jelent ez?
– Nõnek az óraszámok, ezzel párhuzamosan emelked-

nek a költségek is, egyre nagyobb lesz a munkából kiesõ
idõ. 2012. december 31-ig
még a régi feltételekkel lehet
részt venni a felnõttképzésben. Eddig a határidõig lehet
jelentkezni, illetve elindítani
a képzéseket. A tanulni vágyóknak célszerû mihamarabb felkeresni irodánkat (TIT
Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz
tér 7. II. em. 238. – Telefon:
06/-2/510-102 – www.titzala.hu)
– javasolta Rózsás Csaba.

Dél-Zala Murahíd
havilapban.

Telefon:
(92) 596-936;
Fax:
(92) 596-937;
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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„Kerettye a világ közepe”
Fõhajtás az idõsek elõtt – nótaszóval kísérve

A Tüttõ János Nótaklub adott mûsort.
(Folytatás az 1. oldalról)
mûsora követte, könnyeket csalva az õket figyelõ nagymamák
és nagypapák szemébe. A
folytatás újdonsággal szolgált,
ugyanis a nagykanizsai Tüttõ
János Nótaklub kamarakórusa
lépett közönség elé. Major Lajos, M. Horváth Zoltán, Vejer
Béla, Vajda Mária, Némethné
Lakatos Márta és Németh
Tibor ráadással kísért mûsorában a csárdástól a bordalokig
számos ismert dallam felcsen-

dült, így méltán szólt a vastaps
a fergeteges produkcióval elõrukkoló „hatos-fogatnak”. A
fogadtatás láttán borítékolható: november 23-án Kerettyérõl is többen ellátogatnak a kanizsai HSMK-ba, hogy
a helyszínen élvezzék a Tüttõ
János Nótaklub 2012. évi gálamûsorát.
Az ízletes vacsora elfogyasztását követõen váltottunk
szót a 85 esztendõs Rikli Ferenccel, aki elmondta: Kiscse-

Iványi László köszönti az ünnepelteket.
hiben született, de 47 éve Bázekerettyén él, s itt is dolgozott a gépmûhelyben.
– Nekünk Kerettye a világ
közepe! – jelentette ki felesége, a 78 éves Ilonka néni,
hozzátéve: innen õk semmi
pénzért el nem mennének. –
Hajdanán itt nagy élet volt,
akkor volt már itt villany, víz,
gáz, amikor mások még csak
álmodtak róla. Volt színházunk, mozink, strandunk, színjátszó és tánccsoportunk, s

nagyszerû közösségi élet. Sajnos egy elöregedõ település
lettünk, de nem adjuk fel. A
csodás természeti környezetre
alapozva, a turizmusban találjuk meg a fejlõdés útját.
Ez az optimizmus hatotta át az est további részét is,
hiszen sokan táncra perdültek, s vidáman énekeltek a zenét szolgáltató Imre Tiborral
együtt.
Kép és szöveg:
Kelemen Valéria

Referencia iskola lett
A TÁMOP-3.1.7-11/2-20110057 „Referencia-iskola Letenyén” címû pályázat keretében
a referencia elõminõsítéssel
rendelkezõ intézmények, így a
letenyei Andrássy Gyula Álta-

lános Iskola is lehetõséget kapott, hogy intézményi fejlesztési tervük alapján felkészüljön a referencia értékû mûködési- és pedagógiai gyakorlatuk továbbadására, elterjeszté-

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Dél-Zala Murahíd

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

www.zalatajkiado.hu

Bemutató tanítás a letenyei Andrássyban.
sére, megismertetésére, ezzel helyfoglalkozásra, ahol az iskosegítsék más közoktatási in- la minõsített 4 „jó gyakorlataitézmények értékelvû szakmai ból” tartottak bemutató órákat
fejlesztõ tevékenységét.
és szakmai délutánt. Az érA referencia-intézményi szol- deklõdõ iskolák pedagógusai
gáltatások ellátására tovább- megismerhették a játékos fogképzésen készültek fel a pe- lalkozásokat és tehetséggondodagógusok.
zó komplex természettudomáÕsszel már második alka- nyi szakkört is.
lommal került sor szakmai mûM.I.
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Magyar-horvát közös gyakorlat Molnáriban

A Mura nemzetközi együttmûködési, és a Zala Mentõcsapat rendszerbeállító gyakorlatát tartották október 20án Molnáriban, ahol különbözõ feladatok teljesítésével
kellett az önkénteseknek bizonyítaniuk: külön-külön és együtt
is képesek az árvíz elleni védekezés esetén szükséges teendõket ellátni.
A gyakorlat megszervezésének hátterében az áll, hogy a
Horvát-Magyar Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság 9. ülésén a felek abban állapodtak meg, hogy a két ország katasztrófavédelmi erõi
gyakorolják az árvíz elleni közös védekezést. Ezt kötötték
össze a most megalakított Zala
Mentõcsapat – mint területi
rendeltetésû önkéntes polgári
védelmi, árvízvédelmi szakalegység – rendszerbeállító, illetve Molnári település köteles
polgári védelmi szervezeteinek gyakorlatával. A mostani
gyakorlat különlegessége ezeken túl az volt, hogy emberemlékezet óta nem volt példa
arra, a határon átnyúló segítségnyújtást az országhatár átlépésével, közös irányítás alatt
gyakorolhassák a két szomszédos ország védekezõ erõi.
A gyakorlatot Rigó Csaba
kormánymegbízott, a Zala Megyei Védelmi Bizottság elnöke,
dr. Tóth Ferenc tû. dandártábornok, a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
A gyakorlatot követõen
Vuk István, Molnári polgármestere a következõket mondta lapunknak:
A falu határában folyó Mura már számos alkalommal
lépett ki a medrébõl. A legemlékezetesebb árvíz 1972ben sújtotta településünket.
Sokan emlékszünk arra a napra, amikor a falu lakosai öszszefogva, egy emberként dolgozva segítették a Kossuth ut-

Fõigazgatóság országos polgári védelmi fõfelügyelõje és
Ladislav Söke, Muraköz Megye
Állami Védelmi és Mentési
Hivatalának igazgatója nyitotta
meg. Ezt követõen a település
közösségi házába meghívottak
elõadások révén ismerhették
meg a védelmi igazgatás idei
évben jelentõsen átalakult
rendszerét, továbbá az árvízi
védekezés elemeit.
A feltételezett helyzet szerint a tartós esõzések, valamint
a Mura folyó magas vízállása
miatt le kellett zárni a Molnárifõcsatorna zsilipjét, ennek következtében azonban a védett
oldalon megjelent a belvíz,
ami elöntéssel veszélyeztette a
település Kossuth utcájában
élõk ingatlanait. Ezért a települési polgári védelmi parancsnokság kérésére a kihelyezett mûveletirányító törzs
közremûködésével a helyszínre rendelte a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság gépjármûfecskendõ-kezelõ
állományát, hogy kezdje meg a
szivattyúzást. Ezzel egy idõben
a települési polgári védelmi
parancsnokság irányításával a
riasztó tájékoztató szakalegység a településen található telepített motorszirénán megszólaltatta a katasztrófariadót,
így riasztva a lakosságot, külön
is értesítve a leginkább érintett Kossuth utcaiakat. Õket a
kitelepítési és befogadási szakalegység megelõzõ lakosságcaiak ingóságainak, állatainak
mentését. Homokzsákokat pakolva igyekeztek megvédeni
az ott lévõ házakat. Igaz, hogy
a mai napon csak a feltételezett helyzetet szimuláltuk,
mégis sokunkban törtek fel a
régi emlékek. A mai nap jó
lehetõséget teremtett ahhoz,
ha a mi kiszámíthatatlan Muránk újra kilépne a medrébõl,
tudjuk, hogy ez esetben a katasztrófát hogyan éljük túl.

védelmi intézkedés keretében kimenekítette és a településen kijelölt befogadó helyen, az általános iskolában elhelyezte.
A gyakorlat további feltételezése szerint a molnári szennyvízteleprõl veszélyes anyag került a Molnári-fõcsatornába,
ezért a védett oldalon vízminõség-védelmi intézkedéseket
kellett tenni a szennyezõ anyag
Mura folyóba kerülésének megakadályozása érdekében. Mindezt a kihelyezett mûveletirányító törzs közremûködésével
a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság vízminõségi kárelhárító csapata végezte.
A feltételezés szerint mindezeken túl a Molnárit védõ,
állami tulajdonban lévõ murai
védvonal több helyen is megsérült, ezért a védmûveket
több ponton meg kellett magasítani és meg kellett támasztani. A védett oldalon buzgárok jelentek meg, ezért ezek
ellen is megkezdték a védekezést. A töltéskorona nyúlgáttal történõ magasítását, a töltés bordás megtámasztását, valamint a védett oldalon megjelenõ buzgár elfogását a háromféle védekezõ csoport (a 16
fõs települési mûszaki mentõ

kézi szakalegység, a 46 fõs Zala
Mentõcsapat háromszor tizenegy fõs árvízi védekezési komponense, valamint a 20 fõs
horvát segítõ erõ) végezte el.
De még ezzel sem ért véget
a feladatok sora, hiszen a feltételezett helyzet szerint Molnári polgári védelmi parancsnokságára bejelentés érkezett
arról is, hogy egy ember eltûnt, utoljára a Mura folyó csónaklerakójánál látták. A kutatásban a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság egysége, a Zala Mentõcsapat vízbõl mentõ komponense és a
segítõ erõként érkezõ horvát
búvárcsoport vett részt.
A gyakorlatot dr. Tóth Ferenc tû. dandártábornok, a
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság országos polgári védelmi
fõfelügyelõje, Egri Gyula tû.
alezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, Rigó Csaba kormánymegbízott, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke, Ladislav Söke, Muraköz Megye
Állami Védelmi és Mentési Hivatal igazgatója összességében
megfelelõre értékelte.
Kép és szöveg: Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Az aradi tizenháromra emlékeztek Letenyén
Az aradi vértanúkra emlékezõ városi ünnepség október
5-én (pénteken) került megrendezésre a letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola
udvarán lévõ, a Nagykanizsai
Városvédõ Egyesület által közel 15 éve adományozott Batthyány-szobornál.
Elsõként a Cselényiné Erõs
Enikõ vezette iskolai énekkar
dala hangzott el, majd a nyolcadik és hetedik osztályos tanulók mûsorral emlékeztek
meg az aradi tizenháromról. A

mûsor során többek között elhangzott, hogy a magyar honvédsereg 1849 augusztus 13án, Világosnál letette a fegyvert az osztrák császári hadak
segítségére sietõ cári erõk
elõtt. Kossuth Lajos elásatta
Orsovánál a magyarok szent
koronáját és a kormánnyal
együtt Törökországon át elmenekült. A szabadságharc elbukott. Elkezdõdött a megtorlás,
a szenvedés. A reménytelenség
sötét leple terült a magyar
népre. A magyar szabadságért

A letenyei iskolások mûsora.

Halmi Béla polgármester koszorút helyez el a mellszobornál.

és függetlenségért vívott küzdelemnek már a harcok alatt is
rengeteg áldozata volt. Az
1848 október hatodikán kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 katonai vezetõ
mártírhalála pedig nyitánya
volt a kíméletlen bosszúállásnak. 1850 tavaszáig mintegy
100 fõt végeztek ki, 1200 tisztet várfogságra vagy kényszermunkára ítéltek, 40-50 ezer
katonát soroztak be a császári
hadseregbe külföldre. Ezrek
kényszerültek – Kossuth Lajoshoz hasonlóan – hazájuk elhagyására.

A Rózsásné Timár Zsuzsanna által felkészített diákok elõadását követõen Cselényi Attila gitárral elõadott
dala közben Halmi Béla polgármester, Farkas Károly plébános, Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester, az iskola
részérõl Bedõ Ildikó igazgató
és Pusztai Ferencné igazgatóhelyettes, valamint az intézmény tanulói helyezték el koszorúikat, mécseseiket a mellszobornál.
A letenyei ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Állampolgársági eskütétel Muraszemenyén

Erdõs Lóránd Attila a polgármesterrel és az anyakönyvvezetõvel.
Ünnepélyes eskütétel helyszíne volt 2012. október 6-án,
11 órakor a Muraszemenyei

Önkormányzat tanácskozó terme. Az erdélyi születésû Erdõs
Lóránd Attila egyszerûsített

honosítási eljárás keretei között kérte magyar állampolgárságát.
Elsõként Bagladi Gézáné
anyakönyvvezetõ üdvözölte az
ünnepeltet és vendégeit egy
versidézettel. Majd tájékoztatta
a honosítottat, hogy Magyarország köztársasági elnöke aláírta honosítási okiratát. Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékû, kettõ közül szabad elhatározása szerint választhatott és úgy döntött, hogy Stefanec Mária, Muraszemenye
község polgármestere elõtt esküt tesz. Az eskütételt követõen veszi kezdetét magyar állampolgársága, melyrõl jegyzõkönyv készül.
Az eskü elhangzása után
közösen hallgattuk meg a Himnuszt, mely magyarságunk évszázados jelképe. „Isten hozta
Önt itthon” – kezdte köszöntõ
beszédét a polgármester asz-

szony. Emlékezett a múltról, a
történelem során elszenvedett
sérelmekrõl, a kitartásról, hogy
az ország határain kívül élõk
hogyan õrizték meg minden
körülmények között magyarságukat. A jókívánságok elhangzása után Széchenyi szavaival
indította el új útjára Erdõs Lóránd Attilát szeretteivel: „Merjetek nagyok lenni ti, kik valami jobbra vagytok meghíva,
születve, kik egy szebb jövendõnek lehettek urai, lépjetek
végképp valódi hazátokba, melyen kívül nincs számotokra
hely.” Majd átadta a honosítási
okiratot, az emléklapot és az
önkormányzat jelképes ajándékát.
Az eskütételi ünnepség
alatt szívet melengetõ zenék,
dalok szóltak. E jeles esemény
fényét egy-egy pohár pezsgõvel tettük még ünnepélyesebbé.
-m-
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A csapadékvíz elvezetést a szennyvizes projekt követi
gyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Program támogatásával.
– A rekonstrukció szükségességét az indokolja, hogy az
1953-ban kiépített szennyvízhálózat és tisztító telep napjainkra már igencsak elavult –
mondta Iványi László, hozzátéve: mivel az egykori közmûtérkép sem elég pontos, a csatornahálózat részletes feltérképezését és digitalizálását is

elvégzik a szakemberek. A határon átnyúló projektben két
horvát településsel mûködünk
együtt, s az elnyert 235 ezer
eurós támogatásból fõ kedvezményezettként településünket
illeti 86 ezer euró. A projekt
jelentõségét az adja, hogy az
elkészült kiviteli tervek birtokában tudunk majd pályázni a
rekonstrukció konkrét megvalósítására.
Kelemen Valéria

Mire jó a dió?
Várhatóan decemberben fejezõdnek be a munkák.
Gondos elõkészületeket követõen, a szeptember 24-ei
munkaterület átadással mindenki számára láthatóan is
megkezdõdött Bázakerettye
község vízvédelmi rendszerének kiépítése.
A belterületi csapadék- és
belvíz elvezetést célzó, közel
42 milliós nagyságrendû, 90 %os támogatottságú projektrõl
Iványi László, Bázakerettye
polgármestere tartott sajtótájékoztatót.
Elöljáróban elmondta: mivel a település utcáin immár
több mint egy hónapja a közbeszerzésen nyertes kanizsai
Prizma-Bau Kft. munkagépei
dolgoznak, a lakosság türelmét
és megértését kérik a munkálatokkal járó felfordulás miatt.
– Községünk erdõsült környezetben fekszik, s a dombokról lezúduló csapadék számtalanszor okozott már bosszúságot fõként a bázai falurészen
élõknek, elöntve a csodálatos
természeti környezetben épült
portáikat – hallhattuk a polgármestertõl. – Ezért is vált elodázhatatlanná a község vízvé-

delmi rendszerének kiépítése,
melyhez 90 %-os, csaknem 38
milliós támogatást nyertünk
a Nyugat-dunántúli Operatív
Program kiírására benyújtott
pályázatunkkal. Noha az árkokat és az átereszeket a közmunkásainkkal eddig is folyamatosan tisztítottuk, anyagiak
híján jelentõsebb beavatkozásra nem voltunk képesek. Nyertes pályázatunk révén lehetõségünk nyílik arra, hogy a
medrek kialakításával, az átereszek cseréjével, folyókák beépítésével, valamint a padkák
helyreállításával Bázakerettye
valamennyi kritikus pontján
megoldódjon a csapadékvíz elvezetése. A kiviteli munkák szeptember végén indultak, s az idõjárás függvényében, várhatóan
decemberben fejezõdnek be.
A község vízvédelmi rendszerének kialakítása tehát már
látványosan zajlik, ám nem ez
az egyetlen projekt, amin dolgozik az önkormányzat. A
szennyvízhálózat és a szennyvíztelep rekonstrukcióját szolgáló engedélyes tervdokumentáció is napjainkban készül, a Ma-

Diónap a muraszemenyei IKSZT-ben

Szórakoztató feladatok is voltak.
A dió lehet gömbölyû vagy
dudoros, barázdált vagy sima
hátú, könnyen beindíthatja fantáziánkat.
2012. október 12-én tartottuk meg Muraszemenyén a
Diónapot, mely során az
összes tevékenységünk a dióval függött össze. Az igazán érdeklõdõk kézügyességüket és
kreativitásukat próbára téve

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek
A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz kell
benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,
akik káreseményt jelentettek be a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak honlapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táblázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.
A kiszámított kárigényt három eredeti példányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.
A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:
• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete
• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete
A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a falugazdászok segítségét.

megismerhették a dióból alkotható figurák elkészítési
technikáját. Ezalatt a többiek
is összemérhették ügyességüket és gyorsaságukat ókori,
dióval kapcsolatos játékokkal.
A nap során folyamatosan vetítettük a Diótörõ címû filmet.
Mindenki jól érezte magát a
programon.
B.E.

Hirdetésszervezõket
keresünk
a megye
minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
8-12 óráig,
illetve
30/378-4465.
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Öt település negyven szakkörét segítik Letenyérõl
Öt környékbeli település
mintegy negyven szakkörét támogatják az Új Széchenyi Terv
(TÁMOP) „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” címû projekten belül.
A támogatásra a letenyei
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár (FMHK) pályázott sikeresen. Dömõk József igazgató lapunk kérdésére válaszolva
elmondta: az „Együttmûködhetünk – a letenyei kistérség
fiataljaiért” címû pályázatukra

23.206.209 forint támogatást
nyert el az FMHK. A pályázathoz önerõt nem kellett biztosítani, a teljes összeget az Új
Széchenyi Terv biztosította.
A pénzbõl a letenyei kistérségben (Bázakerettye, Becsehely, Borsfa, Letenye, Muraszemenye) nyolc oktatási-nevelési
intézményében negyven szakkör mûködési támogatása valósítható meg. Az öt település
szakkörvezetõi, pedagógusai a
közelmúltban az FMHK nagytermében intézményenkénti

Újra indul

A szakkörvezetõk a letenyei tájékoztatón.

– a Letenyei Színi Sorozat
Helyszín:
Fáklya Mûvelõdési Ház
2012-es elõadások:
2012. november 17. (szombat) 18 óra
Garabonciás Art'atlanok Színjátszócsoport (Zalaszentgrót)
- Jean Genet: CSELÉDEK - dráma
Belépõdíj: 800,-Ft Jegyek elõvételben is válthatók.
Tel.: 93/343-034, E-mail:fmhk@freemail.hu
2012. december 2. (vasárnap) 17 óra
Vasvári Játékszín Estje
- Vérkötelék - (költõi játék)
- Egy hajóban evezünk (abszurd komédia)
- Fonóház (középkori vásári komédia)
Belépõdíj: 800,-Ft Jegyek elõvételben is válthatók.
Tel.: 93/343-034, E-mail:fmhk@freemail.hu

Dömõk József

Tök jó!
2012. október 26-án rendeztük meg a muraszemenyei IKSZT-ben a Tökfesztivált. A rendezvényen a Hallowen ünnepét állítottuk a
középpontba. Az eseményre, melynek lényege, hogy
tökkel kapcsolatos tárgyak készüljenek, szép számmal jelentek meg. A résztvevõkkel függõ díszeket, dió figurákat, szellemet, pohár-

A Vasvári Színi Egylet tavalyi elõadása.

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

lebontásban tájékoztatást kaptak a szakkörönkénti finanszírozási összegekrõl.
Az említett településeken
többek között kézmûves, énekzene, helytörténeti, színjátszó,
önismereti, népi játék, médiakommunikáció, citera, kiskönyvtáros, rendhagyó irodalom szakkörök indulnak, valamint kompetencia-fejlesztõ játszóház és helytörténeti témahét tábor valósul meg. A program szeptember elején kezdõdött és a jövõ év augusztus 31ig tart.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

alátétet és töklámpást készítettünk.
A jelenlévõk különféle
ügyességi játékokban is részt
vehettek. A pókfuttatás és pókhorgászat is nagy népszerûségnek örvendett. A nap végén
megízleltük a mézédes sütõtököt
is. A fesztivál egy érdekes programnak bizonyult, melyen új
ismeretekkel gazdagodhattunk.
B.E.
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Zsebhektárok
Felgyorsultak az események… Többen is megkérdezték elõzõ számunk megjelenése után, hogy miért foglalkozom a zsebszerzõdésekkel
és a ZTE-vel. Utóbbival kapcsolatban verést is beígért valaki, az elrabolt földek miatt
ilyen konkrét relaxációs élvezetre nem tettek ajánlatot, de
tudtomra adták: nem filléres
ügyekrõl van szó.
Ez biztos, különben hogyan lehetne egy egyszerû közalkalmazott nevén közel 200
(!) ingatlan? S ez senkinek sem
tûnt fel eddig a földhivatalban,
az önkormányzatoknál és az
adóhivatalban? Dokumentumok szerkesztõségünkben.
De ne szaladjunk ennyire
elõre, mert ez összefügg egy
másik üggyel, ami kapcsolódik – véleményem szerint –
egy törvénytelen helyi népszavazáshoz, ez alapján pedig
hoztak egy jogerõs bírósági
ítéletet.
Mint említettem, errõl majd
késõbb, részletesen.
Az elmúlt idõszak történése, hogy a Magyar Hírlap
szeptember 26.-iki számában a
„Zsebszerzõdést védõ hivatalok” címû cikk szerint négy
megyei földhivatal (Somogy,
Zala, Vas és Gyõr-Moson-Sopron) megtagadta a dokumentumok kiadását. Ezért az ügyészségi szervezetek hatáskörének
bõvítését javasolja a zsebszerzõdéseket vizsgáló tárcaközi
bizottság.
Bizony jó lenne, ha az
ügyészségek megkapnák ezt a
hatáskör-bõvítést. Mert a magyar termõföld nem olyan
csip-csup ügy, mint amiben
bejelentést mertem tenni a
helyi rendõrségnek és ügyészségnek. Lehet, hogy csak én
fújtam fel az egészet, amikor a
torkom elvágását helyezte kilátásba egy telefonáló. A kazettát átadtam a rendõrségnek,
utána kérésükre magnót is
küldtem, mert egyébként nem
tudták volna lejátszani. „Szol-

gálunk és védünk…” Azt mondták egyébként, hogy nem kell
komolyan venni a fenyegetést.
Logikájuk szerint szerintem a
mostanit sem.
De térjünk vissza a földdel
kapcsolatos konkrétumokhoz.
Újabb beszélgetõtársam meglehetõsen átfogóan látja az
egész ügyet. Nem merül el a
részletekben.
– Az Antall- és az elsõ Orbán-kormány az utolsó pillanatban próbálta rávenni a törvényhozást, hogy lépjen ebben
a kérdésben. Véleményem szerint ebben az ügyben a legnagyobb hazaáruló az az ügyvédi
réteg, amely asszisztált ezekhez a zsebszerzõdésekhez.
Beszélgetõpartnerem (nem
véletlenül nem nevezem meg
õt és a többieket egyelõre,
szükség esetén névvel állnak
majd az ügy mellé – E.E.) szerint Magyarországon a lehetõ
legrosszabb földreform történt.
– Sok ügyvéd észrevette,
hogy egy hitehagyott, tájékozatlan tömeg alakult ki az országban. Magyarán hülyítették
a kisparaszti réteget. A másik
félrevivõk a megyei tsz-szövetségek voltak. Ezekben a
szervezetekben 3-4 alaposan
felkészült ember dolgozott
azon, hogy a kárpótlási jegyeket megszerezzék. Ezekbõl
aztán lehetett privatizálni sok
mindent: a termõföldeken kívül más vagyontárgyakat, szinte az egész élelmiszeripart. Tátott szájú naiv közigazgatási
dolgozók asszisztáltak ehhez,
cinkosként pedig ott voltak az
akkori sumák földhivatalok.
Volt olyan hivatal, amelynek
élen egykori ÁVO-s tiszt trónolt. Egyébként még ma is sok
kárpótlási jegy (semmit sem
érnek egyébként) van szerencsétlen sorsú embereknél.
Beszélgetõpartnerem szerint az akkori köztársasági
elnök, Göncz Árpád megvétózta, hogy a kárpótlási jegyet
csak azok használhassák, akiktõl földet vettek el. Az Alkot-

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

A termõföld stratégiai „ágazat”… (Felvételünk illusztráció.)
mánybíróság – Sólyom Lászlóval az élen – döntése is hozzásegítette a kiváltságosokat, a
tsz-elnököket ahhoz, hogy földhöz jussanak.
Komoly gondot jelentett az
osztatlan, közös tulajdon, a
tagi részarány tulajdon, vagyis
a tsz-be bevitt, tulajdonba került földek visszaadása. Ez az
egész ügy rákfenéje – szögezi
le beszélgetõtársam. Az erõs
tsz-lobbi érvényesítette akaratát, s a földkiadó bizottságok
szerepe is perdöntõ. Gyakorlatilag a nagyüzemi gazdálkodás
konzerválása történt ekkor.
– Érdemes lenne újra megvizsgálni, hogy milyen módszerekkel verték be a parasztságot 1958-64 között a tsz-ekbe –
veti fel beszélgetõpartnerem.
– Hamis kép alakult ki a mezõgazdaságról a rendszerváltás
után, mégpedig az, hogy egy
jól mûködõ rendszert vertek
szét. Ez az ideológia megosztotta a parasztságot.
S a beszélgetés végén a
csattanó: partnerem szerint a
mezõgazdasági támogatás 94
százalékát a multik vették fel.
Egy – az ügyben aktív – jogászt is megkérdeztem a zsebszerzõdésekkel kapcsolatban.
Tudathasadásos a véleménye:
– Az a becsületes magyar
parasztember, aki egyszer már
belecsapott az osztrák, vagy a
német tenyerébe, késõbb nem
csinál a szájából segget.
Van azért jó hírünk is!
„A Kaposvári Törvényszék
a Somogy Megyei Fõügyészség
keresetének helyt adva az országban elõször, precedens jellegû ítéletben állapította meg,
hogy a földhivatal jogszabálysértõen jegyezte be a külföldi
állampolgár termõföldre vonatkozó tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba. A termõ-

földrõl szóló törvény elõírásai
szerint a külföldi állampolgár
akkor szerezheti meg a termõföld tulajdonjogát, ha rendelkezik olyan hatósági bizonyítvánnyal, mely igazolja, hogy a
tulajdonszerzést megelõzõ 3
évben saját nevében, saját kockázatára folyamatosan végzett
mezõgazdasági tevékenységet
Magyarországon.
A földhivatalok 5 megyében megfelelõ igazolás nélkül
jegyezték be a tulajdonjogot,
ahogy azt a fõügyészség a Somogy megyében folytatott vizsgálata során is megállapította –
a kapos.hu híre szerint. A fõügyészség a törvénysértés orvoslására hívta fel a földhivatalokat, majd mivel azzal a Kaposvári Körzeti Földhivatal
nem értett egyet és az ügyészi
hatáskört is vitatta – bírósághoz fordult. A bíróság döntésében az ügyészi álláspontot fogadta el.”
Sorozatunkat természetesen folytatjuk. Már nagyon közel kerültünk a konkrét esetekhez… A dokumentumok szerkesztõségünkben vannak.
E.E.

Zsalugátereket
keresünk!
Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen
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Balassa Istvánné kinevezése
Arról értesültünk, hogy november 1-i hatállyal a letenyei
járás tankerületi igazgatójává nevezték ki Balassa Istvánnét, a becsehelyi iskola igazgatóját. Lapunknak a kinevezés tényét az érintett is megerõsítette. Mint megtudtuk: kinevezésérõl október 31-én értesült az igazgató asszony.
Az ország tankerületi központjainak újonnan kinevezett
igazgatói egy november 9-i
központi tájékoztatást követõen kezdik meg munkájukat
– értesültünk más forrásból.
Úgy tudjuk, hogy irodája a Letenyei Polgármesteri Hivatal
épületében kialakítandó járási
központban lesz. A munkakörhöz tartozó vezetõi szintje

osztályvezetõ besorolású vezetõ lesz.
A tankerületi igazgatóknak
többek között feladatuk lesz az
illetékességi területen mûködõ

köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetõkkel,
pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplõivel.
A köznevelési törvényben
rögzített fenntartói és mûködtetõi feladatok és a szervezet
jóváhagyott munkatervében elõírt, rendszeres és idõszakos tevékenység elvégzése úgyszintén a tevékenységi körök közé
tartozik.
A letenyei járási tankerülethez kilenc iskola tartozik, melyeknek szinte teljes vezetõi,
tanári karát személy szerint is
ismeri a most kinevezett tankerületi igazgató.
M.I.

Sikeres projekt
Kistolmács Önkormányzata Farkas Szilárd információs
társadalmi tanácsadó és Birkás Zoltán polgármester közremûködésével pályázati úton
közel 5 millió forintos támogatást nyert az eMagyarország
Program megvalósításában résztvevõ NT. Nonprofit Kft.-tõl
2011. õszén, amely forrásból
területi központ mûködését
indították el Kistolmácson.
Országosan 19 területi központ kezdte meg mûködését
egy éves projektidõszakra. A
kistolmácsi központ fõ feladata az állampolgárok e-közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézésének segítésén túl, közvetítõ és segítõ szerep a budapesti székhelyû eMagyarország
Centrum és a Zala megyei, helyi eMagyarország pontok között. Feladatok között szerepelt a megyében 100 eMagyarország pont lelátogatása, megtekintése, eszközellátottság felmérése, személyes konzultáció
és közel 30 helyszínen több,
mint 500, megyében élõ állam-

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

Mentorálás a letenyei polgármesteri hivatalban.
polgár részére alap- és emelt másodsorban Egerváron, XXII.
szintû infokommunikációs is- Egervári Kistérségi Vásáron,
meretek átadása, egyben meg- melyen Oszvald Marika Jászai
alapozva az országos szintû Mari-díjas színésznõ, operett
TÁMOP 2.1.2 idegen nyelvi és énekes is érdeklõdve tekintetinformatikai kompetenciák fej- te meg standjukat. A projekt
lesztése címû pályázat elõké- 2012. október 31-ével zárult le.
szítését.
A tanácsadó bízik abban, hogy
Farkas Szilárd információs az elektronikus közszolgáltatársadalmi tanácsadó elmond- tások megvalósulása a megyéta: közel egy éves projekt idõ- ben is fokozódik, persze ehszak alatt 2011. márciusában hez az IKT infrastruktúrán túl
kettõ megyei rendezvényen is az állampolgárok „IKT-hoznépszerûsítették az eMagyar- záértése” és a hivatalok, inország Programot, elsõként Le- tézmények „hozzáférése” is
tenyén, a Hóvirág Fesztiválon, szükséges.

Fõzni jó!
Elmúltak már azok az idõk
József szerette a munkáját, ezért a családjára alig
maradt ideje. Azonban mindig figyelt arra, hogy hétvégén valami jót fõzzön, mert
tudta: a konyha a család motorja. Egy finom ebéddel
mindig tud örömet csalni
családja arcára és így talán
megbocsátják, hogy hétközben annyira elfoglalt. Teltek
az évek és egyszer csak lógó
orral jött haza József. Felesége egybõl észrevette, hogy
valami nagy gond van.
– Nyugdíjba kell mennem. Azt gondoltam, megvárják, amíg ezt a munkát
befejezem a cégnél...
József nem találta a helyét, felesége aggódott. Mihez kezd most a férje? Sebaj
– vigasztalta magát József,
legalább így több idõm marad a családra. Az unokák
egyre gyakrabban jöttek a
papához, aki mindig valami
finomsággal lepte meg õket,
amit nagy örömmel fogadtak. József egyre jobban belemerült a fõzésbe. A konyha kezdett egyre kisebb lenni és a folyamatos ide-oda
pakolgatások már kezdték
nagyon bosszantani. Felhívott. Egy nagyobb konyhára
lenne szükségem! Elköltözni nem akarunk, szeretünk
itt élni. Felmérés közben aggódva figyelte, hogy milyen
megoldást tudok ajánlani:
– József, ez egy jó konyha volt 10 éve! De elmúltak
már azok az idõk, amikor
csak ajtókkal és polcokkal
elégedettek voltunk. Önnek
egy jobb elrendezésre, sokkal több fiókra és speciális
vasalatokra van szüksége,
hogy újra elégedett legyen a
konyhájával. Minimum 20
évig.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Humorba fojtva

Rajz: Farkas László

Lebukó rendõrgórék

2012. október

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?
Kezeltesse magát a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiaparkban!

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLAT:

Aki fürdõkúraszerûen (min. 5 napos, megszakítás nélkül, folyamatosan)
bõvített idõkeretben napi 4 különbözõ gyógykezelést vesz igénybe,
egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000)
KEZELÉST biztosítunk
valamint

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt
kap ajándékba!
– Veszélyes szakma a miénk, fiacskám. Légy inkább
sztratoszféra-bázisugró, mint az a Baumgartner!

Adósságcsapdában

– Szeretnék végre egyetlen svájci frankot látni, hogy
tudjam, mitõl mentem tönkre…

Az egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉS
már napi 3 fürdõkúraszerûen igénybevett gyógykezelés esetén is
igénybe vehetõ!
Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna
(Az akció 2012. október 1. és december 20. között érvényes!)
A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
is támogatja!
Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosával!
A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
a fedett fürdõ pénztáránál vagy a
0692/351-320 telefonszámon lehet.

www.lentifurdo.hu

Válságos idõk

Elérhetõségeink:

– Szerencséd, hogy ilyen mélységig még nem hatolt be a
hitelminõsítõ, mert ezt a rizseslecsót egybõl a bóvli kategóriába sorolná!

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

2012. október
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Az országban elsõként Zalában állapodtak meg

A városok, a megye képviselõi és Rigó Csaba a megállapodás köteteivel.
2013 gyökeres változást hoz aláírásukkal is hitelesítették a akik a megyei kirendeltségea közigazgatásban: a szaktárca megállapodásokat – a hivatal ken dolgozókkal együtt alkotaz ország 19 megyéjében és a információ szerint az ország- ják a járási hivatalok 570 fõs
fõvárosban összesen 175 járás ban elsõként. Rigó Csaba kor- állományát. A tárgyalások sokialakítását tervezi. Magyaror- mánymegbízott a megye or- rán figyelembe vették a teleszág megyéi 29 éves szünet szággyûlési képviselõi és a tíz pülések igényeit, és fontos
után ismét járásokra tagolód- város képviselõi, jegyzõi jelen- szempont volt, hogy egyik tenak. Zalában, az ország harma- létében ismertette az átalakuló lepülés köztisztviselõje se madik legnagyobb településszá- rendszer felépítését, jellem- radjon munka nélkül. Ahol
mú megyéjében is számos zõit. Az állampolgárokat ja- eddig is intéztek közigazgatási
egyeztetés, tárgyalás elõzte nuár elsejétõl hatékony és ügyeket, ott ezután települési
meg a majdani járási hivatalok gyors ügyintézéssel várják. A ügysegédek támogatásával temár korábban közzétett hat hetik mindezt. Az önkormányindulását.
A Zala Megyei Kormányhi- városban (Zalaegerszeg, Nagyvatal október 12-i sajtótájékoz- kanizsa, Keszthely, Lenti, Letatóján bejelentette: minden- tenye, Zalaszentgrót) járási
ben megállapodott a megye hivatal és kormányablak mû258 településével a járási fel- ködik majd, Hévízen, Pacsán,
adatok, létszámok, ingatlanok, Zalakaroson és Zalalövõn
ingóságok átvételével kapcso- szintén kormányablak létesül.
latban. A településvezetõk a A hat hivatalba összesen 310
testületi felhatalmazásokat kö- köztisztviselõt vesznek át a
vetõen a tájékoztató napjáig települési önkormányzatoktól,

zatok ingyenes használatra adják át az épületeket, eszközöket, a késõbbi mûködtetés
költségeit a kormányhivatal
finanszírozza.
– Ma egy hosszú elõkészítés végére tettünk pontot, a
járási hivatalok január elsejétõl, az összes kormányablak
2013 végére fog mûködni.
Minden járási székhelyen lesz
okmányiroda, járási szintre kerülnek megyei feladatok és
lesznek gyámügyi, szociális,
földhivatali, ingatlan-nyilvántartási, munkaügyi kirendeltségek, illetve élelmiszer-, állatés népegészségügyi szolgálatok. Az egységes eljárásrendû
feladatokat átveszi az állam, a
helyi ismereteket igénylõ feladatok az önkormányzatoknál
maradnak. A járási székhely és
kormányablak nélküli településeken is gondoskodni kell az
emberekrõl. A települési ügysegédek állami alkalmazottként a közös hivatalokban látnak el szolgálatot, egyes településeken részmunkaidõben segítik az ügymenetet. A
mai megállapodások már
tartalmazzák az új hivatalokba átkerülõ dolgozók névsorát is – fejtette ki Rigó
Csaba kormánymegbízott lapunknak.
Pataki Balázs

Ha elolvasta, adja tovább!

Gameover! Bezártak a játéktermek

Dél -Zala Murahíd

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

– A választás szabadságától is megfosztottak bennünket!
Most azt a lóvét is kénytelenek leszünk elinni, amit a gépekbe nyomtunk volna…
Rajz: Farkas László

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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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI
AJÁNLATAI
PRÁGA
Nov. 30 - Dec . 2.
34.900 Ft/fõ
ZAKOPANE - KRAKKÓ
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY
Dec. 1., 9., 15.
5.700 Ft/fõ
SALZBURG
Dec. 8.
9.100 Ft/fõ
LJUBLJANA
Dec. 22.
7.900 Ft/fõ
POZSONY - KITSEE CSOKIGYÁR
Dec. 22.
6.900 Ft/fõ
MÁRIAZELL
Dec. 16.
7.000 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 1-3.
32.900 Ft/fõ
MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)
2013. Febr. 9-10.
26.500 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Hónaptól hónapig…

Dél-Zala Murahíd
térségi havilap

II. évfolyam 2012. augusztus

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

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

