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Az egész térségnek fontos a beruházás
Orbán Viktor Nagykanizsán
letve Nagykanizsa és a dél-zalai
térség jövõjérõl.
A miniszterelnöki látogatás
a kórháznál folytatódott, hiszen
átadásra kerültek a Kanizsai
Dorottya Kórház fejlesztése,
korszerûsítése során megújult
osztályok és épületrészek.
Az itt elhangzó beszédében
Cseresnyés Péter kiemelte, hogy
ez a nap a város, a térség és az
ország ünnepe is. A városé és a
térségé, mivel az itt élõ százezer ember egészségének, élete
jobb minõségének jelent garanciát e kórházi megújulás, ami
egyben biztonságot, tehát bát-

rabb, stabilabb jövõképet és
terveket eredményez. És ünnep
az ország egészének is, hiszen
egy újabb erõs bástyája született az egészségügynek.
– Azt mondhatjuk egyenes
derékkal kiállva, hogy a kórház
megújulása közös megújulásunk bizonyítéka, amely megkoronázza azt a kitartó munkát,
azt a stratégiát, amely az elmúlt
éveket jellemezte, és amely
elindította térségünket egy
hosszú távú fejlõdés útján.
A miniszterelnök a Kanizsai
Dorottya Kórház két fejlesztési
(Folytatás a 2. oldalon)

Politikai hirdetés
Cseresnyés Péter polgármester a városháza elõtt fogadta a
miniszterelnököt.
A kormány biztos alapokra helyezte az egészségügyi
rendszert, a kórházak adóssága negyedével csökkent, és
300 milliárd forintos fejlesztési program zajlik az ágazatban – jelentette ki Orbán
Viktor március 10-én Nagykanizsán.

A miniszterelnököt a kanizsai városháza elõtt fogadta
Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje.
Ezután a polgármesteri irodában közel egy órán át folytattak beszélgetést a városról, il-
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Az egész térségnek fontos a beruházás
Orbán Viktor Nagykanizsán
(Folytatás az 1. oldalról)
programjának zárásaként tartott avatón azt mondta: 2010ben úgy gondolta, négy év
elteltével az lehet a legjobb hír,
hogy egyetlen kórház sem dõlt
be, de ennél többre futotta
Magyarország erejébõl.
A magyar egészségügyi rendszert biztos alapokra helyeztük.
A kórházak adósságát a négy
évvel ezelõtti 120 milliárd forintról a negyedével sikerült
csökkenteni, közel 400 program keretében 300 milliárd forintot meghaladó fejlesztés zajlik az ágazatban, és sikerült
megfordítani a trendet, így a
2009-es szint alá szorult az
egészségügyi dolgozók elvándorlása – sorolta az eredményeket a kormányfõ.
Hozzátette: 22 új mentõállomás épült és 60 megújult,
illetve 200 új mentõautót állítottak szolgálatba, az egészségügyet érintõ bérrendezés jóvoltából pedig mintegy 100 ezer
orvos és ápoló helyzetét sikerült megkönnyíteni. A béremeléshez és fejlesztésekhez szükséges forrásokat nem máshonnan vonták el, hanem legin-

kább a népegészségügyi termékadóból befolyt összegbõl
teremtették elõ – hívta fel a
figyelmet Orbán Viktor.
A kormányfõ arra emlékeztette a szavait többször is tapssal megszakító hallgatóságát,
hogy március 1-jétõl „új idõszámítás kezdõdött Nagykanizsán”, mert a korábban felhalmozott 6,3 milliárd forintos
adósságból a várost a kormány
teljes egészében kiváltotta. Ezzel együtt az elmúlt négy évben
35 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett a városba, vagyis
„Nagykanizsa jó vásárt csinált
kormányával”.
Orbán Viktor felidézte, hogy
a négy évvel ezelõtti kormányváltáskor nemcsak a magyar
gazdaság talpra állítását vállalták, hanem „az összeomlás szélére sodródott magyar egészségügy” megmentését is. „Magyarország újraiparosításának
programja pehelysúlyú mérkõzés volt ahhoz képest, amivel az
egészségügy újjászervezése közben szembe kellett néznünk” –
fogalmazott.
A nagykanizsai kórház mintegy 3,5 milliárd forintos újon-

Fotók: Kovács Krisztián

Orbán Viktor emléktáblát ajándékozott a kanizsai kórháznak,
amit a fõigazgató, dr. Brünner Szilveszter vett át. Jobbról
Cseresnyés Péter, balról Lázár János államtitkár.
nan épült sürgõsségi osztályá- biztosítást egyébként becsületnak és infrastruktúrafejlesztési tel megfizetõ magyarokra, mint
programjának avatása kapcsán akik csak potyautasok a rendarra is emlékeztetett, hogy az szerben, és arra akartak kényintézményben ilyen átfogó re- szeríteni minket, hogy vegyünk
konstrukció több mint 20 éve jegyet oda, ahol egyébként bérnem volt. A mostani fejlesztés letes helyünk van” – mondta
eredményeként „a kor techno- Orbán Viktor.
lógiai színvonalának megfelelõ,
Kijelentette: vannak viták
optimálisan kihasználható, költ- arról, hogy milyen eredményeséghatékonyan és fenntartható ket ért el vagy érhet el Mamódon mûködtethetõ egész- gyarország, de „egyetlen épségügyi intézmény jött létre” – eszû ember”, még az ellenzéket
jelentette ki a kormányfõ.
támogató magyarok sem vonUtalt ugyanakkor arra is, hatják kétségbe, hogy „Magyarhogy további fejlesztések is fo- ország a jövõ felé fordult, a
lyamatban vannak, a nagykani- maga útját járja” és ismét van
zsai mentõállomást is részlege- jövõje, amivel kizárólag saját
sen felújították, illetve egy új maga rendelkezik. „Ne engedmentõautót is szolgálatba állí- jék, hogy Magyarországot bárki
tottak. Konszolidálták a kórház visszafordítsa abba a félhomámûködését, a dolgozók bérfej- lyos zsákutcába, ahonnan olyan
lesztésére pedig közel félmil- nagy erõket mozgósítva sikeliárd forintot fordítottak tavaly rült megtalálni a kiutat” –
és tavalyelõtt.
szólított fel.
A miniszterelnök kiemelte:
Orbán Viktor azt mondta,
a 2008-as, vizitdíj és kórházi az elmúlt négy esztendõben a
napidíj elleni népszavazáson kormány azt tartotta a legfon„közösen mondtunk nemet ar- tosabb feladatának, hogy „megra, hogy a magyar egészségügyi védje a magyar embereket és
rendszerbõl üzletet csinálja- megvédje az érdekeiket” a bannak”, pedig 2007-ben „már ott kokkal, a rezsicégekkel, a brüszsündörögtek a kormány mö- szeli bürokratákkal szemben,
gött a befektetõknek álcázott de köszönetet mondott azokspekulánsok”, akik kész tervek- nak, akik viszont „megvédték a
kel rendelkeztek a magyar kormányukat”.
egészségügy teljes privatizációDerültséget keltve úgy fojáról. Belegondolni is rossz, mi galmazott: „saját magunk dicsétörtént volna, „ha az egészség- rete olyan fontos dolog, hogy
ügy az extraprofitot kergetõ nem bízhatjuk másra”. De kospekulánsok kezébe kerül, ép- molyra fordítva a szót, mindenpen csak egy évvel a válság ki láthatta, hogy „a szakadék
kirobbanása elõtt” – mondta.
szélérõl kellett visszarántani
Úgy fogalmazott, hogy a Magyarországot” – mondta. A
közmûcégek privatizációjakor választási kampányra vonatkoaz új tulajdonosok „annyit kér- zó gondolatait azzal zárta, hogy
tek tõlünk, amennyit nem szé- egy nagy hagyományú polgári
gyelltek”, és ugyanez történt városban csak annyit mondhat:
volna az egészségügyben is. Soli Deo gloria (Egyedül Istené
„Úgy tekintettek a társadalom- a dicsõség).
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Programok kavalkádja Becsehelyen
– Húshagyókeddel veszi kezdetét a telet búcsúztató és a tavaszt köszöntõ rendezvények,
események sorozata Becsehelyen – fogalmazott Németh Géza polgármester.
Húshagyókeddhez kapcsolódóan az egész településen a
maszkásoké a fõszerep. A faluban évek óta hagyomány, hogy
disznót vágnak, amelynek munkafolyamatát rendszerint érdeklõdéssel nézik végig a helyi óvodások és az általános iskola alsó
tagozatosai is. Németh Géza
elmondta: ezt azért tartják
rendkívül fontosnak, mivel a
legkisebbek a hétköznapokon
még a kisebb településeken is
ritkán találkoznak háziállattal és
az ahhoz kapcsolódó munkákat
alig ismerik. A délelõtti feldolgozás után természetesen disznótoros ebéd dukál a serénykedõ helyieknek. A finom ebéd
után kezdetét vette az idei esz-

tendõben is a kolbásztöltõ verseny, ahol ezúttal 5 csapat mérette meg tudását. Az esti órákban a helyi faluházban teltház
elõtt mutatták be jelmezeiket a
farsangolók, majd disznótoros vacsorával és mintegy 300
fõs farsangi bállal zárult a húshagyókeddi program Becsehelyen.
Ugyanezen a héten folytatódott a mulatság a településen,
hiszen ezen a hétvégén tartották meg a hagyományos nõnapi
programot is a faluban. Németh
Géza ezzel kapcsolatban arról
tájékoztatott: 6 éve már, hogy
úgy ünneplik a településen élõ
hölgyeket, miszerint a polgármesteri köszöntõ mellé – virág
helyett – egy híres férfi elõadó
mûsorát kapják ajándékba a
lányok, asszonyok. Az idén
Nagy Sándor színész-énekes
volt a vendég, akinek produkcióját vastapssal jutalmazta a

Nagy sikere volt a farsangi rendezvénynek.

Farsangi buli Kerkaszentkirályon
Németh Géza polgármester ünnepi beszéde a polai emlékparkban
március 15-e ünnepén.
mintegy 200 fõs hölgykoszorú. mester. Március 14-én este fákA nõnapi ünnepségen a vendé- lyás felvonulással, mécsesekkel,
geket süteménnyel kínálták huszárokkal egy látványos progBecsehelyen, valamint az idén rammal emlékeztek a forradaelsõ ízben tréfás játékokon is lom hõseire. A megemlékezést
bizonyíthatták leleményességü- elsõ ízben tartották azon a polai
ket a hölgyek.
emlékhelyen, amely az elmúlt
Ebben az évben a magyar év õszén készült el és ezen az
nemzet legszebb ünnepét, az emlékmûvön szerepel vala1848-49-es forradalom és sza- mennyi becsehelyi és polai forbadságharc évfordulóját külön- radalmár neve is. Az ünnepség
leges keretek között ünnepel- végén az emlékmûvet a részthették a dél-zalai településen – vevõk megkoszorúzták.
mesélte Németh Géza polgárZsuppán Beáta
Vidám volt a hangulat Kerkaszentkirályon.
„Ûzzük el együtt a telet és
köszöntsük vidáman a tavaszt”
– ez volt a jelmondata a februárban megrendezésre került farsangi bulinak Kerkaszentkirályon. A jó hangulatú télbúcsúztató farsangi mulatság megrendezésének már több éves hagyománya van a községben. A
legjobb jelmezesek éjfél után
jutalomban is részesültek. A
legjobb, legtalálóbb, legmeggyõzõbb jelmezek viselõi farsangi tortát vihettek haza.
Az elsõ helyezett a Dart
Wader lett, a második díjat
Spongya Bob szerezte meg.
Nagyon sok ötletes jelmez ké-

szült erre az estére. Hajnalig
tartó, vidám mulatozással végzõdött a rendezvény.
Húshagyókedden a ”maskurázás” szokás a községben. A
gyerekek és a felnõttek maskurába öltöznek és járják a falu
házait. Az õket fogadó háziaktól
apró ajándékokat, cukorkát,
édességet és természetesen
fánkot kapnak. Ez a szokás már
nagyon régi keletû, a helyi népi
szokások egyik legvidámabb
eseménye. Minden évben akad
néhány vállalkozó kedvû ember,
aki ezt a vidám népszokást életben tartja a községben.
Káli É.

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
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Március 15-e Letenyén
A március 15-i letenyei ünnepségen Letenye Város Fúvószenekarának térzenéjét követõen Molnár Tamás szavalta
el Pósa Lajos A márciusi ifjúság címû versét, majd a koszorúzás következett. A fõtéri
Kossuth emlékoszlopnál többek között koszorút helyezett
el Pintér László országgyûlési
képviselõ, Szendrõdi Gabriella, a Letenyei Járási Hivatal vezetõje, Halmi Béla polgármester, Rózsás Imre alpolgármester és Farkas Károly plébános.
Az ünneplõket Halmi Béla
polgármester köszöntötte, az
ünnepi beszédet Rózsás Imre
alpolgármester mondta el.
1848. március 15-én egy
maroknyi írástudó fiatal elin-

dított egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét. Erõt
adott és 166 éve minden tavasszal erõt ad, hogy higgyünk
magunkban és legyünk büszkék magyarságunkra – fogalmazott Rózsás Imre.
Letenye
alpolgármestere
szólt arról: nem véletlen, hogy
a szabadságharc körüli idõkben vetették papírra a Himnuszt és a Szózatot. A forradalom elõestéjének gyújtó hangú
indulója a Nemzeti dal, amelyet a 12 pontot is tartalmazó
proklamáció mellett a márciusi ifjak szerkesztettek.
Az addigi rabtartók, gyarmattartók nem nyugodtak bele a vereségbe és a szabadságharc ellen bevetették az

Mákvirág lemezbemutató
Március 14-én délután a letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház
tánctermében lemezbemutató
koncertet adott a helyi Mákvirág Citerazenekar. A Cselényi József Attila vezette együttes elsõ, saját kiadású Köszöntõ címû CD-jén szereplõ számokat játszotta el telt ház elõtt.
Az 1991 márciusában alakult Mákvirág lemezének 40

percnyi hanganyagát Letenyén
vették fel. A lemezen a történelmi Magyarország különbözõ tájegységeinek népdalai
csendülnek fel. A zenekar tervei között szerepel, hogy a
következõ cd-jükön már a saját
feldolgozású klasszikus és
könnyûzenei repertoárjuk is
rögzítésre kerül.
M.I.

Rózsás Imre alpolgármester ünnepi beszédét mondja.
„oszd meg és uralkodj fegyvert”. Elsõként a nemzetiségeket uszították a magyarságra. Itt a Délvidéken támadt a
Dráván át Jelasics horvát bán,
késõbb csapatai Letenyénél a
Murán át is betörtek. A védekezés a kisvárosban is tartott,
hiszen a jelenlegi letenyei mûvelõdési házban volt Perczel
Mór fõhadiszállása. A magyar
nemzet élet-halál harcát vívta.
Ezekben az idõkben példa-

képek születtek, melyekre ma
is büszkék lehetünk – mondta
ünnepi beszédében többek
között Rózsás Imre.
Az alpolgármester szónoklatát követõen Föltámadott a
tenger címmel a zalaegerszegi
Reflex Színpad és a Kishétrét
Együttes zenés irodalmi elõadása hangzott el a Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
szervezte megemlékezésen.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 800 Ft/db
Zalaboldogfán
100 Ft kedvezmény.

További információ: 06/30-682-3217

Telt ház elõtt adtak koncertet.

Elismerés a jó gazdálkodásért
Lapunk megjelenési körzetében a következõ települések
kaptak állami támogatást, elismerve ezzel felelõsségteljes,
takarékos gazdálkodásukat (az összeg
millió forintban
értendõ):
Bánokszentgyörgy 10, Kistolmács 2,95, Maróc 1,5,
Murarátka 2,95, Muraszemenye 10, Oltárc 2,95, Semjénháza
10, Szentliszló 6,5, Szentmargitfalva 1,5, Zajk 2,95.

Ausztriai munkalehetõségek
szak - és segédmunkában
mindenkinek!
06-30/314-56-17; 06-30/363-10-82.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Ablak nyílik a modern közigazgatásra
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

Rigó Csaba: – Új korszak köszöntött be az államigazgatásban.
2011 januárjában kialakították az elsõ kormányablakokat,
melybõl akkoriban 29 kezdte
meg mûködését országosan.
Ezt követõen 2013 októberében bõvült újra a kormányablakok száma. 2014-ben pedig az új típusú kormányablakok megnyitása vette kezdetét – mely immár az okmányirodai feladatokat is teljes körûen ellátja. Mindez igazi mérföldkõnek számít a közigazgatás úttörõ reformjában.
A kormányablakok megnyitásáról és az újdonságokról
beszélgettem Rigó Csabával,
Zala megye kormánymegbízottjával.
– A kormányablakok már
2011 óta az állampolgárok
szolgálatában állnak országos szinten, többek közt a
megyeszékhelyen is. Miért volt
szükség újak nyitására, és
mit jelent a sokat emlegetett
új típusú kormányablak?

– Ezt a rendszert bõvíteni
kellett, hiszen tavaly megalakultak a járások és ezek létrejöttével „finomhangoltuk”
az állampolgárok és a közigazgatás közötti kapcsolatot.
Ezért teljes mértékben kézenfekvõ volt, hogy minden járásban, ahol okmányiroda
van, azok bázisán további új
típusú kormányablakokat hozzunk létre.
– Zala megyében már három járási kormányablak
nyílt meg – elõször Hévízen,
majd Lentiben és nem is
olyan régen Zalaegerszegen.
Mit jelent a megyeszékhely,
illetve környezõ települések
lakóinak, valamint a Hévízre
és a Lentibe érkezõ turistáknak a kormányablak átadása?
– Akik személyesen szeretnének olyan ügyet intézni az
új rendszerben, amivel nem
szükséges más szakigazgatási

szervhez fordulni, azok számára ezután jóval egyszerûbb
lesz az ügyintézés. Ilyen esetekben az ügyfél a legjobb helyen jár, ha a járási kormányablakot keresi fel, hiszen
itt 266 ügy intézése lehetséges, és ez a szám folyamatosan növekszik, reményeink szerint 2500 fölé emelkedik majd.
– Voltak-e gondok a kormányablakok kialakítása
során?
– Megvalósításuk egyet jelent a mûszaki és fizikai kialakítással, akadálymentesítéssel, arculatkialakítással, ügyfél
pultok, bútorzat, infrastruktúra, informatika kiépítésével –
tehát széleskörû és gondos
odafigyelést igényel. A kormányablakokat az önkormányzatoktól ingyenesen használatba vett ingatlanokban
hozzuk létre. Ez esetben
élnünk kell a hely adta lehetõségekkel akkor is, ha probléma merül fel. Ezek természetesen nem megoldhatatlan
feladatok, ilyennek számított
az, amikor fûtésleválasztást
hajtottunk végre a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban, ahol a zalaegerszegi kormányablakot alakítottuk ki.
Hiszen annak fényében, hogy
kormányablakaink reggel 8tól este 8-ig állnak az állampolgárok rendelkezésére, észszerû döntést kellett hoznunk
arra vonatkozóan, hogy az épület többi részében ne kelljen
fûteni egészen este 8 óráig.
– Az eddigi kormányablakok avatását milyen finanszírozási formából lehetett
megvalósítani?
– Az Új Széchenyi Terv, tehát uniós támogatásokból és
rendkívüli kormányzati intézkedések forrásai felhasználásával sikerült megterveztetni és
elõkészíteni a kormányablakok nyitását.
– A hírek szerint az állampolgároknak még soha
nem volt annyira könnyû az
ügyek intézése, mint most.
Európában is egyedülálló ez
a kormányablak arculat, és
ügyintézési gyakorlat. Még az
ellenzék is pozitívan fogadta
a kormány döntését.
– Mi mindig örülünk az
ilyen híreknek. De mi mérjük

is ezt, hiszen kíváncsiak vagyunk az állampolgárok véleményére. A központi felmérés
94 %-os elégedettségi szintet
mutat az állampolgárok között. Azonban az igazi elismerés számunkra az, ha az
ügyfél azt mondja, hogy a
bankban egy ügyet 10 perc
alatt intézett el, azonban a
kormányablakban ez mindössze 7 perc volt. Nagyszerû
érzés ez, hiszen ekkor tudom,
hogy a kollégák magas színvonalon végzik a munkájukat.
– Milyen képzésben részesültek ezek a munkatársak?
– A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem segítségével képeztük ki kollégáinkat az új típusú ügyintézésre.
– Kormánymegbízottként
mit vár a kormányablakban
dolgozóktól?
– Ugyanazt, mint állampolgárként. Maximális empátiát,
ahol elsõ az állampolgár. Ne
távozzak dolgom végezetlenül
és lényegében mindenben
kapjak õszinte segítséget.
Olyan ügyben is, amely nem
oda tartozik, ebben az esetben automatikusan irányítsanak át más szervhez. De szeretnék segítséget kapni abban
is, ha jelszavamat módosítani
kell az ügyfélkapuban, vagy ha
a lejárt útlevelem pótlását kell
gyorsan elintézni. Mindent
összevetve, szeretnék jó érzéssel bemenni és ügyeket intézni a kormányablakokban.
– Több helyen olvashattuk, hogy az idei év közigazgatási korszerûsítési folyamata itt még nem ér véget. Mi
várható még?
– Természetesen nyílik még
kormányablak az idén. További öt elõkészítése van folyamatban.
Kormányablakokat
avatunk majd Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalalövõn, Pacsán, és Zalaegerszegen a Kossuth 9-11. szám alatt elõreláthatólag ez év õszén. A fejlõdés
nem áll meg, hiszen az államigazgatás átalakítása egy folyamat, és tiszta szívbõl kívánom az állampolgároknak,
hogy megtalálják számításaikat a kormányablakokban
és a saját bõrükön érezzék,
hogy egy új és ügyfélbarát
korszak köszöntött be a közigazgatásban.
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A térség jövõje az együttmûködésben rejlik
gét felkaroló és együttmûködõ
stratéga mentén haladtunk,
melyet a jövõben is követni
kívánunk.
A következõ idõszakban is
nagy hangsúly kerül a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás
bõvítésére új vállalatok bete-

lepítésével, az alsóbbrendû
utak felújítására, Nagykanizsa
és a térség megerõsítésére, a
kis- és középvállalkozások, a
helyi termelõk, a mezõgazdaság és a turizmus értékeire
építve – emelte ki Cseresnyés
Péter.

Elkészült Letenye himnusza
Borsfán is sokan voltak kíváncsiak Cseresnyés Péter programjára.

Az elmúlt hónapokban Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõ-jelöltje
nagy kedvvel és érdeklõdéssel
járta végig a választókerületéhez tartozó településeket,
hogy találkozzon és beszélgessen a térségben élõ emberekkel, megismerve a helyi adottságokat, értékeket, problémákat és a lehetséges fejlesztési,
együttmûködési formákat.
Számos lehetõség nyílt arra
is, hogy a látogatások alkalmával a döntéshozókkal, a helyi
polgármesterekkel,
egyházi
képviselõkkel vagy akár egyes
családokkal is személyes beszélgetés keretében tárják fel,
hogy milyen irányokat tarta-

nak megfelelõnek, illetve mik
lehetnek az esetleges közösen
leküzdendõ akadályok a jövõben.
Ahogy egy korábbi vele
készített interjúban említette:
– Hiszek abban, hogy e
térség jövõje az erõs vidék és
az erõs város közös együttmûködésében rejlik, ahogy ez
a korábbi évszázadok során is
mûködött. És hiszem azt is,
hogy az eddig elvégzett munka
azt a stratégiát igazolja, amely
elindította térségünket a hoszszú távú fejlõdés útján. Az
elmúlt négy év során mind a
városok, mind a térség fejlesztésében egy a helyi értékekre támaszkodó, azokból
merítõ, az itt élõk tehetsé-

Letenye 2014-ben ünnepli várossá avatásának 25. évfordulóját. Ez alkalomból elkészült egy rockhimnusz is, amely a
március 1-i városi jubileumi ünnepség során került levetítésre. A szöveget Németh „Nyiba” Sándor írta, énekel Kálmán
György (Dinamit). Letenye rockhimnuszát a videóklipben a
DE-PRESSION együttes játssza. A letenyei himnusz szövege:
„1347-es oklevélben Letnye, a mai nevén Letenye.
25 éve város lett.
Az Öreg-hegy hátán hódított a török veszély.
Mura mentén, pestisben pusztult a nép.
A Szapáry-kastély, Letenye titkairól mesél.
Tapint a csend sok évszázad suttogva, regél.
Huszonöt év Letenye él,
legbelül él több száz év.
Megkövült a múlt - a harang megkondult.
Õsökhöz fordul a belül megélt múlt.
Huszonöt év, Letenye él.
Mura városa Letenye remél.
A Platánfa árnyékában a méltóság megmér.
A történelem tükrében a múlt lelkeket idéz.
A Julián-hegy hátán , a Csitári erdõ mélyén,
A Mura örvénylõ völgyén. Letenye örökké él.
Huszonöt év Letenye él,
legbelül él több száz év.

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére
keres eladó ingatlanokat,
akár azonnali készpénzes vásárlással!
06-30/988-66-58.

Megkövült a múlt - a harang megkondult.
Õsökhöz fordul a belül megélt múlt.
Huszonöt év, Letenye él.
Mura városa Letenye remél.
Letenye él
Letenye él
Letenye remél.”
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A Mura, ami összeköt

A Zala Zöld Szíve is képviseltette magát.
A február 27. és március 2.
között Budapesten megrendezett Utazás kiállításon részt vett
a kerkaszentkirályi székhelyû
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület is. Egy közel 60 négyzetméteres standon mutatkozhatott be az egyesület és partnere, a horvát Volim Medimurje Egyesület, amellyel „Mura Region” címmel közös projektet valósítanak meg. A projekt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 20072013 pályázati kiírásból „A folyóterület egységes turisztikai
termékként való népszerûsítése”
prioritásából nyert támogatást.
A Mura közel 45 kilométeres szakasza hosszú idõn át
elválasztotta a két partján élõket, ma pedig a folyó összeköt,

amit nemcsak a rajta átívelõ
hidak jelenítenek meg, hanem
az évszázados közös történelem, a megõrzött hagyományok,
az ételek, italok, táncok és dalok. Ezeket az értékeket továbbgondolva alakították ki a
projektgazdák a Mura Régió
turisztikai kínálatát, mely elsõsorban vízi turizmusra, túrázásra és kerékpározásra csábítja
a gyönyörû tájra – Dél-Zalába és
a horvátországi Muraköz megyébe érkezõket.
A turizmus kiállításon való
részvétel és az együttmûködés
fontosságáról a helyszínen tartott sajtótájékoztatót Pál Zoltán
egyesületi elnök, Kerkaszentkirály polgármestere, Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ, Zeljko
Zadravec, a Volim Medimurje

Egyesület elnöke és Kiss Norbert, az Emberi Erõforrások Minisztériuma sportért és ifjúságért felelõs államtitkárságának ifjúságért és sportkapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára.
Pál Zoltán arra utalt, hogy
ez a régió a történelmi hagyományait tekintve egységes és
átjárható volt a II. világháború
elõtt. Megvolt az a természetes
kapcsolat, amely összetartotta
ezt a népet. Ebbõl indult az a
gondolat, hogy a térséget újból
vissza kellene állítani arra a
pályára, hogy együtt gondolkodjon, együtt próbálja meg a
jövõjét építeni. Errõl szól a
Mura Régió elképzelés, amit itt
a standon is próbálunk bemutatni.
Cseresnyés Péter kiemelte: a
turisztikai márka kialakításában azok a Mura-menti települések fogtak össze, amelyek föl
akarnak kerülni Magyarország
turisztikai térképére azzal a
kinccsel, természeti adottság-

gal, amivel rendelkeznek, és
magával a Mura folyóval. Kanizsa a dél-zalai térség legnagyobb városa, ezért mutatkoztak be együtt a kiállításon,
hiszen Nagykanizsa és a vidék
nem elválasztható, hanem szerves részei egymásnak.
Kiss Norbert helyettes államtitkár kiemelte: a régió értékeit egy ilyen vásáron értékesíteni kell. A polgármesterrel
nagyon jó a kapcsolat, örülnek
annak, hogy Nagykanizsa és
környéke felvállalta: a kerékpársportnak egyfajta fellegvára lesz
Magyarországon.
A kiállítási standon helyet
kapott még a Lenti Tourinform
iroda is, amely Lenti és vidékének népszerûsítését végezte,
ezáltal is látogatókat invitált a
térségbe. Kerkaszentkirály a
„Vizek hátán, dombok ölén,
bunkerek mélyén” címû pályázat kapcsán megvalósult murai
raftintgolási lehetõségeket mutatta be az érdeklõdõknek.
Káli É.

Tavaszi pontytelepítés

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Máj.30-Jún.1.
41.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlékvárosok
Jún.5-9. (Pünkösd)
74.500 Ft/fõ
SZÕREGI RÓZSAFESZTIVÁL:
Szeged-Ópusztaszer
Jún.20-22.
30.900 Ft/fõ
DOLOMITOK és DÉL-TIROL gyöngyszemei
Júl.3-6.
69.900 Ft/fõ
GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Júl.6-14.
111.900 Ft/fõ
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl.23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl.23-27.
62.900 Ft/fõ
Az OLASZ csizma sarka: PUGLIA- SZICÍLIA
Júl. 23-31.
159.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl.29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug.4-10.
135.900 Ft/fõ
Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.
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

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Gróf János mutatja ellenõrzésre a halat Márton Miklósnak.
A Kerkaszentkirályon található egy hektáros horgásztóba
három mázsa ponty került telepítésre a napokban. A tó felügyeletét a Kerkaszentkirályi
Kerka Horgász Egyesület mellett a Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége látja el.
A telepítés során jelen volt
Gróf János egyesületi elnök,
valamint Márton Miklós halászati felügyelõ, a Zala Megyei
Kormányhivatal Földmûvelési
Igazgatóságának munkatársa is,
aki a szükséges hatósági ellenõrzést végezte. Az ellenõrzésen
megállapította, hogy a bejelentett telepíteni kívánt halak
mennyisége és összetétele –
nincs közötte idegen honos
halfajta – megegyezik a telepítendõ tervekkel. Miután az állategészségügyi és származási dokumentumokat is rendben ta-

lálta, azután háromszáz kg
háromnyaras fogható méretû
ponty került a tóba.
Gróf János egyesületi elnök
elmondta, hogy a halasítás után
ötnapos horgászati tilalom vette
kezdetét, amely március 22-ig
reggel hat óráig tartott. Kiemelte,
hogy a tervek szerint idén még
kétszer lesz pontytelepítés,
valamint több ezer elõnevelt
halivadék is kerül a tóba. Az
egyesület célja az, hogy halban
gazdag sporthorgász helyszínné
váljon a Kerka-holtág, ezáltal
kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden horgásztársnak.
Kerkaszentkirályon lehetõség van napijegy vásárlásával is
horgászni, a község mellett lévõ
Lendva patak pedig legyezõhorgászatra is alkalmas.
Káli É.
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A semjénházai sportöltözõ bõvítése
Semjénháza sportegyesülete – annak ellenére, hogy a
település kis lélekszámú – a
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban évek óta
meghatározó szerepet tölt be.
A meglévõ füves pályán felnõtt, U19-es, U16-os, U13-as,
valamint 7-9-11 éves korcsoportban is versenyeznek csapataink.
Ahhoz, hogy sporttelepünk
és a hozzá tartozó öltözõblokk
a feltételeknek megfeleljen,
azaz biztonsági és higiéniai
szempontból is színvonalas
legyen, a sportöltözõ bõvítése
és felújítása már szükségszerû
volt.
A település anyagi helyzete
sokáig nem tette lehetõvé,
hogy önerõbõl e munkálatokat
elvégezzük, így örömmel vettük az erre kiírt TAO II pályázatot, amelyen egyesületünk 7 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert, Semjénháza önkormányzata pedig
a szükséges 3 millió forintos

önrészt biztosította a fejlesztés
megvalósítása érdekében.
A sportöltözõhöz nem tartozott férfi-nõi, valamint mozgáskorlátozott szociális blokk,
a tároló helyiségek is kevésnek
bizonyultak, a pályafelszerelések elhelyezése sem volt megoldott. A beruházás során ezen
hiányosságokat pótoljuk.
Ez év februárjában meg is
kezdõdtek a munkálatok az
öltözõ körül.
Az épület kibõvült az eddig
hiányzó szociális és tároló helyiségekkel (külön szertár a
felszereléseknek, valamint külön tároló helyiségek egyéb
felszerelésekhez (háló, kapuháló, sarokzászló, labdák, bóják, meszelõ-berendezés, pálya
fûnyíró berendezései). A bõvítés után a régi öltözõ belsõ
felújításra is sort kerítünk, a
kulturáltabb
játékos-fogadás
biztosítása érdekében.
Sportegyesületünk nagy gondot fordít az utánpótlás nevelésére is. Fontosnak tartjuk a

Szükség van a bõvítésre…
sport népszerûsítését, az egészséges életmódra való nevelést
a fiatalok körében. Ehhez méltó környezetet és körülményeket igyekszünk biztosítani,
ezért a program keretén belül,
90%-os támogatottság mellett
új sporteszközöket és sport-

felszerelést is kapnak a
fiatalok.
A megújult épületben a
labdarúgók számára is biztosítva lesznek az eredményes
sportoláshoz szükséges elengedhetetlen feltételek.
K.J.Cs.

A szíve mindig hazahúzta
nak pedig jó életük volt –
mondta Boris néni, és fejét
csóválva is múltidézõen legyintett Vuk István polgármester
és Kónya Csilla körjegyzõ
asszony felé. – Tudják, azért
örülök, hogy itt vannak és eljöttek hozzám, jó érzés, ha a
fiatalok meglátogatnak, s a
tálcát felemelve ismét süteménnyel kínálta a vendégeket.
– Mit kíván a mai fiataloknak Boriska néni? – kérdezte
tõle Vuk István polgármester.
– Mit is? Hogy ne éljék át
azt a világot, amiben mi voltunk.

„Most úri világ van és az
asszonyoknak sem kell sódert
a vagonba szórni” – mondta
Dobos Boriska néni és ezután
süteménnyel kínálta a látogatókat. 1924-ben Molnáriban
született, a három testvérével
itt is nevelkedett. Az élet sokfelé elsodorta, dolgozott Székesfehérváron, a KÖFÉM-ben,
ahol férjével és több molnári
kollégával 10 évet töltöttek el.
Dolgozott Soroksáron, a bolgárkertben, s ha tehette, ide
is elment vele egyetlen fia,
István.

Molnáriban a magtárban is
dolgozott, mint terményrendszerezõ és a helyi téglagyárból
téglát is szállított lovaskocsival
a murakeresztúri állomásra a
vagonokhoz, és végül Molnáriban fejezte be munkás éveit.
Kitartó hozzáállását és szorgalmát többször jutalmazták. A háztáji munkában is serénykedett,
bikákat, állatokat tartottak, hogy
a család jobban éljen. Két unokája és két dédunokája sûrûn
látogatják Molnáriban.
– Akkor a szegény embert
nagyon nyomorgatták, az urak-

– Mi pedig azt kívánjuk,
hogy még nagyon sokáig legyen közöttünk egészségben,
örömökben – mondták a falu
vezetõi.
Molnári Község Önkormányzata nevében Vuk István polgármester egy virágcsokrot, Kónya Csilla körjegyzõ asszony egy emléklapot
adott át. A pillanatot az ünnepelt fia is megörökítette fényképezõgépével (képünkön).
Sok boldog évet kívánunk
Boriska néni!

2014. március
A becsehelyi székhelyû Gászi-Dészt Egyesület (Gál Szilveszter Diszfáziásokért és Építõipari Szakmunkás Tanulókért Közhasznú Egyesület)
Kultúrával az egészségért címû
programsorozatának legutóbbi elõadására március 22-én
(szombaton) került sor. A becsehelyi faluházban rendezett
Gászi-Dészt Egészségprogram
vendégei Suri Irén pszichológus, terapeuta és Grósz Zoltán zenész voltak.
A stressz egy természetes
biológiai reakció, ahogyan testünk a vészhelyzetekre reagál.
Kezdetben jótékony hatású:
fokozódik a mentális mûködés, a koncentráció, az érzékelés. Ez a riadófújás azonban
nem kapcsol ki automatikusan. Amennyiben a kialakult
feszültséget nem kezeljük megfelelõen, akkor felhalmozódik
és károsítja a szervezetünket.
Elõször tünetek formájában jelentkeznek, majd betegségeket
alakítanak ki. A stresszoldó
technikák segítenek abban,
hogy visszanyerjük testünk felett az irányítást és megtanuljuk elérni a nyugodt éberség
állapotát – kezdte mondandóját a Balatonfüredi Szívkórházban dolgozó veszprémi Suri Irén.
A szépszámú hallgatóságtól
azt is megkérdezte a szakember, hogy ki akar stresszmentes életet élni. Hát persze,
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Stresszkezelõ elõadás Becsehelyen
hogy az összes kéz a magasba
emelkedett a beszélgetõs esten.
Mi okozhatja a stresszt? A
nagyon sok kiváltó ok közül
például az önbizalomhiány, a
céltalanság, a negatív gondolatok, az aggodalmaskodás, a
megfelelni akarás és a túlterheltség is. Gyakorlatilag a
stressz egy olyan betegség,
amely saját viszonyulásunk következménye, amit a gondolkodásunk révén, az érzelmeink
által mi magunk hozunk létre.
A stressz egyben megbetegítõ
tényezõ is. Egy idõ után kezdõdnek az alvási, az emésztési
zavarok, fejfájás, vérnyomás
problémák, szívritmus zavarok
és számtalan betegség kialakulhat így. A stressz felelõs
lehet a rákos folyamatok kialakulásáért is.
Hogyan ne kezeljük a
stresszt?
A nyugalmat, boldogságot
különféle kábítószerek, alkohol, nyugtatók fogyasztásával,
túlzott mennyiségû munkával
próbálják meg elérni. Ezek az
utak azonban csak hazug, hamisított nyugalmat adnak, zsákutcák, újabb problémákat teremtenek nehezítik a hatékony megküzdést – mondta
Suri Irén.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

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

Süri Irén elõadását hallgatják a résztvevõk.
Melyek a hatékony stressz- gondolkodás, próbáljunk meg
az „Itt és mostban” élni és a
kezelõ módszerek?
Elõször is azonosítsuk an- jelenre koncentrálni. Nagyon
nak kiváltó okait. Fontos az ön- fontos a testedzés és a rendismeret, erõsségeink, gyenge- szeres mozgás. Aki változást
ségeink felismerése. Tanuljunk szeretne, annak változtatnia
meg nemet mondani! Ne akar- kell és ez a gondolkodásmód
junk mindig mindenkinek megváltoztatásával kezdõdik –
100%-osan megfelelni! Szelek- mondta többek között elõtáljuk problémáinkat, tûzzünk adásában a szívkórház pszichoki reális célokat. Készítsünk lógusa.
Az elõadás után gyümölidõbeosztást, használjunk határidõnaplót. Beszéljük ki ma- csökbõl, zöldségekbõl készült
gunkból a problémát. Fonto- finomságokat, salátákat, bio
sak a társas kapcsolatok, az pogácsát fogyaszthattak a csaéletvitel újjászervezése, érték- ládias hangulatú program résztrendünk átalakítása. Egy hob- vevõi, akiket kellemes muzsibi, szabadidõs tevékenység is kával Grósz Zoltán zenész
oldja a stresszt. Használnak a szórakoztatott, ugyanis a zene
relaxációs technikák, sõt egy is oldja a stresszt.
masszás is. Fontos a pozitív
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Segíts, hogy segíthessünk Zsoltinak!
Varga Zsolt 19 éves letenyei fiatalember Hirschsprungféle betegségben szenved.
Ezt a betegséget jelenleg
Magyarországon nem tudják
gyógyítani. Hosszas utánjárás
és egyeztetés eredményeként Zsoltnak egy amerikai
orvos lehetõséget kínált az
USA-ban, Cincinnatiben, a mûtét elvégzésére. A mûtét költségét (kb. 35 millió Ft) egy
amerikai alapítvány állja, ám az utazás és az ott-tartózkodás
jelentõs költséget ró a családra (kb. 3 millió Ft), melyet nem
tudnak elõteremteni, ezért Önökhöz fordulnak segítségért.
Az adománygyûjtés a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete hivatalos keretében zajlik, elkülönített számlán.
Kérjük, aki teheti, támogassa Zsolti gyógykezelését.
A pénzbeli támogatásokat a Budapest Bank
10104961-64105262-00000006 számú számlájára lehet
utalni. Jelige: „Varga Zsolt”
Továbbá adománygyûjtõ ládák vannak kihelyezve Letenyén az alábbi helyeken:
Polgármesteri Hivatal, Gyógyszertár, TUTIKA ABC
Lehetõség van csekkes befizetésre is.
A család minden támogatást hálásan megköszön!
ADJUNK ESÉLYT ZSOLTI GYÓGYULÁSÁHOZ!
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Város borát választottak Letenyén

Molnár Ferenc átveszi a Város bora díjat Halmi Béla polgármestertõl.
A letenyei Szõlõ és Gyü- tudtuk, hogy a megmérettemölcstermesztõk Egyesülete tésre pontosan 150 minta érimmár 36. alkalommal ren- kezett. A 120 fehér-, 8 rosé, 1
dezte meg borversenyét. A siller és 21 vörösbor 78 gazmárcius 8-i mûvelõdési házbeli dától származott. Közülük 62
program során Somogyi And- Letenyén termett, de érkeztek
rás egyesületi elnöktõl meg- borok Becsehelyrõl, Tótszent-

Szabás-varrás Muraszemenyén

A TÁMOP pályázat keretében nyílt lehetõség varrótanfolyam elindítására a muraszemenyei IKSZT épületében.
A program célja, hogy jó
hangulatban, kellemes környezetben ismerkedjenek meg a
varrás örömeivel, rejtelmeivel
a résztvevõk. Egy hangulatos
kis mûhelysarkot alakítottunk
ki, ahol új varrógéppel, vala-

mint a varráshoz szükséges
minden kellékkel, segítséggel,
kis csoportban sajátítható el a
szabás-varrás.
Az elsõ varrótanfolyamon
csak a géppel, és annak helyes
használatával, illetve a varrás
rejtelmeivel ismerkedtünk meg.
Aztán sok-sok beszélgetés
után rátaláltunk apró kis fortélyokra, amikkel remélhetõleg
egyre jobban fog menni a
munka. Ezért arra gondoltunk,
hogy megosztjuk egymással az
eddigi tapasztalatainkat, hogy
felhasználva azokat sikeres
munkák készüljenek a tanfolyam ideje alatt.
A második varrótanfolyamon megismerkedtünk a szükséges alapfogalmakkal, alapanyagokkal és kellékekkel. Elsajátítottuk a kézi varrás alapjait, a gépi varrást és technológiáit.
Aztán az elsõ tanfolyamon
cserélt tapasztalatokat felhasználva vetettük bele magunkat
a varrás rejtelmeibe.
A programon mindenki nagyon jól érezte magát.
B.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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mártonból, Eszteregnyérõl,
Csörnyeföldrõl, Nagykanizsáról, Badacsonyból, Balatongyörökrõl,
Bérbaltavárról,
Nagyradáról, Szlovéniából és
Horvátországból is.
Neves borászokból álló
négy zsûri értékelte a mustrára
érkezett nedûket, a zsûrik elnöke dr. Pálfi Dénes, a Zalai
Da Bibere Borlovagrend nagymestere volt. A verseny végén
36 arany, 71 ezüst, 41 bronz és
2 oklevél minõsítés született,
ami azt is jelzi, hogy egyre
minõségibbek a DélnyugatZalában termett borok. Megválasztották a letenyei Város
borát is, amely Molnár Ferenc
(az egyesület korábbi elnökének) irsai olivér-királyleányka
házasítású bora lett. (Molnár
Ferenc borai egyébként har-

madik alkalommal nyerték el a
Város bora címet.)
Az ünnepélyes díjkiosztóra március 15-én az iskola
éttermében került sor. Itt dr.
Pálfi Dénes a 12 fõs zsûri
elnöke elmondta, az évjáratnak megfelelõ minõségû
borok születtek, ugyanakkor
érzõdik annak hatása, hogy
a szõlõtermelõk újabb és
újabb technológiát „vetnek
be” a jobb minõség elérése érdekében. A sav-cukor
arányra azért nem árt jobban odafigyelni, hogy érzõdjön a bor gerince, magasabb legyen annak élvezeti
értéke – mondta többek között a zalai borlovagrend nagymestere, Letenye város díszpolgára.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

TÁJÉKOZTATÓ

Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmányunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy érvényesítsük igazolványunkat. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
három választásra is sor kerül hazánkban, s ezeken
csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

Személyazonosításra alkalmas okmányok:
– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya
Személyazonosító igazolvány:
Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.
0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.
14-65. életév között 1500 forint a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami illetékmentes.
Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
65. életév felett illetékmentes 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 személyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra
30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazonosító 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 Dél-Zala Murahíd címû lap megjelenési területén
lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:
Letenyei Okmányiroda
8868 Letenye, Szabadság tér 3.
H, Sz: 08.00-12.00, 13.00-15.30
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Elkezdõdhet az akadémiai képzés
Két ring, bokszzsákok tömkelege, új fejvédõk, kesztyûk
és az egyik ajtó felett Papp
László fényképe. Ünnepélyes
keretek között a nemzeti színû
szalag átvágásával nyitotta meg
kapuit a Nagykanizsai Botos
András Ökölvívó Akadémia a
Petõfi utcai volt leánykollégium étkezdéjének helyén. A
240 négyzetméteres edzõterem, kondicionáló terem, öltõzö, bírói-, és tanulószoba a kiemelt sportágfejlesztési támogatásból valósult meg. Az Országos Ökölvívó Szakszövetség hathatós közbenjárásával
elkészült akadémia a Kanizsa
Box Klubnál dolgozó, olimpiai
bronzérmes bokszoló, Botos
András nevét viseli.

Cseresnyés Péter polgármester köszöntõjében Muhammad
Ali ökölvívó-ikon szavaira figyelmeztetett: „nem kell azzá
lenned, akinek mások akarnak”
– Az ország négy akadémiájának egyikeként olyan fiatalokat fog nevelni és tanítani,
akik ezt a küzdelmet vállalják,
akik felveszik a kesztyût, hogy
egy országot a világ elõtt
képviseljék – mondta a városvezetõ. – Erre a nagyszerû útra
indulnak el többen, akik kiváló
emberktõl tanulhatják meg a
sportág alapjait, a küzdelmeket ringben, és azon kívül is
gazdag szellemi csomaggal
gazdagodnak.
Nem véletlen, hogy a négy
box akadémia közül az egyik

Fergeteges humor a kistolmácsi nõnapon

Az avatás pillanata.
Nagykanizsára került, hiszen
Csötönyi Sándor, a szakszövetség elnöke több szállal is kötõdik a városhoz. Mint elmondta: vidék országos bajnokságon 1963-ban bajnokká avatták, itt szeretett bele a bokszba, s maradt mellette máig.
Természetesen nem csak személyes okok miatt tette le
voksát az országos vezetés a
kanizsaiak mellett: az évek

során a város vezetése, a versenyzõk és az edzõk együtt
bebizonyították, hogy az ökölvívás fontos számukra.
Az átadóval együtt elkezdõdik a valódi akadémiai
képzés, mely során 2020-ig
olimpiai bajnokokat nevelhet
ki Botos András, Korpics Miklós és Galambos József edzõtriója.
BB

Birkás Zoltán polgármester és az iskolás fiúcsapat köszöntõje.
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
szervezésében, a Kistolmács
Jövõjéért Közhasznú Egyesület tagjai aktív részvételével
március 8-án a falu asszonyai,
lányai számára nõnapi rendezvényt tartottak a kistolmácsi
mûvelõdési ház és könyvtárban. Birkás Zoltán polgármester köszöntõjében kitért a nõk
megbecsülésére, amely nem
csak nõnapon, hanem egész
évben, egy életen át tartó. A
falu iskoláskorú fiúcsapata versekkel köszöntötte a rendezvényen megjelent kistolmácsi
nõket.
Forgács Gábor színész, humorista 1 órás mûsorában Hofi-paródia, a „svájci sapkás” jelenet, humor és nevetés töltötte be a fõszerepet. A színész-humorista különbözõ férfi paródiákkal és énekekkel
szórakoztatta a nõi közönséget.
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

Dél-Zala Murahíd
Forgács Gábor mûsora kacagtató volt…
A helyi és a Kistolmács Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával egy-egy szál
virág került átadásra a hölgyeknek, majd vacsora és – az egyesület legutóbbi Leader nyertes
pályázaton beszerzett hangosító berendezéseinek köszönhetõen – éjszakába nyúló zenés
mulatság zárta a rendezvényt.

Kistérségi havilap

Megjelenik a Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás településeinek támogatásával
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Politikai hirdetés
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6.

5.

X

ORSZÁGOS PÁRTLISTA
(Az illusztráció csak minta és részlet.)

IN

TA

FIDESZ - KDNP
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt

01. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Zalaegerszeg)

Vigh László

7.

18. VIGH LÁSZLÓ

(Fidesz-KDNP)

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Alsószenterzsébet, Babosdöbréte, Baglad, Bagod, Bak, Barlahida, Becsvölgye, Belsõsárd,
Bocfölde, Boncodfölde, Böde, Bödeháza, Csatár, Csesztreg, Csonkahegyhát, Csöde, Dobronhegy, Felsõszenterzsébet, Gáborjánháza,
Gellénháza, Gombosszeg, Gosztola, Hagyárosbörönd, Hernyék, Hottó, Iborfia, Kálócfa, Kávás, Keménfa, Kerkabarabás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kiskutas, Kispáli, Kozmadombja, Kustánszeg, Külsõsárd, Lendvadedes, Lendvajakabfa, Lenti, Lickóvadamos, Magyarföld, Márokföld,
Mikekarácsonyfa, Milejszeg, Nagykutas, Nagylengyel, Nagypáli, Nemesnép, Németfalu, Nova, Ormándlak, Ozmánbük, Pálfiszeg, Petrikeresztúr,
Pórszombat, Pusztaapáti, Ramocsa, Rédics, Resznek, Salomvár, Sárhida, Szentgyörgyvölgy, Szijártóháza, Szilvágy, Teskánd, Vaspör, Zalabaksa,
Zalaboldogfa, Zalacséb, Zalaegerszeg, Zalaháshágy, Zalalövõ, Zalaszentgyörgy, Zalaszombatfa, Zalatárnok.

02. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Keszthely)

Manninger Jenõ

8. MANNINGER JENÕ

(Fidesz-KDNP)

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Alibánfa, Almásháza, Alsónemesapáti, Alsópáhok, Alsórajk, Baktüttös, Balatongyörök,
Balatonmagyaród, Batyk, Bezeréd, Bókaháza, Búcsúszentlászló, Cserszegtomaj, Dióskál, Döbröce, Dötk, Egeraracsa, Egervár, Esztergályhorváti,
Felsõpáhok, Felsõrajk, Garabonc, Gelse, Gétye, Gõsfa, Gyenesdiás, Gyûrûs, Hahót, Hévíz, Kallósd, Karmacs, Kehidakustány, Kemendollár,
Kerecseny, Keszthely, Kilimán, Kisbucsa, Kisgörbõ, Kisvásárhely, Lakhegy, Ligetfalva, Mihályfa, Misefa, Nagygörbõ, Nagykapornak, Nagyrada,
Nemesapáti, Nemesbük, Nemeshetés, Nemesrádó, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Óhíd, Orbányosfa, Orosztony, Pacsa, Padár, Pakod,
Pethõhenye, Pókaszepetk, Pölöske, Pölöskefõ, Pötréte, Rezi, Sármellék, Sénye, Söjtör, Sümegcsehi, Szalapa, Szentgyörgyvár, Szentpéterúr,
Tekenye, Tilaj, Türje, Vállus, Várvölgy, Vasboldogasszony, Vindornyafok, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Vonyarcvashegy, Vöckönd, Zalaapáti,
Zalabér, Zalacsány, Zalaigrice, Zalaistvánd, Zalakaros, Zalaköveskút, Zalamerenye, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, Zalaszentiván,
Zalaszentlászló, Zalaszentlõrinc, Zalaszentmárton, Zalaszentmihály, Zalavár, Zalavég.

03. számú országgyûlési
egyéni választókerület
(Nagykanizsa)

Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP)

3. CSERESNYÉS PÉTER

X

MINTA
FIDESZ FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
KDNP
Kereszténydemokrata Néppárt

A választókerülethez tartozó települések: Bánokszentgyörgy, Bázakerettye, Becsehely, Belezna, Bocska, Borsfa, Börzönce, Bucsuta,
Csapi, Csertalakos, Csömödér, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Galambok, Gelsesziget, Gutorfölde, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Iklódbördõce, Kacorlak, Kányavár, Kerkaszentkirály, Kerkateskánd, Kiscsehi, Kisrécse, Kistolmács, Kissziget, Lasztonya, Letenye,
Lispeszentadorján, Liszó, Lovászi, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Maróc, Miháld, Molnári, Murakeresztúr, Murarátka, Muraszemenye,
Nagybakónak, Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Oltárc, Ortaháza, Páka, Pat, Petrivente, Pördefölde, Pusztaederics, Pusztamagyaród,
Pusztaszentlászló, Rigyác, Sand, Semjénháza, Sormás, Surd, Szécsisziget, Szentkozmadombja, Szentliszló, Szentmargitfalva, Szentpéterfölde,
Szepetnek, Tófej, Tormafölde, Tornyiszentmiklós, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Újudvar, Valkonya, Várfölde, Zajk, Zalakomár, Zalasárszeg,
Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab, Zalaújlak, Zebecke.

