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Letenyén
Fáklya Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Letenye Város Fúvószene-
karának

Bõdör Krisztina

október 23-án a

szervezésében ke-
rült sor az 1956-ra emlékezõ
ünnepségre.

térzenéje után a he-
lyi szavalatát

A múlt lezárását hiányolták Letenyén

követõen a letenyei 56-os meg-
emlékezés szónoka

polgármester volt. A város-
vezetõ többek között szólt ar-
ról, hogy a múlt lezárása még
most sem történt meg.

– A rendszerváltáskor sem
néztünk szembe a közeli tör-

Halmi Bé-
la

Rózsás Imre alpolgármester, Halmi Béla polgármester és
Farkas Károly plébános koszorúzott.

ténelmi eseményekkel. 2004-
ben, az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkkor nem ismer-
ték el az akkori hatalmak sem
1956-ot, sem 1989-et, a kom-
munizmus feletti gyõzelmet.
Sõt az EU bünteti országunkat

a brüsszeli bürokratákon ke-
resztül – mondta a könyvtár
elõtti emlékmûnél a letenyei
polgármester.

A szónok után a kistolmácsi
versmondásátMolnár Tamás

A székhelyû

jövõ májusig
tartó elõadássorozatot indított

becsehelyi Gál
Szilveszter Diszfáziásokért és
Építõipari Szakmunkás Tanu-
lókért Közhasznú Egyesület
(GÁSZI-DÉSZT)

Programsorozat indult Becsehelyen
útjára a településen. A nyitó
rendezvényre október 27-én,
vasárnap került sor a temp-
lomban. (Október 22.: A dado-
gás elfogadásának napja.)

Pálffy István, Horváth Gábor plébános és Gál Anasztázia.
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A letenyei ünnepség résztvevõinek egy csoportja.

A múlt lezárását hiányolták Letenyén
hallhatták a megemlékezés
résztvevõi. Az ünnepség során
a becsehelyi születésû

filmrendezõ is
szólt az ünneplõkhöz. A

filmet készítõ ifjú
hölgy gyûjti a zalai ötven-
hatosok beszámolóit és azokat
közzé kívánja tenni. Mint
mondta: az idõsek beszámolóit

Gál
Anasztázia

Zala
Györgyrõl

hallgatva egyre közelebb kerül
1956 megértéséhez.

A letenyei megemlékezés –
melyen jelen volt

, országgyûlési képviselõ
nagykanizsai polgármester is –
a zalaegerszegi

zenés mûsorával ért
véget, végül a városi fúvósze-
nekar játszotta el a Szózatot.

Kép és szöveg:

Cseresnyés
Péter

Énekmondó
Együttes

Mirkó Imre

Programsorozat indult Becsehelyen
A fiatalon elhunyt Gál Szilveszter emlékét is ápolják

A 2010-ben 13 becsehelyi
közremûködésével létrehozott
egyesület alapítója

, a fiatalon elhunyt be-
csehelyi burkoló,

ikertestvére a megnyitó
során szólt arról, hogy céljuk a
beszédfejlõdésben sérült (Szil-
veszter is ilyen volt) gyerekek,
fiatalok és felnõttek felkaro-
lása, a szakmunkásképzés nép-
szerûsítése, a szakképzés és a
munkaerõpiacon való elhe-
lyezkedés segítése.

polgármes-
ter örömmel fogadta a prog-
ramsorozat indítását, melynek
köszönhetõen a település egy

Gál Anasz-
tázia

Gál Szilvesz-
ter

Németh Géza

újabb színfolttal gazdagodhat.
Az eseményen szólt a jelenlé-
võkhöz a rendezvénysorozat
fõvédnökségét vállaló

, KDNP-s országgyûlési
képviselõ, az országgyûlés kul-
turális és sajtó bizottságának
alelnöke is. A képviselõ bizto-
sította az egyesületet arról,
hogy – látva a jó célt és érezve
annak súlyát – minden rendel-
kezésére álló segítséget meg-
ad az egyesület munkájához.
Pálffy István elõadást is tartott

Pálffy
István

a kommunikáció mai napig
kialakult történelmérõl.

becsehelyi
plébános köszönetet mondott,
hogy a sorozat elsõ állomására
a templomban került sor, majd
tematikus klubprogram keretén
belül levetítésre került A király
beszéde címû történelmi film-
dráma. A 2010-ben bemutatott
mû VI. György brit király éle-
tére, valamint beszédhibájára,
s annak kezelésére fókuszál.

Kép és szöveg:

Horváth Gábor

Mirkó Imre

A becsehelyi Gál Szilveszter életútja:
Egy a millió ember közül. Boldogulása viszont nehezebb

attól a perctõl kezdve, hogy kiderült: beszédhibával, mégpe-
dig dadogással küzd. A gyerekes csúfolódások még nem is vol-
tak annyira bántóak számára, mint a felnõttek kegyetlen dön-
tései. 7 évesen „kisegítõ iskolába” kellett mennie, hiába volt
ésszel megáldva. Aztán 14 évesen szobafestõ apja nyomdo-
kaiba akart lépni, de közölték: nem lehet festõ, mert „kisegítõ
iskolában” végzett. Többszöri meghallgatást és anyai közben-
járást követõen végül burkolónak felvették, mondván: azt
könnyû elvégezni. Pedig nagyon szeretett volna festõ lenni,
keresett és jó szakember, mint az édesapja, használni a szer-
számait, folytatni a munkáját, akinek csak rövid, 33 év jutott.
A burkoló mesterség éppen ezért nem volt szívügye. Mind-
ezek ellenére elvégezte a szakmunkásképzõt, megszerezte a
jogosítványt és további tanfolyamokat is sokakhoz hasonlóan.
Dolgozni kezdett szakmájában és eközben fáradhatatlanul ke-
reste, kutatta, próbálta azokat a gyógymódokat, amelyek csak
halvány reményt is ébresztettek benne, hogy megszabadítják
dadogásától. A csalódások, elkeseredések valamint az embe-
rek felõl érkezõ olykor negatív viszonyulások újra és újra bi-
zonyításra, talpra állásra kényszerítették. Akarata, szorgalma,
küzdelmei végül hozzásegítették vágyaihoz: keresett burkoló-
vá vált, a családtervezés volt soron, és ami a legfontosabb,
elfogadta magát a beszédhibájával együtt és elhitte, hogy õ is
értékes ember. Mikor feljutott saját hegyének legtetejére,
akkor lett mindennek vége. A hirtelen szívhalál nem számlálja
az éveket, nincs tekintettel a jövõ terveire, csak jön a leg-
váratlanabb pillanatban.

Németh Géza polgármester
köszöntötte a megjelenteket.

A

novemberben ismét meg-
rendezi Zalaegerszegen a mun-
kavédelmi Ki mit tud?-ot.

A vetélkedõn a munkahelyi
csapatok mellett a középisko-
lások és a felnõttképzésben
részt vevõk is számot adhatnak

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület

Ki mit tud? a 60 éves Zalai TIT-ben
tudásukról, tapasztalataikról. A
rendezvény az OMMF-11-P-0028.
sz. pályázati támogatásából való-
sul meg, melyre Zala megyébõl
több mint 100 résztvevõ várható.

A helyezettek díjazásban
részesülnek, a résztvevõk és az
érdeklõdõk megkapják a prog-
ramról készített kiadványt.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
Október 22-én

, a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal jegy-
zõje és polgár-
mester köszöntötte fel a falu-
ban a 90 éves

. Csernecen szüle-
tett, 16 évesen ment férjhez és
már 73 éve lakik

. Az idõs kora ellenére jó
egészségi állapotban lévõ Ilus
néni három lányt és egy fiút
szült, öt unokája és három
dédunokája van. Férjét, egy
fiát és egy lányát már magához
hívta a Teremtõ, egyik lánya
Letenyén, másik Nagykanizsán
él. A 90 éves Kovács Józsefné
magára mos, fõz, de hetente

dr. Keresz-
tesi Tímea

Birkás Zoltán

Kovács József-
nét Ilus néni

Kistolmá-
cson

Kistolmács legidõsebb
lakóját köszöntötték

kilátogatnak hozzá családtag-
jai, hogy a nagyobb munkák-
ban segítsenek. Ilus néni igazi
katolikus családban nõtt fel,
gyermekkora óta jár misére,
a vasárnapi istentiszteletekre
most is mindig elmegy.

A 90 éves hölgyet Birkás
Zoltán polgármester egy nagy
ajándékcsomaggal köszöntöt-
te, a jegyzõ asszonytól pedig
egy gyönyörû virágcsokrot ve-
hetett át. Dr. Keresztesi Tímea
átadta az minisz-
terelnök által személyesen al-
áírt emléklapot is, melyben
Magyarország miniszterelnöke
tiszteletét és háláját fejezte ki.

(

Orbán Viktor

Mirkó)

Dr. Keresztesi Tímea jegyzõ, Kovács Józsefné és Birkás Zoltán
polgármester.

Október 18-án az
kápolnánál került sor a tel-

jes egészében felújított lete-
nyei
utcák avató ünnepségére.

A 2,6 kilométernyi útsza-
kasz kivitelezési munkálatai
tavasszal kezdõdtek el, melyet
a projektgazda

az Új Széchenyi
Terv keretén belül teljes egé-
szében európai uniós támo-
gatásból valósított meg.

Az útavatón
letenyei polgármester többek
között szólt arról, hogy a te-
lepülés egyik legrosszabb
állapotban lévõ útszakaszait
sikerült újjá varázsolni. Bár az
útépítés néha kellemetlensé-

egyedu-
tai

Petõfi, Eötvös, Rákóczi

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.

Halmi Béla

2,6 kilométernyi út újult meg Letenyén
gekkel járt, de az eredmény
a letenyeiek és az ezeken
az utakon közlekedõk javát
szolgálja.

– A beruházással érintett
szakaszon elkészült a burkolat
megerõsítése, az útszélesítés, a
kopóréteg cseréje, valamint új
vízelvezetõ árkok, buszöblök
kerültek kialakításra. A beru-
házások megvalósulását köve-
tõen nõ a forgalombiztonság,
javul a szolgáltatási színvonal
és az utazási idõ is lerövidül –
fogalmazott Halmi Béla.

– Zala megyében több mint
18 kilométernyi alsóbbrendû
utat újítanak fel mintegy 1,8
milliárd forintos ráfordítással,
a munkálatok az idõjárástól

függõen még az idén megkez-
dõdnek – közölte az ünnepsé-
gen Zala Megyei Önkormány-
zat elnöke.

megyei
útügyi biztosként a Letenye és
Egyeduta közötti út 2,6 kilo-
méteres felújított szakaszának
átadásán beszélt arról, hogy a
várhatóan már novemberben
induló munkálatok során két
rétegben új aszfalterõsítést
kapnak az utak. A dél-zalai tér-
ségben a ,
a , a

Manninger Jenõ

Letenye-Bázakerettye
Becsehely-Bak Nagykani-

zsa-Molnári Bak-
Páka

Cseresnyés Péter

Mó-
rocz József

Mirkó Imre

, valamint a
közötti összekötõ utak

több szakaszán végzik majd el
a burkolaterõsítést.

A régóta tervezett és végre
megvalósult letenyei útsza-
kaszt Halmi Béla polgármester,

országgyûlési
képviselõ, nagykanizsai város-
vezetõ, Manninger Jenõ me-
gyei közgyûlési elnök és

, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei
igazgatója avatta fel.

Kép és szöveg:

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
Ha elolvasta, adja tovább!

Cseresnyés Péter, Manninger Jenõ, Halmi Béla és Mórocz
József avatta fel a felújított útszakaszt.
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Becsehely Község Önkor-
mányzata

Ludvigné Tihanyi Klára
Ludvig Zoltán

Tóth Anita

október végén öt-
napos kortárs festõmûvészeti
alkotótábort rendezett a falu-
házban. Az amatõr alkotókat

és
nemzetközileg

elismert festõmûvészek ismer-
tették meg a festészet forté-
lyaival.

projektme-
nedzsertõl megtudtuk, hogy a
tábort a TÁMOP-3.2.3.B pályá-

Alkotótábor festõmûvészekkel Becsehelyen

zati forrás bevonásával sike-
rült megvalósítani.

Az alkotótáborba helyiek
jelentkezhettek, akik szép szám-
ban jöttek el a programra, átla-
gosan harmincan vettek részt
a napi foglalkozásokon – hal-
lottuk a projektmenedzsertõl.

Ludvig Zoltán – a Nagyka-
nizsához közeli Kendlimajor-
ban 1999-óta mûvésztelepeket
szervezõ alkotó – lapunknak
örömmel mondta el, hogy na-

gyon fogékonyak a „mûvésztá-
borozók” a festészet iránt.

– A kölcsönös bemutatko-
zást követõen Munkácsytól a
kortárs mûvészetig bezárólag
ismertettük a táborozókkal a
festészet fejlõdését, annak kü-
lönféle irányzatait – mondta az
elismert mûvész. – Általában
akvarell-grafit technikával dol-
goztunk, a fiatalokat és az „idõ-
sebbeket” próbáltuk kicsit a
kortárs stílus felé terelni. Az el-
készült képeket elemeztük és
jó tanácsokkal láttuk el az alko-

tótábor tagjait. Beszélnünk kel-
lett az egyre jobban elharapó-
zó giccsrõl is, ezzel is egy ki-
csit az esztétikai nevelés mezs-
gyéje felé tereltük a beszélge-
téseket. Szerencsére olyan ügyes
kezû becsehelyiekkel is talál-
koztunk, akik ha komolyabban
foglalkoznak a mûvészet ezen
formájával, akár komolyabb
mûvek alkotásában is örömü-
ket lelhetik – nyilatkozta a Dél-
Zala Murahídnak Ludvig Zol-
tán festõmûvész.

-Mirkó-

Nagy volt az érdeklõdés a tábor iránt.

Október elején a
nyílt meg

a
kiállítása.

horvátországi testvérváro-
sa mûvészeinek tárlatát

polgármester és
FMHK-igazgató nyitot-

ta meg.

Letenyei
Városi Könyvtárban

prelogi Alsó Muraközi festõk
Egyesületének Lete-
nye

Halmi
Béla Dömõk
József

Kiállítás Letenyén
A kiállításon a festõk leg-

utóbb készült munkái kerültek
bemutatásra, melyek érzékel-
tetik az alkotók természethez
való viszonyulását, a harmó-
niát, a naiv festészetet és az
emberábrázolást, ezáltal meg-
lehetõsen változatos mûveket
láthatott a közönség.

A
2013. október 24-én tartott
ülésén megtárgyalta és elfo-
gadta a

2014. évi költségve-
tési koncepcióját, amelyben
a Parlament elé terjesztett
2014. évi költségvetés terve-
zetet alapul véve az elõzõ
évivel azonos összegû köz-
ponti költségvetési támoga-
tással számol.

, a köz-
gyûlés elnöke elmondta: a Za-
la Megyei Önkormányzat ki-
emelt feladatának tekinti,
hogy alapos elõkészítõ mun-
kát követõen a 2014-2020. kö-
zötti uniós ciklusban a lehetõ
legtöbb közösségi forrás meg-
szerzésére teremtsen lehetõ-
séget a megyében mûködõ
szervezetek és vállalkozások
számára. A közgyûlés az ülé-
sen tájékoztatást kapott arról
a felkészülést szolgáló, a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség koordiná-
lásával, s az érintett megyei
önkormányzatok stratégiai
partnerségével megvalósuló
osztrák – magyar projektrõl,
amelynek keretében idén már
elkészült a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Straté-
gia, november 30-ig pedig ki-
dolgozásra kerülnek a Közös
Osztrák-Magyar Határon Át-
nyúló Regionális Fejlesztési
Stratégiai Irányelvek, 2014. au-
gusztus végére pedig az ezek
alapján beazonosított együtt-
mûködési területekre kidol-
gozott stratégiai projektek.

Kiemelte, hogy a már el-
készült Regionális Fejlesztési
Stratégia, valamint a most ké-
szülõ Irányelvek is tartalmaz-
zák a legfontosabb megyei

Zala Megyei Közgyûlés

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Manninger Jenõ

Regionális Fejlesztési Stratégia
fejlesztési célokat, azaz a fog-
lalkoztatás bõvítését és társa-
dalmi kohéziót, amely rugal-
mas képzési rendszert, a fia-
talok elvándorlásának mér-
séklését, s a szegénység keze-
lésére vonatkozó integrált prog-
ramokat foglal magában; vala-
mint jól mûködõ, fejlett gazda-
ság kialakítását, amely piacké-
pes gazdasági tevékenységek
fejlesztését, innovációs centru-
mok létrehozását és a KKV-k
aktivitásának élénkítését takar-
ja; illetve egy élhetõ Zala me-
gye kialakulását, melyhez szük-
ség van a közlekedési felté-
telek javítására, korszerû in-
tézményi struktúra kialakí-
tására, valamint a környezet-
biztonság javítására.

A nemzetgazdaság egyik
alappillérét jelentõ KKV
szektor erõsítése kulcsfon-
tosságú térségünk jövõbeli
fejlõdése és a munkahelyte-
remtés szempontjából. A kö-
vetkezõ sikeres vállalkozói
generáció megteremtését, a
fiatal vállalkozók segítését, tá-
mogatását tûzte ki célul a
közgyûlésen bemutatkozott
szervezet, a Fiatal Vállalko-
zók Országos Szövetsége
(FIVOSZ), amely bemutatta
azt az Európában egyedülál-
ló, az Új Széchenyi Terv ke-
retében megnyílt két kompo-
nensbõl álló pályázati lehetõ-
séget, melynek révén térítés-
mentes vállalkozói képzése-
ket követõen, üzleti szakta-
nácsadás és mentorálás igény-
bevételének lehetõségével kö-
zel 5 milliárd forintos keret-
összegbõl körülbelül 1500 in-
duló vállalkozás támogatása
várható – tette hozzá Man-
ninger Jenõ.



52013. október Dél-Zala Murahíd

Október 25-én a

került sor egy több
mint egy évig tartó, több mint
23 milliós projekt záró konfe-
renciájára, melyet
polgármester nyitott meg. A pol-
gármester többek között szólt
arról, hogy a példaértékû pro-
jektnek köszönhetõen élmé-
nyekkel, tudással, ismeretekkel
gazdagodhattak

közoktatási intézmé-
nyeiben tanuló iskolások. A vá-

Fáklya Mû-

velõdési Ház és Könyvtárban

(FMHK)

Halmi Béla

Letenye és kör-

nyéke

23 milliós projektet zártak Letenyén

rosvezetõ szerint az ehhez ha-
sonló projektek a tervek sze-
rint a jövõ esztendõben is
megvalósításra kerülnek Le-
tenyén.

projektme-
nedzsertõl, FMHK-igazgatótól
megtudtuk, hogy az Együtt-Mû-
ködhetünk – a letenyei kistér-
ség fiataljaiért címmel tavaly
szeptember elején indult pro-
jektre intézménye adta be a
pályázatot. Az elnyert összeg-
bõl nyolc, a letenyei kistérség-
ben mûködõ közoktatási intéz-
ménnyel mûködtek együtt. Az
EU és a magyar állam által
támogatott projektben 565 ál-
talános iskolás tanuló és 56 pe-

Dömõk József

dagógus, szakkörvezetõ, okta-
tó vett részt. A jelentõs összeg-
bõl Letenyén kívül támogatást
kaptak a

és
iskolák is. Így például

közel 7 milliót használhatott
fel a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola, Borsfa két
intézményére 2,8 millió jutott,
Bázakerettye és Muraszeme-
nye egyenként 1,7 millióhoz
jutott és Becsehely 2,7 millió
forintot használhatott fel.

A 8 intézményben 38 heti
szakkör és 3 témahét került
megvalósításra - mondta a Dél-
Zala Murahídnak Dömõk József.

Kép és szöveg:

becsehelyi, bázake-

rettyei, muraszemenyei

borsfai

Mirkó Imre

Dömõk József és Halmi Béla, valamint a pedagógusok a projektzárón.

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:

A kivitelezõi szerzõdések aláírása után napokon belül
megindulnak a munkaterület átadások a nyomvályúk és felü-
leti egyenetlenségek megszüntetését célzó programban. A 33
milliárd forintos keretösszegû beavatkozások elsõ ütemében
minden megyében még idén megjelennek a munkagépek –
mondta el , Zala megyei útügyi biztos.

Az elmúlt évtized az alulfinanszírozás és a kedvezõtlen,
szélsõséges idõjárás miatt a hazai útállapotok súlyos leromlá-
sát hozta magával, ezért most a kormány arra törekszik, hogy
a szükséges források elõteremtésével középtávon elvégezze a
hálózat rendbetételét.

– A legégetõbb problémák kezelésére egy nyomvályúk és
felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó országos útfe-
lújítási programot indítottunk, s az ennek keretében elvég-
zendõ javítások országosan összesen 287 kritikus állapotú
szakaszon, több mint 520 kilométeren javítják majd tartósan
az útállapotokat. A teljes hossz mintegy kétötödét teszik ki a
fõúti, a fennmaradó háromötödöt pedig a mellékúti szaka-
szok – mondta Manninger Jenõ.

Az útügyi biztos kiemelte, hogy több szempontot is mérle-
geltek, amikor kiválasztották a Magyar Közút által javasolt leg-
rosszabb állapotú zalai útszakaszok közül azokat, amelyeken
most elvégzik a felújítási munkálatokat, így például figyelem-
be vették a forgalom nagyságát, a korábbi idõszakra vonat-
kozó helyi jelzéseket, valamint ügyeltek az arányos területi el-
oszlásra is.

Mindezek alapján Zalában 1,8 milliárd forintos keret-
összegbõl az alábbi útszakaszokat újítják fel összesen közel 19
km hosszban:

Szenterzsébethegy I. bekötõút
Kerkakutas bekötõút
Letenye-Bázakerettye összekötõ út
Mumor-Lentikápolna összekötõ út
Lepsény-Balatonfüred-Keszthely (92+253 kezdõ km szel-

vénytõl a 94+340 végszelvényig)
Becsehely-Bak összekötõ út
Bak-Páka összekötõ út
Nagykanizsa-Molnári összekötõ út
Nagykanizsa-Molnári összekötõ út
Lentikápolna-Kerkabarabás összekötõ út
Karmacs-Jánosháza összekötõ út
Manninger Jenõ elmondta, hogy a felújítások legkésõbb

jövõ tavasszal befejezõdnek minden szakaszon, így azokon is,
amelyeken már csak 2014-ben indulhat meg a kivitelezés. A
tervezett fejlesztések a közlekedésbiztonság és térségi elérhe-
tõség javítását, a fenntarthatóságot szolgálják az adott hely-
színen leghatékonyabban alkalmazható technológiai meg-
oldással.

A fejlesztési tárca jóváhagyásával összesen több mint 1200
kilométeren végeznek el idén és a jövõ év elsõ felében az út-
állapotok tartós javulását eredményezõ beavatkozásokat az or-
szágos közúthálózaton – zárta szavait a zalai útügyi biztos.

országgyûlési képviselõ kiemelte: örül annak,
hogy Zalaegerszeg környékén is elindul az útfelújítás, elsõ-
ként a Szenterzsébethegy I. bekötõúton, amelynek rossz ál-
lapota már régóta problémát jelent az ott élõknek.

Manninger Jenõ

Vigh László

Útfelújítások kezdõdnek
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Az Idõsek Világnapja alkal-
mából

a település 100 idõs
lakosát zenés mulatsággal lep-
te meg. Az általános iskolások
rövid mûsorát követõen

, a település polgármes-
tere szólt az idõsekhez, s ki-
emelte, hogy a falu életében
betöltött szerepük jelentõs, rá-
adásul számos történetet õriz-
nek a falu múltjából.

A dél-zalai település legidõ-
sebbje, a 93 éves

ugyan jó egészségnek
örvend, ám a táncos mulatság-

Bázakerettye Önkor-
mányzata

Iványi
László

Gedeon Jó-
zsefné

Az idõseket ünnepelték Bázakerettyén
ra ezúttal nem ment el, ám tá-
vollétében köszöntötték. Az es-
ten fellépett a nagykanizsai

, amely
hazafias dalokkal tette felejt-
hetetlenné az összejövetelt.
Majd a finom vacsora után
hosszú beszélgetések és késõ
éjszakáig tartó tánc zárta az
estét.

Az olajipar bölcsõjében ok-
tóber 23-án ünnepi megemlé-
kezést tartottak, melyen az is-
kola tehetséges tanulói adták
elõ mûsorukat.

Tüttõ János Nótaklub

BB

Mintegy 100 nyugdíjast köszöntöttek.

Immár hatodik alkalommal
került megrendezésre

a szüreti felvonulás. A
2013. szeptember 28-ai ren-
dezvény a

, a
és a

által térségi nagyrendezvé-
nyekre benyújtott pályázat, va-

Semjén-
házán

Zala Zöld Szíve Vi-
dékfejlesztési Egyesülethez
Faluházért Alapítvány
Tormaföldi Hóvirág Egyesület

Szüreti felvonulás Semjénházán

lamint a
segítségével va-

lósult meg. A szervezésben és
lebonyolításban nagy szerepet
vállalt Semjénháza község pol-
gármestere, ,
továbbá az önkormányzat tes-
tületének többi tagja is.

Az eseményt, mely az „Elõ-
deink öröksége-jövõnk kincse”

Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat

Preksen László

címet viselte, igyekeztünk en-
nek szellemében megrendez-
ni. Ezzel a hagyományõrzõ
rendezvénnyel szerettük volna
a település lakóinak szürke
hétköznapjait színesebbé, vál-
tozatosabbá tenni. A felvonu-
lás, mely nagy népszerûségnek
örvend, több száz embert moz-
gatott meg. A programon, me-
lyet már nagyon várt a falu kö-
zössége, a fiatalok és felnõttek
együtt vonultak feldíszített trak-
torokon, az idõsebbek, akik
már nem bírták a létrákon fel-
lemászást, az utcára kivonulva
kísérték figyelemmel a me-
netet.

A vendégek fogadása után
traktorra szálltunk,

„hegybíró” vezetésével
utunk vezetett,
ahol nagy érdeklõdéssel vártak
bennünket. Ezt követõen a kö-
zeli Sándor-hegy felé vettük az
irányt. Itt a helyi pincékben
borral és pálinkával kínáltak
minket. boros-

Kárpáti
István

Molnáriba

Haszon István

gazdánál a
által ké-

szített helyi hagyományos hor-
vát ételekkel (mazanica-üres
rétes, gibanica-rétes, zlevanka-
aludttejes prósza, kalamper-
èica-krumplis prósza, mlince-
laska, szárazbab, kor�naèa-ku-
koricalisztbõl készült pogácsa)
vártuk a felvonulókat.

Rövid pihenõ után nóta-
szóval vonultunk végig Sem-
jénháza utcáin, ahol szintén
nagy szeretettel vártak ben-
nünket. Miután végigjártuk a
települést, egy rövid kulturális
mûsort nézhettek meg az ér-
deklõdõk. Óvodásaink, a Sem-
jénházai Gyöngyszemek, a

, vala-
mint a
szórakoztatta a közönséget
horvát népdalokkal, néptánc-
cal és modern tánccal.

Az este vacsorával és hajna-
lig tartó élõzenés mulatsággal
zárult.

Semjénházai Gyöngy-
szemek Asszonykórus

Sem-
jénházai Hobbi Tánckör

Molnári Asszonykórus

Kiss Gyuláné

A program nagy népszerûségnek örvend, idén is sok embert mozgatott meg.

Molnáriba is átruccantak

Hagyományos horvát ételeket kínáltak.
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalko-
zunk, ezért nekem szegezték
a kérdést: miért is van szük-
ség lakberendezõre? Egy pil-
lanatra meglepõdtem a kér-
désen, majd eszembe jutott
Józsi, elmosolyodtam és el-
kezdtem a történetet:

– Van nekem egy bará-
tom, Józsi, aki a testtartásá-
nak és a pocakjának köszön-
hetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a ga-
tya. Pedig mindent megpró-
bált, járta az üzleteket, az ol-
csótól a méregdrágáig min-
den ruhát felpróbált, siker-
telenül. Annyira elkesere-
dett, hogy az élettõl is el-
ment a kedve. Egy szép na-
pon az egyik barátja ajánlott
neki egy jó divattervezõt,
aki azért jó, mert varrni is
tud. Józsi hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egybõl levették a mé-
retet róla, ajánlottak neki fa-
zont, anyagokat, amibõl Jó-
zsi könnyen tudott választa-
ni. Amint elkészült a ruha,
Józsi rezignált nyugalom-
mal nézett a tükörbe. Biztos
volt benne, hogy ez is úgy
fog állni rajta, mint tehénen
a gatya.

De legnagyobb döbbe-
netére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Józsinak
megjött az életkedve, és a
nõk is észrevették.

Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert külön-
ben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mint tehénen a gatya...

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

„Az idõ korántsem olyan,
amilyennek látszik. Nemcsak
egy irányban halad, hanem
egyszerre létezik benne a jövõ
a múlttal.”

Ünnepi alkalomra gyûltek
össze 2013. október 20-án szer-
vezõk és a vendégek a

épületében,
ahol néprajzi kiállítás kereté-
ben emlékeztek meg a régmúlt
idõkrõl, melynek néhányan
még részesei is voltak.

Hosszas elõmunkálat és szer-
vezés elõzte meg a bemutató
létrejöttét. A helyi lakosok tár-
gyi felajánlásainak összegyûj-
tése és a kiállítás jelenlegi ar-
culatának megtervezése nem
kis feladat volt az ötletgazdák
számára.

A tárlatot

elnöke nyitotta meg,
majd polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet.

– Mi itt Európában egy ro-
hanó világban élünk, ahol min-
dig újabb és újabb modern
technikák jelennek meg. A ma
gyermeke már az interneten

(Albert Einstein)

mura-
szemenyei IKSZT

Kovács Tibor Mu-
raszemenye Községért Köza-
lapítvány

Stefanec Mária

A jelent (is) gazdagító múlt emlékei
Néprajzi kiállítás Muraszemenyén

nõ fel és csak ilyen néprajzi
kiállításon, illetve nagyszülõk
elbeszéléseibõl értesül arról,
hogy hogyan éltek õseik. Egy-
egy emberöltõ testesül itt meg
ebben a szobában. Elgondol-
kozhatunk azon, hogy évek-
ben, évtizedekben kell gon-
dolkodnunk Muraszemenye
történetérõl. Emberöltõkben,
egy-egy generációnak megadott
sorsban, ami nem más, mint
történelem. Muraszemenye nem-
csak földrajzi fogalom csupán,
mely házakból, utcákból áll,
sokkal inkább emberekbõl, csa-
ládokból, közösségekbõl, akik
tevékenyen alakították és alakít-
ják ma is településünk történe-
tét – emelte ki a polgármester.

A kiállításon megtekinthe-
tõk a régmúlt idõk minden-
napjainak különféle kellékei.

A kiállított tárgyak vissza-
viszik az embereket az elmúlt
évszázadokba, hogy ízelítõt ad-
janak a legfiatalabbaknak ar-
ról, hogyan éltek õseink, ük-,
déd,- és nagyszüleink. Látható
volt konyharészlet felszerelésé-
vel együtt, szoba- és írószerek,
községünkre jellemzõ népvise-
leti ruhák, rokkák a hozzá tar-
tozó eszközökkel, ruhanemûk,
abroszok, szõttesek. Betekint-
hettünk a múlt irataiba, köny-
veibe, fotóiba. Mezõgazda-
sági eszközökkel és a ház kö-
rül használt szerszámokkal is
megismerkedhettek az érdek-
lõdõk.

Sokan hozzájárultak a tárlat
színesítéséhez, hiszen ezek a
tárgyak és eszközök jelenítik
meg múltunk egy-egy darabját.
Büszke lehet rá a község, hogy
felajánlották és megõrizték
ezeket az utókor számára. A
polgármester záró gondolatai-
val is ezt fejezte ki:

– Legyenek büszkék a fa-
lunkra, a több évtizedes múlt-
jára. Tekintsék ezt az épületet
egy nagy kaptárnak, amibe
minden múltat idézõ emléket
be lehet gyûjteni, ami javítja,
gazdagítja az itt élõk életét.
Köszönet mindazoknak, akik
megõrizték és összegyûjtöt-
ték ezeket a csodálatos, múltat
idézõ darabokat az utókor
számára.

A kiállítás megtekinthetõ
2013. november 15-ig az IKSZT
nyitvatartási idejében.

B.E.

A múltba repít vissza bennünket a kiállítás.

Megrendelés felvétele, tájékoztatás

az alábbi címen, vagy telefonszámon:

CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06 20/951-0824

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
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Letenyén fõtér (Temp-
lom tér)

Kínai Sárkány Áru-
ház OTP

Halmi Béla

a
egy részének megújí-

tása, szebbé tétele már koráb-
ban megtörtént. A helyi közmun-
ka-programon belül az önkor-
mányzat most a járdákat újítja
fel, melynek során a napokban
elkészül a

és az közötti szakasz
térkövezése is – tudatta lapunk-
kal polgármester.

A hajdanán szebb idõket
látott, a Let-Coop Zrt. tulajdo-
nában lévõ „Mura” Áruház már

Magyar-kínai együttmûködéssel

régóta Kínai Sárkány néven
üzemel. Az üzlet kínai bérlõje
azzal kereste meg a polgármes-
tert, hogy közösen újítsák fel a
bolt környékén lévõ területet
és felajánlotta a szükséges új
térkövek megvásárlását is. A
felajánlást a letenyei polgár-
mester örömmel fogadta és ok-
tóber végére az ügyes helyi
közfoglalkoztatottak be is fe-
jezték a fõtér szépítésének
ezen újabb fázisát.

(Mirkó)

Közfoglalkoztatottak dolgoznak a Kínai sárkány elõtti területen.

A bankok védelmére szer-
zõdött cégek kérték az önkor-
mányzat segítségét, hogy –
bankbiztonsági szempontból
is – kerüljön eltávolításra a fõ-
téri pénzintézetek elõtt lévõ,
azokat takaró elöregedett tuja-
sor. A kérésnek a

eleget tett, de vál-
lalkozói segítséget is kapott.

letenyei ön-
kormányzat

Rózsafák, tuják…
Segít a letenyei vállalkozás

A Kossuth utcában lévõ, a
által üzemeltetett mezõ-

gazdasági és háztartási bolt (régi
bútorbolt) vezetõje,

vállalta, hogy a kiöregedett
tuják helyére 40 rózsafát és gömb-
tujákat vásárol, melyeket az ön-
kormányzat dolgozói ültetnek
ki a bankok elõtti közterületre.

Stil-
Han Bt.

Lukács Vil-
mos

M.I.

A letenyei bankok elõtt már kivágták a régi tujákat.

Kistolmács Község Önkormányzata 41 414 449 Ft vissza
nem térítendõ támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program keretén belül „Üzemelõ vízbázisok diag-
nosztikai vizsgálata” tárgyú KEOP-2.2.3/A/09-2010-0019
azonosítószámon nyilvántartott projektre. A Vízügyi és Kör-
nyezetvédelmi Központi Igazgatóság nyilvántartása alapján
a vizsgált kistolmácsi ivóvízbázis sérülékeny földtani kör-
nyezetben helyezkedik el. Ennek a problémának a megol-
dására az önkormányzata támogatásban részesül.

Kistolmács Község Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív programja keretében 41 414 449 Ft,
100%-os európai uniós támogatási forrásból valósítja meg a Zala me-
gye szívében elhelyezkedõ sérülékeny földtani környezetben lévõ ivóvíz-
bázis ellenõrzõ vizsgálatát. A felszín alatti ivóvízbázis állapotának folya-
matos vizsgálata elengedhetetlen annak érdekében, hogy minden ház-
tartásban tiszta, és az uniós normáknak megfelelõ víz kerüljön a
poharakba.

Ezen feltételek megvalósítása érdekében a projekt keretében az alábbi
tevekenységek valósulnak meg:

• tervezési és építési munkálatokat megalapozó adatgyûjtés és
feldolgozás;

• állapotfelmérési vizsgálatok és létesítmények megtervezése,
engedélyeztetése és végrehajtása;

• biztonságba helyezéshez szükséges védõövezeti rendszer
lehatárolása;

• vízbázis monitoring-rendszerének tervezése és kialakítása, a
hatósági kijelöléshez szükséges védelmi terv kidolgozása.

A vízbázis védelme érdekében tett intézkedések a térség környezeti álla-
potának javulásához is vezetnek, megakadályozzák a kedvezõtlen folya-
matok kialakulását, vagy azok elõrehaladását. Amennyiben nem kerül
feltárásra a vízbázis, nem történik meg a szennyezések nyomon köve-
tése, és nem válnak ismertté a víztermelés mennyiségi-minõségi védel-
met biztosító övezetek, korlátozás nélküli környezethasználatok alakul-
hatnak ki annak minden kedvezõtlen hatásával együtt. Mezõgazdasági,
ipari tevékenységek, állattartó telepek létesítése, hulladékok elhelye-
zése, kezelése, tárolása növeli a kockázatot, és a vízbázisok emberi
fogyasztásra való felhasználását végérvényesen megakadályozhatja,
ellehetetlenítheti.

A tervezett fejlesztés célja a kistolmácsi üzemelõ ivóvízbázis védelme, a
fenntartható vízkivétel meghatározása, a vízbázisból kinyerhetõ víz mi-
nõségét potenciálisan veszélyeztetõ szennyezõforrások hatásainak vizs-
gálata, a tényleges szennyezõforrások megszüntetése.

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL
VÍZBÁZISVÉDELMI PROJEKTET VALÓSÍT MEG

Kistolmács Község Önkormányzata
Cím: 8868 Kistolmács, Béke u. 4.
Telefon: 06-93/ 543-190
E-mail:info@kistolmacs.hu
Honlap: kistolmacs.fw.hu

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Tisztelt Embertársaim!
Szentmargitfalva

Molnár Jánosné

temetõi ravatalozó felújításához kérjük
az Önök segítségét!

A magyar emberek segítõkészségükrõl, összefogásukról
naponta tesznek tanúbizonyságot. A természeti csapások ide-
jén is mindig lehet rájuk számítani.

Embertársaimat is ilyen összefogásra, önzetlen segítségre
várjuk, kérjük.

Azt szeretnénk, hogy mindenki lehetõségének megfele-
lõen járuljon hozzá e nemes cél megvalósulásához.

Köszönettel fogadjuk az anyagi, fizikai segítséget egyének-
tõl, vállalkozóktól, cégektõl, önkormányzatoktól.

Aki szívbõl, lélekbõl ad, az soha nem lesz szegényebb, sok-
kal inkább gazdagabb.

Adományaikat eljuttathatják a Szentmargitfalva Község Ön-
kormányzatának Letenyei OTP-nél vezetett

számlájára, vagy csekken, melyet Molnár Jánosné pol-
gármestertõl kérhet.

Az utaláskor, illetve a csekken történõ feladáskor a közle-
mény rovatban szíveskedjenek „ravatalozó felújításához” meg-
jelölést alkalmazni.

Szentmargitfalva, 2013. szeptember 20.
Szentmargitfalva Község Önkormányzata nevében:

polgármester
Bõvebb felvilágosítást Molnár Jánosné polgármestertõl a

93/579-027-es telefonszámon, vagy Molnár János 06/30-5173335-ös
telefonszámon a falugondnoktól kérhet.

11749046-15436557
számú

Összefogás a ravatalozó felújításáért

A Kerka patakon egykoron
közel 90 gabonát õrlõ malom
dolgozott, amelyeket néhány
kivétellel az 1960-80-as évek-
ben lebontottak.

háromszintes malom
mûködött, ami szintén lebon-
tásra került, de a mellette lévõ
molnárház átvészelte a viharos
éveket.

A malom egykori tulajdo-
nosa volt, aki-
nek a most 94 éves, Budapes-
ten élõ lánya a közelmúltban
felkereste a szülõi házat, és
elismerését fejezte ki a község
önkormányzatának és a lakos-
ságnak egyaránt.

Nagy öröm töltötte el, ami-
kor szembesült vele, hogy az
egykori molnárház szebb mint
valaha volt.

Hosszú Anna mesélt a Ker-
kaszentkirályon eltöltött bol-
dog gyermekévekrõl, a hábo-
rús idõkrõl és az államosítás
idõszakáról, amely szintén mély
nyomot hagyott az idõs
asszonyban. Sok-sok emlék fel-
idõzõdött benne, hihetetlen
pontossággal, választékos szó-
kincscsel adta elõ a történ-
teket idõs kora ellenére.

Kerkaszent-
királyon

Hosszú Károly

Múltidézés és a jelen Kerkaszentkirályon
Mondataiban kiemelte:

örömmel tölti el az a tudat,
hogy az õ családjának egykori
lakóhelye most a falu központ-
ja és egyben turisztikai vonz-
ereje is.

Jelenleg az egykori mol-
nárházat Természetháznak hív-
ják és önkormányzati tulaj-
donban van.

Az eredeti vastag falakra
egy emeletet építtetett az ön-
kormányzat, ahol nyolc igénye-
sen kialakított, zuhanyzóval
felszerelt szoba várja a vendé-
geket. Az emeleti részen talál-
ható egy 100 fõ befogadására
alkalmas konferenciaterem, ami
alkalmas családi rendezvé-
nyek, továbbképzések, konfe-
renciák lebonyolítására is. Az
alsó szinten két kisebb terem
van, valamint itt mûködik a

Leader irodája
is. A 160 négyzetméteres bolt-
íves pincehelyiség eredeti álla-
potában maradt meg. A ház
mellett tanösvény került kiala-
kításra pihenõhelyekkel és
tájékoztató táblákkal. Az egy-
kori malom megmaradt beton-
tömbjein most fahidak ível-

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesz-
tési Egyesület

nek át, amelyek sétára csábíta-
nak a Kerka parton és az
egykori malomudvarban.

A Természetház mellett ta-
lálható az úgynevezett rafting-
bázis, ami a murai raftingtúrák
kiindulási pontja.

Kerkaszentkirályon a lakos-
ság már nagyon sajnálja, hogy

a malom lebontásra került
mert idegenforgalmi és ipar-
történeti érték is lehetett vol-
na. Az egykori molnárház tör-
ténete viszont tovább folyta-
tódik, és a falu életében újra
fontos szerepet tölt be. Úgy,
mint a régi idõkben.

Káli É.

Természetház Kerkaszentkirályon.

Az novem-
ber ötödikén elfogadta a de-
vizahitelesek megsegítésérõl
szóló törvényjavaslatot, amely-
nek értelmében április 30-ig
teljes körû kilakoltatási mora-
tórium lép életbe és meg-
nyílik az árfolyamgát min-
denki elõtt. A parlament egy
kiegészítéssel fogadta el a
törvényjavaslatot.

Ebben a kiegészítésben
azt mondjuk ki, hogy indo-
koltnak látjuk, hogy a bankok
a 90 napon túli tartozás-
sal rendelkezõk esetében,
amennyiben belépnek az ár-
folyamgátba, engedjék el a
tartozás egy részét, annak ér-
dekében, hogy az adósok is-
mét fizetõképessé válhassa-
nak – ismertette

, a frakcióvezetõje.
Hangsúlyozta, csak abban az
esetben érvényes az állami
garancia a gyûjtõszámlára, ha
a pénzintézetek a fizetõké-
pesség érdekében az adósok
tartozásának egy részét el-
engedik.

Országgyûlés

Rogán An-

tal Fidesz

Az adós eredeti tartozásá-
nak a rögzített árfolyammal
csökkentett részét – tehát kö-
rülbelül 25 százalékkal mér-
sékelt részét – kezdené tör-
leszteni és kamattal fizetni,
miközben a többi összeg, te-
hát alapvetõen a büntetõka-
mat és az eddig felhalmozó-
dott tartozás felkerül a gyûj-
tõszámlára. Ezt a gyûjtõszám-
lát garantálni szokta az állam
az árfolyamgátba belépõk szá-
mára, ez a kezesség azonban
csak akkor lesz érvényes, ha a
bank elengedi az adós tar-
tozásának egy részét – fejtet-
te ki Rogán Antal.

Ez a megoldás segíthet ab-
ban, hogy azok, akik eddig
nem tudták fizetni a hitelü-
ket, fizetõképessé váljanak,
nemcsak azzal, hogy rögzített
árfolyamon tudnak törlesz-
teni, hanem azzal is, hogy ed-
dig felhalmozódott tartozásuk
egy részét adómentesen elen-
gedhetik számukra a bankok
– jelentette ki a nagyobbik
kormánypárt frakcióvezetõje.

Árfolyamgát és kilakoltatási moratórium

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
té r ség i hav i l a p

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus
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Nem sokan gondolták, hogy
ilyen következményekkel jár a
képviselõi helyek drasztikus
csökkentése a magyar parla-
mentben. Szinte megfelezték
õket. Van is kapkodás, ideges-
kedés, helyezkedés, fõleg az
ellenzéki oldalon.

A közvéleménykutatók elõ-
rejelzése és a baloldali ellen-
zék marakodása pillanatnyilag
azt vetíti elõre, hogy a kar-
csúsítás ezen az oldalon lesz a
legnagyobb. Megy is a harc a
mandátumot jelenthetõ jelölt-
helyekért. Olyan veteránoktól
köszönt el az , mint

akiknek
azért súlyuk volt a pártban.

Az egyik szürke emi-
nenciása, a

is a keretszûkítés
áldozata lett. kapi-
tány nem számít tovább a nagy
munkabírású, de jobbára a hát-
térben meghúzódó kanizsai
politikusra.

Göndör nem jött ettõl za-
varba. Fogta az átigazolási
könyvecskéjét, és

tréner hívó szavára játékra
jelentkezett az csa-
patánál. A hírek szerint felfüg-
geszti tagságát az MSZP-ben,
hogy a Bajnai-párt képviselõ-
jelöltje lehessen. A parlament-
ben viszont az MSZP frakció-
jában foglal helyet továbbra is.
Sportnyelven ezt hívják kettõs
igazolásnak.

Hogy mit igazol e döntés?
Az egyik olvasatban azt, hogy
Göndör István még érez ma-
gában erõt az országos politi-
záláshoz. A másik fél szerint
Göndör most (is) olyan csapat
mezét húzta magára, amely

MSZP Ko-
vács László, Lendvai Ildikó,
Lamperth Mónika,

MSZP
nagykanizsai Gön-

dör István
Mesterházy

Bajnai Gor-
don

Együtt-PM

Göndör-kanyar a kanizsai kerületben
– avagy megkezdõdött a választási kampány

nem az országépítésben, ha-
nem a rombolásban, a szobor-
döntésben, az ország kiárusí-
tásában, s többek között vi-
deohamisításban képes kima-
gasló teljesítményre.

Hogy Bajnai csapatában mi-
lyen posztot kap Göndör, azt
még nem tudni. Valószínûleg a
támadósorban számítanak rá,
hiszen már a bemutatkozó
nagykanizsai sajtótájékoztatón
is cselezõ tudományukat csil-
logtatták Göndörék: az MTI
tudósítása szerint azt mond-
ták, hogy ebben a kormányzati
ciklusban nem érkezett kellõ
forrás a városba.

A szerint szabályta-
lan volt a támadás, azonnal a
(narancs)sárga lapot szerették
volna látni a játékvezetõ kezé-
ben, mondván: milliárdokban
mérhetõ az a támogatás, ami
sikeres pályázatoknak, közvet-
len kormányzati támogatások-
nak köszönhetõen érkezett a
dél-zalai városba.

Idõközben újabb bonyoda-
lom támadt azzal, hogy Gön-
dör István a hetilap
honlapján megjelentetett köz-

Fidesz

Kanizsa

leményében azt állította, hogy
a

támogatását élvezi Zala
megye 3. sz. (Nagykanizsa) vá-
lasztókerületében. A

ezzel teljesen el-
lentétes közleményt adott ki:

„A jelölt valóban megkeres-
te a szociáldemokrata párt ve-
zetõjét, Schmuck Andort, aki
hangsúlyozta, hogy nem Gön-
dör István személye, hanem a
jelölõ szervezet ellen van a
szocdemek vezetésének súlyos
kifogása. Amint ismert, a Baj-
nai Gordon vezette tömörülés
a Magyar Szociáldemokraták
Pártja által a nyugdíjasok ér-
dekeinek képviseletében ki-
dolgozott 15 pontja közül
egyet sem fogadott el. Schmuck
Andor tájékoztatta Göndör Ist-
vánt, hogy támogatására vonat-
kozó kérését a szocdemek ve-
zetõ testületei megtárgyalják
és soron kívül értesítik a dön-
tésrõl. A Párt ugyanakkor saj-
nálattal vette tudomásul, hogy
Göndör nem várta meg az
egyeztetést és a helyi sajtóban
azt a hamis látszatot keltette,
hogy a szociáldemokraták bár-
milyen módon támogatnának
egy szépkorú-ellenes politikai
párt képviselõjét. Különösen

Magyar Szociáldemokraták
Pártja

Szocdem
Sajtószolgálat

sajnálatos, hogy Göndör –
Gyurcsány Ferenc legjobb ta-
nítványaként – a média nyilvá-
nosságát próbálta felhasználni
a demokratikus ellenzék lát-
szat-együttmûködésének igazo-
lására. A szociáldemokraták el-
vi álláspontja változatlan: kö-
zös, ellenzéki minimum nélkü-
li fellépés a választók súlyos
megtévesztése! A szocdemek-
Magyar Szociáldemokraták Párt-
ja az elõzetes program alapján
mind a 106 egyéni választókör-
zetben, így Zala megye mind-
egyik körzetében állít önálló
országgyûlési jelöltet. A jelöl-
tek kiválasztása, felkészítése fo-
lyamatosan zajlik, bemutatá-
suk a nyilvánosság számára a
szocdemek novemberi kong-
resszusán történik.”

A kanizsai választókerület-
ben is megkezdõdött tehát a
kampányszezon. Az elsõ szen-
zációt egy átigazolás jelentette.
A csapatváltás úgy tûnik nem
változtatta meg Göndör takti-
káját: hasonló trükkökkel akar
helyzetbe kerülni az Együtt-PM
játékosaként is, mint ami az
MSZP-ben használatos volt.
Nem véletlen: egy tõrõl fakad a
két csapat.

E.E.

Nagykanizsán is megkezdõdött a kampány.

Göndör István „új” csapatban
folytatja.

A parlament november 5-
én elfogadta az emberi mél-
tóság védelme és a bizonyí-
tékok meghamisításának meg-
akadályozása érdekében be-
nyújtott Büntetõtörvénykönyv
(Btk.) módosítást. Ennek ér-
telmében egy évig terjedõ
szabadságvesztéssel lesz bün-
tethetõ, aki mások becsüle-
tének csorbítására hamis, ha-
misított vagy valótlan tartal-
mú hang-, illetve képfelvételt
készít. Aki elérhetõvé teszi,
két évig, aki pedig nagy nyil-
vánosság elõtt vagy jelentõs

érdeksérelmet okozva követi
el a bûncselekményt, három
évig terjedõ szabadságvesz-
téssel lesz büntethetõ.

Ez az elfogadott törvény-
javaslat alkalmas arra, hogy
többé olyan eset, mint a

,
ne fordulhasson elõ.

A Btk.-módosítást az ellen-
zék részérõl hat, a

és a

színeiben politizáló
független képviselõ nem tá-
mogatta.

ba-
jai bizonyítékhamisítási ügy

Demok-
ratikus Koalíció (DK)
Párbeszéd Magyarországért
(PM)

Módosították a Btk.-t

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Talány...

– Maga sem érti, Kovácsné, hogy a Bajnai szerint miért
rossz nekünk ez a folyamatos rezsicsökkentés?

Változnak az idõk...

– Nem akarom cikizni, vezérigazgató úr, de alapszervi
párttitkár korában egészen másképp vélekedett a társadalmi
viszonyokról...

A vezér után

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

– Alighanem be kell szereznünk egy gázrezsót, mert
Gyurcsány szerint az uram hideg és langyos...

A keres lapjaihoz
(Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala)

olyan megbízható tudósítókat, akik elkötelezettek az újságírás iránt, és
szívesen beszámolnának városuk, falujuk jeles rendezvényeirõl,

érdekes, értékes munkát végzõ polgárairól.
A feladat ellátásához fotózási ismeret és

gépkocsi használata szükséges.

Zalatáj Kiadó

Jelentkezés: telefon: 92/596-936, 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com

Tudósítónk
akarsz-e lenni?!

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:
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Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

2013. november 1-tõl a
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft

GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)


