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Letenyét

Fáklya Mûvelõdési Ház

dr. Kövér
László

Cselényiné Erõs Enikõ

1989. március 11-
én avatták várossá. A várossá
válás 25. évfordulója alkalmából
március 1-én (szombaton) a

nagy-
termében került megrendezés-
re a jubileumi ünnepség, mely-
nek díszvendége

, a Parlament elnöke volt.
Az ünnepség kezdetén a

vezette

25 éve város Letenye

Andrássy Gyula Általános Isko-
la kórusa Vox Varietas
Kamarakórus

Cseresnyés Péter

Rigó Csaba

és a
énekelte el a

Himnuszt, majd a vendégek
köszöntése következett.

Az ünnepségen többek kö-
zött jelen voltak: dr. Kövér
László, a Magyar Országgyûlés
elnöke, Nagy-
kanizsa polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ,

Zala megyei kormánymegbí-
zott, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal fõigazga-
tója, , a Le-
tenyei Járási Hivatal vezetõje,

, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója, ,
Nagykanizsa rendõrkapitánya,

plébános,
Ludbreg polgármes-

tere, fafaragó-
mûvész, Letenye díszpolgára,

diszpolgár.
Külön köszöntötték Letenye
képviselõit, a volt képviselõket,
intézményvezetõket, a munka-
helyek vezetõit, a járás polgár-
mestereit, valamennyi meghí-
vott vendéget és Letenye
polgárait.

Ezt követõen
Radnóti-díjas versmondó

szavalta el a letenyei
Letenyei fák

címû költeményét, majd Letenye
rockhimnuszát vetítették le,
melynek szövegét és zenéjét

bir-
kózó olimpikon, költõ, zene-
szerzõ és készítette. A
dalt a DEPRESSION együttes
adta elõ, a szöveget

, a együttes
énekese énekelte a videó-
klipben.

dr. Sifter Rózsa

Szendrõdi Gabriella

Egri Gyula

dr. Molnár József

Farkas Károly Dub-
ravko Bilic

Josip Cikac

Rudolf Matakovic

Horváth Ist-
ván

Kama-
rás Klára (Sida)

Németh (Nyiba) Sándor

Darab

Kálmán
György Dinamit

Ezt követõen
polgármester mondta el ünnepi
beszédét:

„Tisztelt hölgyeim és uraim,
házelnök úr, országgyûlési kép-
viselõ urak, plébános úr, polgár-
mester társaim, horvát bará-
taink, kedves letenyeiek!

1989. március 11. várossá vá-
lás, 1989. október 23. a Köztár-
saság kikiáltása. 2014. március
01-én ma 25 éves a városunk,
egyidõs a rendszerváltozással.

A Muramentén lévõ tele-
pülésünk az ország dél-nyugati
kapuja, határátkelõ. A határsáv
elveszti kontroll szerepét, a ke-
leti diktatúra és a nyugati de-
mokrácia felett.

Talán csak a kulturális kap-
csolatokat õriztük meg a Mu-
raközben élõ szomszédos hor-
vátokkal, mely a két nemzet tör-
ténelmi együttélésébõl fakad.
Hol támogatva, hol pedig taszít-
va egymást, attól függõen, hogy
a nagyhatalmaknak milyen ér-
deke fûzõdött a két néphez.

Magyarországon megválto-
zott az állam formája, a gaz-
daság szerkezete, a munkameg-
osztás.

Megszûntek a tsz-ek és mel-
léküzemei, az építõipari válla-
latok, gépgyártással, javítással

Halmi Béla

(Folytatás a 3. oldalon)

Balról: dr. Kövér László, Cseresnyés Péter és dr. Rigó Csaba.

Március 1-én (szombaton)
pálinkaversenyt rendeztek

, amely egyike azon
zalai településeknek, ahol a
törvényi feloldás után elsõ-
ként fõztek pálinkát hivatalo-
san is. A faluházban tartott
program során
polgármester elmondta, hogy
a 2010 óta eltelt idõszak alatt
egyre ízletesebb pálinkák ke-
rültek ki a szorgos kezek alól.
Ahogy idõvel a borkészítés is
minõségibb lett, ugyanúgy let-
tek egyre jobbak a becsehelyi
pálinkák is. Sõt, értéke lett a
gyümölcsnek, a gazdák a sza-
bad területekre gyümölcsfá-
kat ültetnek – mondta a fa-
luvezetõ.

A beérkezett 98 mintát –
nem csak becsehelyieket fo-

Be-
csehelyen

Németh Géza

gadtak – neves zsûri bírálta el.
Az részé-
rõl jelen volt

, de itt
volt a keszthelyi

, a nagykanizsai
és a Lentibõl érkezett

is. A zsûri be-
csehelyi tagjai
(a helyi szabad pálinkafõzés
ötletgazdája) és
voltak.

A zsûri részérõl elhang-
zott, hogy a közel 100 minta
között akadt szederbõl, tör-
kölybõl, málnából, bozdából,
cseresznyébõl, cigánymeggy-
bõl, tüskés körtébõl, birsbõl,
bodzából, kökénybõl, feketeri-
bizlibõl, naspolyából készült
pálinka is.

Agárdi Pálinkafõzõ
Vértes Tibor, Sza-

bó László, Kaiser Gábor
Komoróczi

Lajos Gazdag
Attila
Völgyi Zoltán

Hajdu Szilárd

ifj. Paál Gyula

A „Paálinka” lett a nyerõ
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25 éve város Letenye

foglalkozó leányvállalatok. El-
tûnt az állattenyésztés, felszá-
molódott a gyümölcstermesz-
tés, megmaradt a termõföld. A
privatizáció során új tulajdo-
nosok illetve haszonbérlõk ke-
zébe került. Megmaradt az er-
dõ, mely nagy része az állam
tulajdonában, kezelésében ma-
radt. A Zalaerdõ Rt. erre a faál-
lományra építette az 1989-ben
átadott furnérüzemét, mintegy
160 embernek adva napi mun-
kát, igaz már 1995-tõl német
tulajdonba került, ma OWI Zala
Bt. néven ismert.

Az önkormányzat tulajdoná-
ban maradt az ivóvíz- és szenny-
vízcsatorna-hálózat, a többi köz-
mûhálózat a szolgáltatókhoz
került. Az ivóvíz kutakat, termál
kutakat értékesíteni nem sza-
bad, ez a XXI. század legna-
gyobb kincse, településünk él-
tetõ ereje. Felszín feletti vizeink
a Béci-patak, a bányatavak és a
Mura határfolyó természet adta
lehetõségeit a turisztikában
hasznosítanunk kell.

Fejlett infrastruktúrával ren-
delkezünk. Megépült az M7-es
autópálya, M70-es autóút, a Mu-
rán átívelõ sztráda „Zrínyi-híd”.
2013-ban készült el települé-
sünket átszelõ 4-5 szj. útvonal
2,6 km-es szakasza, így teljessé
vált a belterületi útjaink aszfalt
burkolat megerõsítése. Szilárd
burkolatú út vezet szõlõhe-
gyeinkre. Teljes körû a kiépített-
ség a közvilágítás, a villany-, a
gázvezeték-, az ívó és szennyvíz-
hálózat, vezetékes telefon és az
internet szolgáltatás terén. A
napokban elkészül a 4G mobil-
telefon szélessávú internetes
rendszere.

Megépült a Sétatér üzletek-
kel, megújult a templomtér, el-
készült a városi könyvtár, a ter-
málfürdõ és kemping. Szociális
bérlakások épültek. Korszerû
technológiával mûködik a szenny-
víztisztító telepünk, a belvízel-
vezetõ árokrendszer kiépült.

Tantermekkel bõvült az And-
rássy Gyula Általános Iskola, az
idén pedig nyílászárócserék,
tetõ és homlokzati szigetelés és
hõszivattyús fûtéskorszerûsítés-
re kerül sor az épületen és a
Hóvirág óvodában is.

Megépült a mentõállomás
az orvosi ügyelettel. Ez évben
az alap és járóbeteg ellátás-
nak helyt adó épület kerül bõ-
vítésre, gyermekorvosi rende-
lõvel és védõnõi szolgálattal.
Magas tetõépítéssel, akadály-
mentesítéssel, fûtéskorszerûsí-
téssel. Év végére átadásra kerül
a katasztrófavédelmi õrs új épü-
lete is.

Az oktatás, sport, közmûve-
lõdés terén segítettük a térség
településeit. Megõriztük hagyo-
mányainkat, emberi kapcsolato-
kat kerestünk más országokban
élõkkel. Testvértelepüléseink Pre-
log, Ludbreg (Horvátország),
Prinzersdorf (Ausztria), Conse-
lice (Olaszország). Nagyobb
rendezvényeink: Mura Menti
Napok, Hóvirág Fesztivál, Mura -
Hídi Vásár, melyen rendszere-
sen szerepelnek a kiváló helyi
kulturális csoportjaink. Ma ve-
lünk ünnepelnek és megörven-
deztetnek bennünket elõadá-
saikkal.

Tisztelt ünneplõ letenyeiek,
kedves vendégek!

A kormányzat az elmúlt év-
ben a közigazgatást átszervezte.
Az imént felsorolt eredmények
hozzájárultak ahhoz, hogy Le-
tenye 2013. január 1-tõl immár
ötödik alkalommal járási szék-
hellyé válhatott. 27 településen
élõ, mintegy 16 ezer lélekszámú
embernek az egészségügy, ok-
tatás, szociális és államigazgatás
terén nyújt elérhetõ szolgál-
tatást.

A kormány 2012. év végére
konszolidálta az önkormányza-
tokat, államigazgatási feladato-
kat vett át a kormányhivatalo-
kon keresztül. Az állam az elvárt
kötelezõ feladatok után teljes
körû támogatást biztosít, így az

önkormányzatunk elsõsorban
településfejlesztéssel, település-
rendezéssel tud foglalkozni. Az
adósságállomány átvállalása után,
24 év óta elõször önkormányza-
tunk a 2013-as évet pozitívan
zárta. Így az idei másfél mil-
liárdos költségvetésünknek a
felét fordíthatjuk fejlesztésre.
Köszönjük a kormányzat se-
gítségét.

Örvendetes, hogy a helyi
kisvállalkozások az elmúlt év-
ben jól teljesítettek, adó forint-
jaikkal hozzájárultak városunk
fejlesztéseihez. Az ipari park-
ban lévõ fémipari vállalkozások,
az agrárgazdálkodással foglalko-
zók épület-, gépi- és eszközbe-
ruházásokat valósítottak meg.
Erõsödik a helyi termelõk je-
lenléte, elsõsorban a mézterme-
lõk körében.

Az 1989-ben felavatott fur-
nérüzem után 2012-ben, mint-
egy 4 éves kemény, szívós mun-
kával sikerült letelepíteni az
ulmi székhelyû Müller Drogéria
raktárbázisát, mely magyaror-
szági, horvátországi és szlové-
niai üzleteit látja el termékeivel.
Két mûszakban 250 embernek
ad állandó munkát.

Tisztelt házelnök úr, kép-
viselõ úr!

Letenye a Mura városa,
elkészítette 2014-2020 közötti
idõszak Integrált Településfej-
lesztési Stratégiáját. Elsõdleges
cél a munkahelyteremtés, ame-
lyet a város kijelölt gazdasági
övezetein valósítunk meg. Bõ-
vítjük a 10 ha-os ipari parkot,
régi határátkelõnél logisztikai
központ létesítését tervezzük. A
kastélyparkban lévõ termálfür-
dõ fejlesztése, tanuszoda és
sportcsarnok építése kiemelt
jelentõségû, melyet a megemelt
testnevelés óraszám és járásköz-
ponti szerep is indokolttá tesz.
Megvalósítását a vállalkozások
TAO támogatásával és állami
forrásból valósítjuk meg.

Természeti kincsünk a Mura
folyó, a bányatavak, a források,
a szõlõhegyek, az erdõk és vad-
jai, mind a turisztikai fejleszté-
sek alapjait jelentik. Támogatjuk
a gyógynövény és gyümölcster-
mesztést, feldolgozást, helyi ter-
mékek értékesítését.

A kultúra központját, ün-
nepségünk színhelyét, a Szapá-
ry-Andrássy kastélyt 1945 óta
szeretné megújítani a település.
Mint látják, az ódon falak állták
a történelem viharait és segít-
ségért kiáltanak.

(Folytatás a 3. oldalon)

Halmi Béla polgármester mondott ünnepi beszédet.

A „Paálinka” lett a nyerõ
Ezek közül 13 lett arany-

érmes, 25 kapott ezüst minõ-
sítést és 26 pálinka bronz mi-
nõsítést érdemelt ki.

Vértes Tibor, a zsûri elnöke,
a nemzetközi hírû Agárdi Pá-
linkafõzõ tulajdonosa külön ki-
emelte, hogy az egyre jobban
elkészített párlatoknak köszön-
hetõen szinte hasonlóvá vált a
minõsítések aránya mint a bor-
versenyek esetében. A pálinka-
mustra során nem maradt el a
minták elemzése sem, melyek-
rõl véleményeket mondtak el az

agárdi szakemberek és számta-
lan jótanáccsal lettek gazdagab-
bak a pálinkafõzés kedvelõi.

A program során megneve-
zésre kerültek a legjobb pálin-
kák is. A verseny legízletesebb
„vidéki” pálinkájának az

szõlõ-muskotályát válasz-
totta a neves zsûri. 2014 legjobb
becsehelyi pálinkája ifj. Paál Gyu-
la naspolya párlata lett, aki azzal
az ügyes, marketing szempont-
ból jeles ötlettel rukkolt elõ,
hogy pálinkáit a nevébõl adódóan
Paálinka néven címkéztette fel.

Kép és szöveg:

ifj. Tóth
István

Mirkó Imre

Balról a harmadik ifj. Paál Gyula, a negyedik ifj. Tóth István.

(Folytatás az 1. oldalról)
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25 éve város Letenye
A letenyeiek nevében ké-

rem az önök támogatását, hogy
fejlesztéseinket meg tudjuk va-
lósítani.

Adja Isten, hogy még sokáig
virágozzék kedves kis városunk,
Letenye és adja meg unokáink
számára is a megélhetést!”

A polgármesteri beszéd
után dr. Kövér László szólt a
zsúfolásig megtelt nagyterem
közönségéhez.

A házelnök a település
városi rangra emelésének 25.
évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepségen közölte: az
Országgyûlés azért alkotta meg
az új alaptörvényt, hogy közjogi
keretet teremtsen az állam új-
jáépítésének és a magyar nem-
zet megerõsítésének.

Kövér László hangsúlyozta,
a mindennapjainkat meghatáro-
zó társadalmi alrendszerek át-
alakultak az élet minden terü-
letén, a közigazgatásban, az

oktatásban, az egészségügyben,
azért, hogy „a gazdasági világ-
válság közepette is bebizonyít-
suk”, az állam minden magyar
ember érdekét szolgálni kíván-
ja, a magyar emberek érdekeit
képviseli külföldön és nem a
külföldi érdekeket Magyaror-
szágon.

Hozzátette, hogy mindez je-
lentõs erõfeszítéseket igényelt
minden magyar ember részérõl,
de közös célunkat elértük, sike-
rült Magyarország 2002 és 2010
közötti térvesztését, süllyedését
megállítani, és az országot is-
mét emelkedõ pályára állítani.

Az Országgyûlés elnökének
megfogalmazása szerint Ma-
gyarország már nem „zsákmány-
szerzõ területe” senkinek, min-
denki számára egyértelmûvé
válhatott, hogy egy olyan or-
szág, amellyel kölcsönösen elõ-
nyös ügyleteket lehet kötni, de
azt is tudja mindenki, hogy
nem hagyja többé kihasználni
magát.

Kövér László ennek egyik
példájaként említette a rezsicsök-

kentést, amely szerinte nem-
csak azért fontos, mert jogosan
csökkenti minden magyar csa-
lád megélhetési költségét, ha-
nem azért is, mert érvényt sze-
rez annak az alapelvnek, hogy a
magyar emberek kárára senkit
nem illethet meg többé ext-
raprofit Magyarországon.

Azt hangoztatta: nem tud-
hatjuk, mit hoz a jövõ, de a múlt
arra tanít minket, hogy össze-
kapaszkodva, a fontos dolgokat
szem elõtt tartva alakítani kell a
saját jövõnket, meg kell tarta-
nunk szabadságunkat és végig
kell járnunk a boldogulás ösvé-
nyeit, jó idõben, rossz idõben
egyaránt.

A jubileum kapcsán kijelen-
tette: Letenye a rendszerváltoz-
tatás hajnalán lett város, a tele-
pülés városi léte így a szabad-
sághoz kapcsolódik, a lete-
nyeiek pedig éltek a szabadság-
gal, az elmúlt 25 évben egy
keményen dolgozó és ezért

gyarapodó várossá tették ottho-
nukat.

A házelnök beszéde után fel-
olvasásra került
nyugalmazott letenyei esperes-
kanonok köszöntõ levele, aki
betegsége miatt nem tudott
résztvenni az ünnepségen.

Sor került
kitüntetõ cím át-

adására is. Az önkormányzat
minden év augusztus 20-án adja
át a kitüntetéseket, de

azt akkor egészségügyi
okok miatt nem tudta átvenni.
Májer Péter – aki nagyon sokat
segített Letenyének – a város
egész társadalmának megbecsü-
lése és legnagyobb elismerése
kifejezéseként Halmi Béla pol-
gármestertõl vehette át a kitün-
tetõ díjat.

A 25 éves jubileum apro-
póján emlékplakettek átadására
került sor. Letenyei emlékpla-
kettet vehetett át dr. Kövér Lász-
ló, Cseresnyés Péter,

, Rigó Csaba, dr. Sifter
Rózsa, Dubravko Bilic, Josip
Cikac, Rudolf Matakovic. Em-

Németh Károly

„Letenye Város
Díszpolgára”

Májer
Péter

Pintér
László

lékplakettet kapott a letenyei
, a város volt párt-

titkára, aki lobbierejének kö-
szönhetõ, hogy 1989-ben Lete-
nyén megépült a ma is mûködõ
furnérüzem. Szintén jubileumi
plakettet vehetett át

, aki 1989-tõl 2006-ig
Letenye polgármestere volt.

A 25 éves jubileum alkal-
mából rendezett várostörténeti
vetélkedõn a zsûri döntése alap-
ján megosztott helyezés került
kiosztásra. Mivel holtverseny-
ben az

és a
csapatai gyõz-

tek, így az ünnepség során kép-
viselõik okleveleket vehettek át.

A 25 éves jubileumi alka-
lomhoz kötõdõ kiállítások alko-
tóit is díjazták. A „Letenye ké-
pekben” címû kiállítás alkotói
voltak:

és
.

„Letenye a Mura városa” cí-
mû képzõmûvészeti pályázat al-
kotóit is elismerték az ünnep-
ségen. Õk a következõk voltak:

és ifjúsági kategóriában
, ugyanakkor elisme-

rést kapott a néhai
, a népmûvészet mestere

letenyei motívumait bemutató
népi hímzések alkotója,

is.
A diák rajzpályázat legjobb-

jai szintén elismerõ okleveleket
vehettek át. Õk: 1-2. osztályosok
kategóriában , kü-
löndíjban részesült

. 3-4. osztályos kategóriá-
ban , 5-6. osztályos
kategóriában a zsûri megosztott
elsõ helyezettei

és 7-8. osztályos kategó-
riában .

Mindezek után az ünnepi
mûsorra került sor.

István igazgató-karnagy
vezényeltével adott elõ részlete-
ket Muramenti
tabló címû mûvébõl. Balázs Ár-
pád Érdemes Mûvész, Erkel- és

Vadas János

Rostonics
László

Andrássy Gyula Általá-
nos Iskola Letenyei Bor-
barát Hölgyek

Gyertyánági István,
Jancsi László, Kozári Tamás
Péter Edit

Farkasné Deres Andrea, Tímár
Zoltán, Tóth István, Filó Zoltán

Tepe-
rics Péter

Keszei Sán-
dorné

Májer
Józsefné

Illés Karolina
Farkas Vi-

vien
Orsós Enikõ

Tóth Hanna,
Somogyi Viktória, Horváth Vi-
vien

Kele Martin

Letenye Vá-
ros Fúvószenekara Proszenyák
Zsolt

Balázs Árpád

Magyar Örökség Díjas zeneszer-
zõ, az Európai Tudományos és
Mûvészeti Akadémia rendes
tagja, Letenye Város Díszpol-
gára. Õ a város felkérésére egy
történelmi tablót alkotott, amely
a „Muramenti Tabló” címet
kapta, a mû õsbemutatója 1990-
ben volt.

Másodikként a
pedagógus vezette

lé-
pett a színpadra. A régi letenyei
néptáncos hagyományokat újjá-
élesztve kisdiákokból alakult
táncosok mûsorát tapssal hono-
rálta a közönség.

Harmadikként a
nö-

vendékeinek mûsorszáma kö-
vetkezett. Az elõadók

volt, akiket
Proszenyák Zsolt István igaz-
gató készített fel.

Negyedikként a
adta elõ Carl Maria von

Weber Dal a sírnál és Vadász-
kórus címû mûvét. Tagjaik:

Felkészítõ tanáruk Fri-
man Martin volt.

Ötödikként a letenyei
lépett fel.

A több mint húsz éves múltra
visszatekintõ együttes a törté-
nelmi Magyarország különbözõ
tájegységeinek népzenei hagyo-
mányán túl elõszeretettel ját-
szik feldolgozásokat is. Elõadá-
sukban Weiner Leo: Róka tánc
és Marosszéki dallamok csen-
dültek fel. Az együttes mûvé-
szeti vezetõje Cselényi József
Attila.

Végül a
és az Andrássy Gyula

Általános Iskola kórusai léptek
fel. Az aranyminõsítésû, Pro
Urbe díjas Vox Varietas Ernest
Goild szerzeményét és Bradá-
nyi Iván magyar szövegével az E
hon az enyém címû dalokat
adta elõ, majd hazafias dalok
csendültek fel a citerazenekar
kíséretével. A kórus karnagya

Kép és szöveg:

Pintér Já-
nosné Mura
Gyermek Néptánccsoport

Letenyei
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Bogdán
Elizabet, Mohácsi Barbara, Ben-
csik Hanna Noémi

rézfúvós
kvartett

Fri-
man Martin, Somogyi Bence,
Hollender Ádám, Gerencsér
Máté.

Mák-
virág Citerazenekar

Vox Varietas Kama-
rakórus

Cselényiné Erõs Enikõ.
Mirkó Imre

Májer Péter átveszi a díszpolgári címet Halmi Bélától.

Dr. Kövér László kiemelte: Letenye városi léte a szabadsághoz
kapcsolódik.

(Folytatás a 2. oldalról)
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Cseresnyés Péter
Fidesz-

KDNP

ország-
gyûlési képviselõ, a

országgyûlési képviselõ
jelöltje az elmúlt hetekben
számos településen járt, hogy
kötetlen beszélgetések formá-
jában megismerhesse az új
választókerületében élõ embe-
rek életét és problémáit. A
képviselõ a legfontosabb teen-
dõjének azt tartja, hogy egy
olyan közös cél és gondolat
alakuljon ki, mely e vidék és
települései sajátosságaiból, az
itt élõk tudásából és tapaszta-
latából formálódik meg:

– Számomra az egyik leg-
lényegesebb az – mondta el

Az egységben a jövõ
Cseresnyés Péter –, hogy az itt
élõ emberek és családok sze-
mélyesen is megismerjenek,
mint új jelöltjüket, hiszen
mintegy 70 település került a
körzetemhez, és ismeretlenül
nem kérhetem az itt élõk
bizalmát egy olyan ügyhöz,
mely a közös jövõnkrõl szól.
Meg szeretném tudni, hogy
mit gondolnak jónak és prob-
lémának az emberek, és ennek
a legjobb formája, ha ellátoga-
tok a legkisebb falvakba is,
hogy közös beszélgetéseken
vegyek részt, továbbá már szá-
mos helyütt felkerestem a
polgármestert, illetve a plébá-

nost, hogy tájékozódjak a tele-
pülésük helyzetérõl. Minden-
hová szeretnék eljutni, mert
végre úgy érzem, hogy e vi-
dékre hazaérkeztem, hogy
olyan közösségeket, embere-
ket és területet képviselhetek,
ami gyermekkorom kedves szín-
tere és az otthonomat jelenti.
Hiszek abban, hogy e térség
jövõje az erõs vidék és az erõs
város közös együttmûködésé-

ben rejlik, ahogy ez a korábbi
évszázadok során is mûködött.

Ahogy a képviselõ elmond-
ta, eddig kivétel nélkül min-
den településen örömmel fo-
gadták és a megjelentek véle-
ménye megerõsítette õt ab-
ban, hogy az ország helyes
úton jár és a Fidesz-KDNP kor-
mánynak maradnia kell, hiszen
csak ez biztosítja Magyaror-
szág további fejlõdését.

Kötetlen beszélgetésekre is volt lehetõség ezeken a találko-
zókon.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

Új távlatok és célok a rezsicsökkentés küzdelmében

Egy kormány intézkedései-
nek fontosságát és komolysá-
gát mi sem bizonyítja jobban
mai világunkban annál, mint-
hogy óriási ellenkezést és sú-
lyos küzdelmet kell folytatnia
döntése igazáért, annak he-
lyességének elismeréséért. Ak-

kor válik azonban mindez kü-
lönössé, ha nem az emberek,
hanem a multinacionális vál-
lalatok és bürokraták, sõt a
magyar ellenzék részérõl tör-
ténik a tiltakozás. Az elmúlt
hónapokban furcsa mód arról
hallottunk sokat, hogy a magas

rezsiárak csökkentése miatt e
szereplõk hadakoznak legin-
kább.

Ezért is tartott sajtótájé-
koztatót és lakossági fórumot
nemrégiben Nagykanizsán

országgyûlési
képviselõ, a Fidesz frakció-
vezetõ-helyettese és

országgyûlési kép-
viselõ, a térség képviselõje-
löltje, hogy megerõsítést kér-
jenek az itt élõ emberektõl és
családoktól e küzdelem továb-
bi folytatásáért. Mint elmond-
ták, az Országgyûlés már el-
fogadta a harmadik rezsicsök-
kentésrõl szóló törvényt is,
mely szerint idén három lép-
csõben olcsóbb lesz a gáz, az
áram és a távhõ. Így április 1-
jétõl a gáz 6,5, szeptembertõl a
villany 5,7, októbertõl pedig a
távhõ ára 3,3 százalékkal mér-
séklõdik, és ezáltal 2012 de-
cemberéhez képest összessé-

Gu-
lyás Gergely

Cseres-
nyés Péter

gében egynegyedével kell
majd kevesebbet fizetni a
közmûszolgáltatásokért.

Gulyás Gergely kiemelte: a
kormány egyértelmûen elkö-
telezte magát a rezsicsökken-
tés mellett, ráadásul úgy, hogy
a döntés nem jelent plusz
terhet az állam és az emberek
számára. Hogy olcsóbb legyen
a rezsi, azoknak a mono-
polhelyzetben lévõ gazdasági
társaságoknak kell lemondani
a profitjuk egy részérõl, akik
nincsenek versenyre kénysze-
rítve. Cseresnyés Péter hozzá-
tette, hogy ez a csökkentés
fizetés- vagy nyugdíjemelést
ugyan nem, de mindenképpen
jelentõs könnyebbséget jelent
a családoknak, és hogy mindez
a jövõben fenntartható és
védhetõ legyen, az is kell, hogy
a jelenlegi kormánykoalíció
pártjai újabb 4 évet kapjanak a
választóktól.

Gulyás Gergely és Cseresnyés Péter.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ezúttal azok az önkor-
mányzatok kaphatnak állami
támogatást, amelyek a kor-
mány adósságkonszolidációs
programjából kimaradtak –
mondta el minap a Megyehá-
zán tartott sajtótájékoztatóján

országgyûlési
képviselõ, a

elnöke.
Az állam ezzel azoknak a

településeknek a munkáját is-
meri el, amelyek jól gazdálkod-
tak az elmúlt esztendõkben.
Manninger Jenõ elmondta még:
azt, hogy melyik település meny-
nyi összeget kaphat, az a lakos-
ságszám arányában változik.

A kormány – mint ismere-
tes – elsõ körben az eladóso-
dott önkormányzatok tartozá-
sát vállalta át, mivel a 2002 és
2010 közötti, szocialista kor-
mányzás éveiben az önkor-
mányzatok adósságállománya

Manninger Jenõ
Zala Megyei Köz-

gyûlés

Több, mint 100 jól gazdálkodó önkormányzat kap támogatást Zalában

mintegy hatszorosára nõtt –
emlékeztetett a megyei elnök.

Az újabb lépésnek köszön-
hetõen az egyébként felelõs-
ségteljesen gazdálkodó zalai
önkormányzatok végre levegõ-

höz juthatnak és kihasználhat-
ják a 2014 és 2020 közötti
európai uniós költségvetési
ciklus kínálta lehetõségeket –
fogalmazott Manninger Jenõ.

Az országgyûlési képviselõ
kihangsúlyozta: a kormányzat
ezen döntése azért is fontos,
mivel azok a települések, ame-
lyek nem vettek fel kölcsönt és
nem részesülhettek az adós-
ságkonszolidációból, szintén ál-
lami támogatást kaphatnak,
amelyet mûködési költségekre
nem, de szükséges fejlesz-
tésekre felhasználhatnak. Ez
valamennyi önkormányzat szá-
mára nagy segítséget jelent –
tette hozzá a megyei elnök.

Zala megyében összességé-
ben mintegy 140 település jut
összesen 1 milliárd 283 millió
forint többletforráshoz a kor-
mány döntésének értelmében.
Ezek közül Manninger Jenõ

kiemelte , ahol
181 millió forintos támogatás
jelenik majd meg az önkor-
mányzat kasszájában.

Az országgyûlési képviselõ
fontosnak tartotta kiemelni:
bár a támogatások összegét a
lakosságszám alapján számol-
ták ki és a hasonló lakosság-
számú települések adósságát-
vállalásának átlagos összegével
vetették össze, de a kisebb fal-
vaknak is nagyon nagy segít-
séget jelentenek ezek a for-
rások. Manninger Jenõ kiemel-
te, hogy

és például 10-
10 millió forinthoz juthat, míg

és
mintegy 6,5 millió forintos
támogatásban részesül.

Zalaszentgrótot

Kemendollár, Búcsú-
szentlászló, Pakod, Garabonc,
Zalaszentlászló, Nagykapor-
nak Nemesbük

Balatonmagyaród, Kisbucsa,
Nemeshetés Zalaistvánd

Zsuppán Beáta

Manninger Jenõ

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) „Döntsünk
a jövõnkrõl: „Mégse engedj Uram félúton megállni!” címû or-
szágjáró kerekasztal-beszélgetését tartja már-
cius 21-én, pénteken este 6 órától a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központban (Széchenyi tér 5-9.)

vidékfejlesztési miniszter
parlamenti államtitkár (Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium)
politológus, a Nézõpont Intézet mun-

katársa
A kerekasztal-beszélgetést , a

gyõri KÉSZ tiszteletbeli elnöke, a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) országgyûlési képviselõje vezeti.

Nagykanizsán

Meghívott vendégek:
Fazekas Sándor
Fónagy János

Fodor Csaba

Lanczendorfer Erzsébet

Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége

Egy különleges téma adott
alkalmat egy különleges be-
szélgetésre
országgyûlési képviselõ és

szombathelyi
megyéspüspök között február
20-án . A különleges
alkalom pedig annak az „Akik
nem adják föl magukat” cím-
mel életre hívott emlékkiál-
lításnak a megnyitója volt,
mely életét
hivatott bemutatni, és melyet

, a
elnökhe-

lyettese állított össze 5 évvel
ezelõtt.

Cseresnyés Péter
dr.

Veres András

Letenyén

Mindszenty József

Papp János Nagykanizsai
Polgári Egyesület

Szolgálat, a magyar nemzet szolgálata
A megnyitót követõen Mind-

szenty „Emlékirataim” címû
mûve alapján folytatott beszél-
getést Cseresnyés Péter és dr.
Veres András a boldoggá ava-
tás elõtt álló bíboros prímás-
érsek szellemi örökségérõl,
mának szóló üzenetérõl. A
képviselõ kiemelte: Mindszenty
József bátran kiállt igazáért
mind a barna, mind a vörös
diktatúrát képviselõ emberek-
kel szemben. Kiállt, mert hitte,
neki küldetése van, melyhez a
neveltetés, a hit adta az erõt.

A bíborost a szülõi ház, az
egyház és a nemzet iránti

elkötelezõdés jellemezte, me-
lyekre napjainkban is nagy
szükség van – folytatta dr. Ve-
res András – hozzátéve, hogy
mekkora ajándék az, hogy
Mindszenty elfeledtetését meg-
akadályozhattuk, és ma megis-
merhetjük olyannak, amilyen
volt valójában.

Kivételes alkalom volt ez
mindkét beszélgetõ fél szá-

mára, hiszen a képviselõ saját
elmondása szerint a bíboros
emlékiratait kedvenc olvasmá-
nyai egyikének tartja, míg a
megyéspüspök pedig szinte
személyes érintettséget érzett
azonosulva Mindszenty szavai-
val, aki azt vallotta: szolgálatot
teljesít, és ez a szolgálat a ma-
gyar nemzet és a magyar em-
berek szolgálata.

Dr. Veres András (balról), Cseresnyés Péter és Halmi Béla,
Letenye polgármestere az emlékkiállítás megnyitóján.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
február 15-

én, szombaton tartotta meg éves
közgyûlését a Természetház va-
dásztermében.

A megjelent horgászokat
egyesületi elnök

köszöntötte, majd beszámolt az
egyesület 2013-ban végzett mun-
kájáról. Kiemelte a sikeres hal-
telepítési tevékenységet, amely
két ütemben zajlott 1500 kg
ponty, 2000 kg csuka és süllõ
ivadék, 700 kg fehér hal került
a horgásztóba. Az egyesület mun-
kájának köszönhetõen a tör-
peharcsa állomány nagyon mi-
nimálisra csökkent, ami ked-
vezõ a telepítésre és az elkö-
vetkezõ évekre vonatkozóan is.

Két sikeres pályázatról is
beszámolt az egyesület elnöke.
Az egyik a tavalyi évben került
elszámolásra, a másik idén va-
lósul meg. A tó közepén ta-
lálható szigeten kerti pavilon
kerül kialakításra, és eszközök

kerkaszentkirályi Kerka
Horgász Egyesület

Gróf János

Horgászközgyûlés Kerkaszentkirályon
beszerzésére is sor kerül. Szó
esett a társadalmi munkákról,
az országos horgászrend válto-
zásairól, a SZÁK program be-
vezetésérõl, valamint a halõri
ellenõrzés fontosságáról. A be-
számolóban szó esett az elmúlt
év horgászrendezvényeirõl és
a versenyekrõl is. Az egyesület
elnöke megköszönte a hor-
gásztársak, valamint az önkor-
mányzat nyújtotta segítséget.

Idén is lesz gyerek- és éj-
szakai horgászverseny, részt kí-
vánnak venni több horgászver-
senyen, valamint a Káli kupa
nemzetközi horgászverseny le-
bonyolításáról is döntött az
egyesület, amelyre olasz, hor-
vát, szlovén és magyar csa-
patok kapnak meghívást.

A fegyelmi bizottság beszá-
molóját ismer-
tette, aki kiemelte, hogy fe-
gyelmi eljárás horgásztárs el-
len nem indult. Az egyesületi
tagok elfogadták

Gazdag Csaba

Fojtek József

ellenõrzõ bizottsági elnök be-
számolóját, valamint

gazdasági titkár beszámo-
lóját is, mely szerint az egye-
sület a múlt évet pozitív mér-
leggel zárta. A halõrzés helyze-
tének ismertetését, tapasztala-
tait, a horgászrend módosítá-
sait és az új szabályok beveze-

Maturicz
Ottó

tését elnökhe-
lyettes ismertette.

Végül Gróf János válaszolt a
felmerült kérdésekre. Minden
résztvevõt meghívott a köz-
ben elkészült babgulyás va-
csorára és egy közös esti be-
szélgetésre.

Csótár János

Káli É.

A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (1)
értelmében a járási hivatal feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

A 2013. január 1-jétõl felállt ügysegédi rendszer elsõdleges szempontja, hogy olyan
kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig nem volt állandó ügyfélfogadás, hiszen
fontos, hogy ne az ügyfél, hanem inkább az ügyirat utazzon. Megjegyezzük, hogy a települési
ügysegéd nem kizárólag ügysegédi feladatokat lát el, és hogy egy ügyintézõ több helyen is ellát
ügysegédi feladatokat.

A megjelenési körzetében lévõ ügysegédi rendszer:Dél-Zala Murahíd

Az ügysegédek mûködése körzetünkben

Becsehely Béke u. 2. kedd 8,15-11,15 Balogh Anett
Petrivente Kossuth u. 78. kedd 14,15-16,15 Balogh Anett
Valkonya Fõ u. 4. kedd 12,00-14.00 (Páratlan hét) Balogh Anett
Bázakerettye Fõ u. 4. péntek 8,30-12,00 Szabó Gyuláné
Muraszemenye Béke u. 2. kedd 10,20-12,20 Cséplõ Zoltánné
Kerkaszentkirály Petõfi u. 1. kedd 8,00-10,00 Cséplõ Zoltánné
Becsehely Béke u. 2. csütörtök 8,30-12,00 Kovács Zoltánné
Semjénháza Kossuth u. 3. szerda 13,00-16,30 Kovács Zoltánné
Molnári Petõfi u. 21. szerda 8,15-12,00 Kovács Zoltánné
Borsfa Zrínyi u. 7. csütörtök 8,15-11,45 Szummerné Péter Edit
Bánokszentgyörgy Petõfi u. 1. csütörtök 12,45-16,00 Szummerné Péter Edit
Bázakerettye Fõ u. 4. szerda 12,35-16,00 (Páratlan hét) Tamás Tímea
Bázakerettye Fõ u. 4. szerda 8,30-12,30 (Páros hét) Tamás Tímea
Lispeszentadorján Jókai u. 2. szerda 8,30-11,30 (Páratlan hét) Tamás Tímea
Várfölde Béke u. 12. szerda 13,15-15,45 (páros hét) Tamás Tímea
Csörnyeföld Fõ u. 8. kedd 8,30-12,00 Novákné Kovács Anikó
Szentmargitfalva Fõ u. 12. kedd 13,00-15,00 (páratlan hét) Novákné Kovács Anikó
Kiscsehi Petõfi u. 4. kedd 13,00-15,00 (Páros hét) Novákné Kovács Anikó
Tótszerdahely Zrínyi tér 2. kedd 8,15-11,45 Jakopánecz Béláné
Tótszerdahely Zrínyi tér 2. csütörtök 13,00-16,00 Jakopánecz Béláné
Tótszentmárton Rákóczi u. 3. kedd 13,00-16,15 Jakopánecz Béláné
Pusztamagyaród Fõ u. 2. csütörtök 08,30-11,00 Ternovecz Gyöngyi
Szentliszló Fõ u. 9. csütörtök 11,45-13,15 Ternovecz Gyöngyi
Bucsuta Petõfi u. 2. csütörtök 14,00-16,00 (Páratlan hét) Ternovecz Gyöngyi
Oltárc Alkotmány u. 46. csütörtök 14,00-16,00 (Páros hét) Ternovecz Gyöngyi
Oltárc Alkotmány u. 46. csütörtök 12,15-15,45 (Páratlan hét) Novákné Kovács Anikó

település cím ügyfélfogadási nap idõ ügysegéd neve

A képen Maturicz Ottó, Gróf János elnök, Csótár János.
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Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy

. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
, s ezeken

csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya

Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.

a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.

a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami il-
letékmentes.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján

30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazo-
nosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.

Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.

A címû lap megjelenési területén
lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:

érvényesítsük igazolvá-
nyunkat
három választásra is sor kerül hazánkban

Személyazonosító igazolvány:

illetékmentes

1500 forint

illetékmentes

ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra

Dél-Zala Murahíd

Személyazonosításra alkalmas okmányok:

0-14. életév között

14-65. életév között

65. életév felett

Letenyei Okmányiroda
8868 Letenye, Szabadság tér 3.
H, Sz: 08.00-12.00, 13.00-15.30

TÁJÉKOZTATÓ
Bázakerettyei és környék-

beli kertbarátok, szõlõtermesz-
tõk részvételével 2014. február
28-án került megrendezésre az
immár hagyománnyá vált ön-
kormányzati borverseny.

A minõsítésen több mint
20 gazda, összesen 46 bora
szerepelt. A

bor-bírálókból összeállt zsûri
13 oklevél, 13 bronz, 15 ezüst
és 5 arany minõsítéssel ju-

Pálfi Dénes,
Németh Géza, Simon Zoltán

Borverseny Bázakerettyén
talmazta a felvonultatott ne-
dûket.

A versenyen 3 különdíjat is
odaítéltek, Látó-he-
gyi Cuveé bora közönségdíjat,
míg Zweigelt bora a legjobb
vörösbor díját kapta. A falu bo-
rának vegyes
fehérborát választotta a zsûri.

A jó hangulatú találkozót fi-
nom vacsora és közös társalgás
– borozgatás tette teljessé.

Födõ Imre

Horváth Róbert

M.I.

Letenye

Rózsás
Imre
Dömõk József Tóth
Oszkár

várossá válásának
25. évfordulója alkalmából feb-
ruár 27-én (csütörtökön) vá-
rostörténeti vetélkedõre került
sor a helyi bibliotékában. A
rendezvényen hat csapat (Le-
tenyei Közös Önkormányzati
Hivatal, Szõlõ és Gyümölcster-
mesztõk Egyesülete, Letenyé-
ért Közéleti Egyesület, Derûs
Évek Nyugdíjas Klub, Letenyei
Borbarát Hölgyek, Andrássy
Gyula Általános Iskola) vett
részt. A zsûri elnöke

alpolgármester, tagjai
jelenlegi és

egykori mûvelõdési
házi igazgatók voltak.

A csapatoknak tíz feladattal
kellett megbirkózniuk, melye-
ket a könyvtárosok készítettek
a tudáspróbára. A feladatok kö-
zött volt totó, szólásmix, évszá-
mok tudása, címer színezése,
keresztrejtvény fejtése, kis lete-

Várostörténeti vetélkedõ Letenyén

A Borbarát Hölgyek csapata.

nyei anzix (keresd a hibát),
kép öszerakása, szólások mu-
togatása, pálinka felismerése,
zalai népdalok éneklése.

A szólásmix során néhai
gyûjté-

sébõl a könyvtárosok által di-
rekt összekevert szólásokat
kellett „helyrerakni”. Az évszá-
mok esetében az eltelt 25 év
10 eseményét kellett párosí-
tani a megadott évszámokkal.
Az utolsó feladat során pedig
kották alapján kellett felismer-
ni, hogy melyik zalai népdalról
van szó és azt el is kellett
dalolni.

A verseny elsõ-második he-
lyezettei holtversenyben az is-
kola és a borbarát hölgyek let-
tek. Harmadik lett a közéleti
egyesület, negyedik a hivatal,
ötödik a nyugdíjasok és a se-
reghajtó a szõlõtermesztõk
csapata lett.

Dömõkné Iván Mária

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

20 gazda 46 borát minõsítették.
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Jó szerencsét, Bázakerety-
tye

Bajzik Zsolt

Iványi László
Hofstädter József

! Ezentúl már nem csak a
helyi köszönést jelenti az elõb-
bi mondat, hanem ez a címe a
dél-zalai település átfogó törté-
netét bemutató – képekkel gaz-
dagon illusztrált – 120 oldalas
könyvnek is. A kötet szerzõje,
a település szülötte, a Szom-
bathelyen élõ a
Déryné Mûvelõdési Házban

polgármester és
, a helyi Olaji-

pari Nyugdíjas Klub elnökhe-
lyettese társaságában ajánlotta
az olvasók figyelmébe.

– Csak felnõttként értet-
tem meg, hogy milyen fon-
tosak voltak számomra az itt
élõ emberek, a tanáraim és a
barátaim – mondta Bajzik
Zsolt. – Idõnként hazalátogat-
va szeretek végigsétálni a tele-
pen, ilyenkor megnézem a fo-
cipályát, az iskolát, a kultúrhá-
zat, a strandot, a szobrokat, az
olajipari emlékeket, a házakat,
a tájat és a fákat, ez mind ener-
giával tölt fel.

A kötet elkészítése hosszú
évek óta húzódott, hiszen még
a 2000-es évek közepén fogal-
mazódott meg az ötlet, hogy jó
lenne a faluról egy kiadványt
készíteni. Az akkori elképzelés
szerint mindössze néhány ol-
dalas, bevezetõvel ellátott ké-
peskönyv került volna az olva-
sók elé. Ám a levéltáros Bajzik

Átfogó történet, képekkel Bázakerettyérõl

Zsolt könyvtári, levéltári és
múzeumi kutatásai során rá-
döbbent arra, hogy módosíta-
ni kell az elképzelést.

– Alapkutatásokat kellett
elvégezni ahhoz, hogy a tele-
pülés történetével valamit le-
hessen kezdeni – mesélte
Bajzik Zsolt. - A részletes és iz-
galmas munka során összeállt
a 12 fejezet, amely összefoglal-
ja a falu történetének legfonto-
sabb momentumait, esemé-
nyeit és helyszíneit. Rengeteg
izgalmas sztori gyûlt össze, s a
legjobbak helyet is kaptak a
könyvben.

A levéltáros a képek jelen-
tõs részét helyben gyûjtötte

össze a kerettyei lakosoktól, de
szerencsére sok képet kaptak
a faluból elszármazottaktól,
ami tovább növeli a kötet érté-
két. A teljes siker érdekében
még a legnagyobb internetes
közösségi portálon is megala-
kítottak egy, a „Bázakerety-
tyeiek és elszármazottak” nevû
csoportot, ahonnan szintén
számos felvételt, fotót sikerült
beszerezni.

– Így találtam rá a kötet bo-
rítójára, melynek megpillan-
tása után rögtön tudtam, hogy
nem csak a bázakerettyeiek,
hanem a külsõs olvasók szívé-
be is belopnám magam – foly-
tatta az író. – Ezen az 1938-as
képen látható a múlt, az egy-
kori major épületei és megje-

lenik a jövõ, az olajipar, ami a
településünk késõbbi fejlõdé-
sét hosszú évtizedekig megha-
tározta. Nem volt véletlen a kö-
tet színének a kiválasztása sem:
a zöldes szín az olajra utal.

Bajzik Zsolt a „Jó szeren-
csét, Bázakerettye!” címmel
tiszteleg az olajbányász múlt
elõtt, s egyben a jövõre nézve
is bizakodással tölti el. Csak re-
mélni tudja, hogy ez a kötet al-
kalmas lesz arra, hogy a felnö-
vekvõ nemzedékek identitását,
településhez kötõdését erõsít-
se majd. Bázakerettye egy
nagyszerû hely, bár a fénye egy
kicsit megkopott, de a csodála-
tos elhelyezkedésével fejlõdés-
re van ítélve.

Benedek Bálint

Bajzik Zsolt a kötettel.

„Itt a farsang áll a bál!”... -
énekelték maskarába bújva a

vi-
dám télbúcsúztatójukon. A
rendezvénynek idén a

adott otthont, s
emelte a kellemes hangulatot,
hogy gyermekeink szüleikkel,
nagyszüleikkel és testvéreikkel
együtt ünnepelhettek.

A kis maszkák a jelmezbe
rejtõzés izgalmától fûtve nyi-
tották meg a farsangot verses-
zenés-táncos mûsorukkal, fel-
vonulásukkal, amire már na-
pok óta lelkesen készültek, és
amit
óvodavezetõ tanított be nekik.

Ezt követõen a délután to-
vábbi része kötetlen formában,
zenével, tánccal, játékkal zaj-
lott. Vásárolhattak zsákbamacs-
kát és tombolát, amelyek nye-
reményeit a szülõk ajánlották
fel. Az anyukák finom, házi ké-

muraszemenyei óvodások

csörnye-
földi faluház

Turósné Lõrincz Anita

Muraszemenyei ovisok farsangja
szítésû süteménnyel és szörp-
pel vendégelték meg a részt-
vevõket.

Volt mosolygós, éneklõ
hercegnõ csillogó ékszerekkel,
szépséges táncosnõ, csatába
induló hõs lovag, kissé bátor-
talan kiscica és pillangó, félel-
metes tigris, akinél bizony
tombolasorsoláskor „eltörött a
mécses”, mert a hõn áhított
piros autót sajnos nem õ nyer-
te meg.

Tartalmas, maradandó él-
ményt nyújtó farsangi mulatsá-
got töltöttünk együtt, amit há-
lásan köszönünk a jelenlévõk-
nek, a szervezési és lebonyo-
lítási munkákban aktívan be-
kapcsolódó szülõknek is.

A rendezvény anyagi bevé-
telét az óvoda játék- és eszköz-
készletének bõvítésére tervez-
zük felhasználni.

(Pusztai Tímea)

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Immár hetedik alkalommal
került megrendezésre

a farsangi felvonulás.
Az idei program

szervezésében és a
Zala Megyei Horvát Nemzetisé-
gi Önkormányzat támogatásá-
val került megrendezésre.

A regionális programon a
környezõ horvát falvak:

és

Semjén-
házán

Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzata

Molná-
ri, Tótszerdahely, Petrivente,
Szepetnek Nagykanizsa

maskarái, valamint a falu ap-
raja és nagyja képviseltette
magát.

Ezzel a hagyományõrzõ
rendezvénnyel szerettük volna
a település lakóinak hétköz-
napjait színesebbé, változatosab-
bá tenni. A felvonulás, mely nagy
népszerûségnek örvend, több
száz embert mozgatott meg.

A vendégek fogadása után
a kíséretében
indult a vidám menet.

Nosztalgia Band

A programon, melyet már
nagyon várt a falu közössége,
a fiatal és felnõtt „Fasenkok”
együtt vonultak végig a te-
lepülésen. Az idõsebbek az
utcára kivonulva kísérték fi-
gyelemmel az évrõl évre egyre
ötletesebb, kreatívabb jel-
mezbe öltözött embereket.
Fánkkal, borral és pálinkával
kínálták õket.

A faluházhoz visszatérve kul-
turális programmal folytatódott
a délután, amelyen a helyi asz-
szonykórus, valamint a mura-
menti horvát falvakból érkezõ
csoportok színes, színvonalas mû-
sora szórakoztatta a közönséget.

Este vacsorával, majd hajna-
lig tartó bállal folytatódott a
farsangi mulatság.

K.Gy.-né

Farsangi felvonulás Semjénházán

A jó magyar falusi disznó-
vágás hagyománya, nyugodtan
állíthatjuk, valamilyen módon
mindenkit érint ma Magyaror-
szágon. Vagy azért, mert mind-
máig ápolja e hagyományt, vagy
azért, mert egykor gyermekko-
rában szülei, nagyszülei háza
tájékán megtapasztalta e ha-
gyományt, vagy pedig azért,
mert egyszerûen szereti a kivá-
ló disznótoros ételeket, me-
lyek a magyar gasztronómia
fontos részét képezik.

Ezt az elvet szem elõtt tart-
va határozott úgy a

plébános,
és a vele szorosan együtt-

mûködõ ötletgazda,
, a murakeresztúri IKSZT

igazgatója, hogy felelevenítve
e falusi hagyományt és meg-
versenyeztetve a környék tele-
püléseinek böllér csapatait,
egy nagy fesztiválhangulat ke-
retében okoz emlékezetes pil-
lanatokat az érdeklõdõ kiláto-
gatóknak.

És mi sem bizonyítja job-
ban a rendezvény létjogosult-
ságát, mint az a több mint ezer
résztvevõ, akik az esõs idõjárás
ellenére mindvégig kitartottak.

murake-
resztúri Polgár Ró-
bert

Zavarkó
József

„Mura-menti malacságok”
Magyarország nemzeti kor-

mánya mindig is fontos ügyé-
nek tartotta és tartja ma is a
magyar falusi hagyományok
ápolását, így szinte természe-
tes volt, hogy
vidékfejlesztésért felelõs ál-
lamtitkár is jelen volt az ese-
ményen és nagy örömmel
szorgalmazta annak folytatását
a jövõre nézve.

, a térség országgyûlési kép-
viselõje is elmondta: mindig
nagy örömmel fogadja az ilyen
és hasonló kezdeményezé-
seket szûkebb környezetünk-
ben, hiszen ez egy olyan ma-
gyar hagyomány és érték, ami
egyrészt közösséget teremt, más-
részt olyan egyedi különleges-
ség, amit érdemes a külföldi-
eknek, a turistáknak is meg-
mutatni.

Fontos kiemelni, hogy a
rendezvény lehetõséget adott
arra is, hogy Cseresnyés Péter
képviselõ egy kötetlenebb mun-
kamegbeszélésen egyeztessen
a térség fejlesztési lehetõségei-
rõl V. Németh Zsolt vidékfej-
lesztésért felelõs államtitkárral
és a környék közösségeinek
képviselõivel.

V. Németh Zsolt

Cseresnyés Pé-
ter

V. Németh Zsolt (balról), Cseresnyés Péter és Pávlicz Lajos,
Murakeresztúr polgármestere.
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Cseresnyés Péter Fidesz-
KDNP

Letenyén
Bayer Zsolt

a
országgyûlési képvise-

lõjelöltjének meghívására feb-
ruár 8-án (szombaton) lakos-
sági fórumot tartott

író, publicista a
Magyar Hírlap munkatársa.

Mint a mûvelõdési ház zsú-
folásig megtelt nagytermében
mondta: április 6-án egy na-
gyon komoly dolog fog követ-
kezni, mert most végsõ letisz-
tultságában egy utolsó küzde-
lem lesz két világ között. A két
világ amely – sajnos – teljesen
különálló és amely két világ
között a mai napig nincsen
semmilyen átjárás és átjárha-
tóság – fogalmazott Bayer
Zsolt. Hogy egyszer lesz-e, az a
jövõ zenéje, de múltbéli okok-
ból, melyek mind a mai napig
hatnak, mindannyian érezzük,
hogy ez a két világ két bolygó
– hangzott el.

Példaként az ország leghí-
resebb mûkörmösérõl szólt,
mert az elmúlt másfél-két év-
ben a baloldali liberális média
arról a fiatalasszonyról cikke-
zett, aki a jelenlegi kormánytól
földet kapott. Tele volt a média
azzal, hogy az asszony föld-
bérlet pályázatokon gyõzött,
melyrõl azt írta a baloldali
média, hogy egy mûkörmös-

Bayer Zsolt Letenyén

nek osztogatja az Orbán-kor-
mány a földet. A mûkörmös
példájában minden benne
van, amit errõl a két világról
tudni kell – mondta az Echo
Tv munkatársa.

Bayer Zsolt vette a fáradtsá-
got és elutazott a családhoz
Igricibe, akikrõl kiderült, hogy
évszázadok óta a családjuk
állattenyésztéssel és földmûve-
léssel foglalkozott. A fiatalasz-
szony a miskolci gimnázium

elvégzése után középfokú köz-
gazdász, majd jogtanácsosi ké-
pesítést, majd egy állatenyész-
tõ szakirányú technikusi vég-
zettséget szerzett és 18 éves
kora óta aranykalászos gazda.
Amikor várandós lett a kisfiá-
val, azt követõen otthon GYES-
es végezte el a mûkörömépítõ
tanfolyamot, mert õ az a típus
aki nem szeret segélyért sorba
állni. Családjuk 2002-ig állat-
tenyésztéssel foglalkozott, ami-
kor a környékbeli földek közül
4 ezer hektárt – ahol addig
legeltetés folyt – a szocialista
kormány egy olasz állampol-
gárnak adott. Az olasz a 4 ezer
hektáron semmiféle mezõgaz-
dasági tevékenységet nem vég-
zett, ellenben minden héten a
területen elvtársak jelentek
meg vadászni – mondta Bayer
Zsolt. A talján a 4 ezer hektár
után évente 150 ezer forint
bérleti díjat fizetett a magyar
államnak, ugyanakkor minden
évben felvette az uniós föld-
alapú támogatást, ami megkö-
zelítõleg 280 millió forint volt
és amibõl valószínûleg a bér-
letet elintézõk is részesed-
hettek. A 280 milliót azért
még be kell szorozni 8-al, mert
ez zajlott 8 éven keresztül.

A 2010-es kormányváltás
után az olasz bérleti szerzõ-
dését nem hosszabbították
meg, ellenben a 4 ezer hektárt
kiírták pályázaton, melybõl a
„mûkörmös” hölgy családja
240 hektárt nyert meg és más-
fél száz szarvasmarha tartására
vállalt kötelezettséget. Most az
igrici házaspár a terület után
évente 5 millió forint bérleti
díjat fizet be és természetesen
az uniós támogatást is meg-
kapják 240 (nem 4000) hektár
után. Nagyjából ez a különb-
ség a két világ, a két kormány
szándékai szerint – summázta
Bayer Zsolt.

Az újságíró szerint a jelen-
legi Összefogás elõre meg-
mondta, hogy mindent vissza
fognak csinálni. Nem lesz töb-
bé földhaszonbérleti pályázat,
jönnek vissza az olaszok, meg
a bánat tudja kicsodák. A DK
mint az Összefogás tagja be-
jelentette, hogy ragaszkodnak
ahhoz, hogy cégek vásárolhas-
sanak magyar földet, ami any-
nyit jelent, hogy cégeken ke-
resztül külföldiek fogják meg-
venni a magyar földet. Ezt je-
len pillanatban az Orbán-kor-
mány jogszabályokban kate-
górikusan megtiltotta – mond-
ta a publicista.

A baloldali ellenzék még az
osztrák zsebszerzõdések ügyé-
ben is jelentgeti a jelenlegi ve-
zetést, kirohangálnak Brüsszel-
be, hogy az unió büntesse meg
a kormányt azért, mert a
zsebszerzõdéseket semmisnek
tekinti.

A szavazáskor tehát el kell
dönteni, hogy ki melyik világ-
ban szeretne élni. Ha április 6-
án gyõz a jelenlegi vezetés, ak-
kor a baloldali hölgyeknek és
uraknak egyszer és minden-
korra végük is van. Többek kö-
zött ezért nyüszítenek, mert
ezt õk is tudják, hogy örökre el
fognak tûnni a süllyesztõben.
Szavazni tehát el kell menni,
azért, mert a baloldaliak bizto-
san el fognak menni. Ha mi
pedig fõúri eleganciával arra
gondolunk otthon, hogy úgy is
annyira vezetünk, úgy is meg-
van ez nélkülünk is és nem
méltóztatunk elmenni szavaz-
ni, akkor elõ fog állni a 2002-
es helyzet, amikor 40 ezer sza-
vazaton múlt az ország, a haza
sorsa és újra visszajönnek
Gyurcsányék, Bajnaiék, Mes-
terházyék és korábban kieb-
rudalt sleppjük – mondta töb-
bek között Letenyén Bayer Zsolt.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Megtelt a mûvelõdési ház Bayer Zsolt fórumán.



112014. február Dél-Zala Murahíd

Megjelenik a
településeinek támogatásával

Kiadja:
kiadó-fõszerkesztõ:
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: , Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Mozgalmas volt a báza-
kerettyei kultúrházban február
utolsó napja, hiszen a ház
adott otthont az iskolai far-
sangnak és a hagyományos
borversenynek egyaránt.

a farsangi
ünnepély megszervezése és
lebonyolítása hagyományosan
a diákönkormányzat feladata,
melyre a gyerekek heteken
keresztül nagy izgalommal ké-
szülnek. Összeállítják a mû-
sort, a zenéket és feldíszítik a
termet, készítik és árusítják a

Iskolánkban

Farsang Bázakerettyén

tombolajegyeket, a szülõi szer-
vezet gondoskodik a büfében
kapható finomságokról.

Idén a tanulók közel fele
jelmezt öltött. A zsûri legötle-
tesebbnek a római katona, va-
lamint az arab sejk és hárem-
hölgyeinek jelmezét találta.

A felvonulást tombola-
sorsolás és jó hangulatú bu-
li követte. Ezen a délutá-
non tanár és diák, szülõ és
gyermek egyaránt jól érezhette
magát.

M.I.

2013. január elsejével vál-
tozás történt a magyar köz-
igazgatásban, bevezetésre ke-
rült a járási rendszer. Zalában
hat járást alakítottak ki, a ne-
vükben szereplõ székhellyel.
Így létrejött a

, a
járás.

Az átalakítás tapasztalatai-
ról kérdeztük kor-
mánymegbízottat, a

vezetõjét.

– A közigazgatás átalakítá-
sában komoly elõrelépés tör-
tént, hatékonyabb lett a mun-
ka, egységesebb az irányítás,
ráadásul a korábbinál kisebb
létszámmal.

– Korábban a szakigazgatá-
si szervek a szakminisztériu-
mokhoz tartoztak. Mindenhol
volt humánpolitika, informati-
ka, pénzügy, s folytathatnám
még. Most mindezek a kor-
mányhivatal törzshivatalába
integrálva mûködnek. Mi biz-
tosítjuk a nyugodt munka fel-
tételeit, de nem szólunk bele a

zalaegerszegi, a
nagykanizsai, a keszthelyi, a
letenyei zalaszentgróti, va-
lamint a Lenti székhelyû

Rigó Csaba
Zala Me-

gyei Kormányhivatal
– Hogyan lehet megvonni

az elmúlt esztendõ mérlegét?

– A kisebb létszám megle-
põ. Ez hogyan lehetséges?

Ez már szolgálat…
Beszélgetés Rigó Csaba kormánymegbízottal

hatósági szakmába, s ez így
helyes. Ennek eredményekép-
pen a kormányhivatalok meg-
jelenésével egy hatékonyabb köz-
igazgatási rendszer alakult ki.

– Igen, de nem visszaál-
lításról, hanem egy új járási
rendszer kialakításáról van
szó. Zalában hat járás jött létre,
ahol egyrészt az önkormányza-
toktól átvett feladatokat (épí-
téshatósági, gyámügyi, ok-
mányirodai), másrészt a járási
szakigazgatási szervi (földhiva-
tali, munkaügyi, élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategész-
ségügyi, népegészségügyi) te-
endõket intézik.

– Az elmúlt év elsõ intéz-
kedése az volt, hogy a koráb-
ban hagyományos munkarend-
ben dolgozó okmányirodák
reggel nyolctól este nyolcig
fogadják az ügyfeleket. Ennek
bevezetésérõl pozitív visszajel-
zéseket kaptunk.

– Egyrészt az állampolgá-
rok, másrészt a korábbi kor-

– 2013. január elsejével
pedig ismét létrejöttek a já-
rások…

– Hogyan készültek fel az
ügyfelek fogadására?

– Mi adta az ötletet?

mányablakok, melyek már ele-
ve hosszított nyitva tartással
mûködtek, s a tapasztalatok
nagyon kedvezõek voltak.

– Zökkenõmentes volt a
hivatali szervezet kialakítása, s
az ingatlanok és a munkavég-
zéshez szükséges eszközök is
rendelkezésre álltak.

– A járási székhely az elsõ
szint, s vannak járási kirendelt-
ségeink is. Azokon a települé-
seken mûködnek, ahol teljes
munkaidõben dolgoznak ál-
lamigazgatási szakemberek, de
nem válhattak járási szék-
hellyé. Ilyen például Zalakaros,
Hévíz, Pacsa és Zalalövõ.

– Igen, a jelenlegi kettõ
mellett (Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa) új járási kormányab-
lakokat nyitunk. A legelsõ já-
rási kormányablakot Hévízen
nyitottuk, majd Lentiben és
Zalaegerszegen létesítünk új
kormányablakot, s még továb-
bi öt új járási kormányablak
megnyitásának elõkészítése
zajlik.

– Igen, elérkeztünk a tele-
pülési ügysegédekhez, akik-
nek az a feladata, hogy a ki-

– Voltak gondok a járások
kialakításánál?

– Mi a járási közigazgatá-
si rendszer következõ szintje?

– A hírek szerint újabb
kormányablakok nyílnak…

– Kormányhivatal, járás,
járási kirendeltség, járási
kormányablak. S van még egy
szint…

sebb településeken ügyfélba-
rát módon fogadóórát tartsa-
nak, és segítsenek az állam-
polgároknak. Célunk ugyanis,
hogy az ügy és az ügysegéd
utazzon, ne az állampolgár. Az
átalakítással szeretnénk plu-
szokat adni, nem elvenni! Ezen
kívül 2014. január 1-jétõl a kor-
mány döntése alapján csök-
kent az ügyintézési határidõ:
30-ról 21 napra. Munkánk célja
a feladatok egyértelmû elhatá-
rolása, az eljárásrend gyorsítá-
sa és egyszerûsítése, a szerve-
zeti struktúra hatékonyabbá
tétele, és a munkatársak kép-
zése. Mindez szemléletváltással
is kell, hogy járjon. Minden
kedves munkatársamnak azt
mondom, mindegy, hogy bal
vagy jobb lábbal kel fel, ez itt
egy alázatos szolgálat. Aki ké-
pes így dolgozni, az alkalmas
arra, hogy szolgálja az állam-
polgárokat a közigazgatásban.

– Ez nem véletlen, hiszen a
kormány nagy gondot fordí-
tott a társadalmi egyeztetésre.
A járási határok kialakításánál
Zalában is rendkívül körül-
tekintõek voltunk. A bejelen-
tett zalai változtatási igények
többségét támogatni tudtunk,
melynek eredményeképpen az
országban elsõként állapod-
tunk meg valamennyi, a me-
gyében található települési ön-
kormányzattal.

– Szinte zökkenõmentes
volt az átállás, még az
ellenzék sem kritizálta…

Rigó Csaba: – Az ügy és az ügysegéd utazzon, ne az állampolgár.
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos program

kínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat

igény esetén készséggel postázzuk.

Felfedezõút SALZKAMMERGUTBAN (ÚJ)

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

ERDÉLYI körutazás (félpanzió)

DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (SZÉP kártya)

VELENCE és szigetei (Murano-Burano-Torcello)

MONTENEGRÓ természeti kincsei (félpanzió)

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

DALMÁCIA városai üdüléssel színesítve

BALTIKUM”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat-ELBA szigete

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
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

Máj.16-18. 43.900,-Ft/fõ

Máj.23-25. 45.900,-Ft/fõ

Máj.27-Jún.1. 68.900,-Ft/fõ

Jún.6-8.(Pünkösd) 32.900,-Ft/fõ

Jún.7-9. (Pünkösd) 44.500,-Ft/fõ

Jún.7-11.(Pünkösd) 82.900,-Ft/fõ

Jún.25-29. 79.900,-Ft/fõ

Júl.1-5. 55.900,-Ft/fõ

Júl.2-12. 239.900,-Ft/fõ

Júl.15-19. 81.500,-Ft/fõ

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Dél-Zala Murahíd Hirde
ssen

nálu
nk !


