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Sopron és az osztrák határ közelében,

egy 230 négyzetméteres, nagy nappalis, teraszos, cserép-
kályhás összközmûves családi ház nagy gyümölcsös kertben.
A kertben fúrt kút van. Az ingatlan gazdálkodásra, üdülésre,
vállalkozásra is alkalmas. Ára: 22,5 millió Ft. Tel.: 20-920-7127.

Fertõhomokon eladó

Eladó ingatlan Fertõhomokon

Immáron kilencedik alka-
lommal rendezték meg

a szüreti- és borfesz-
tivált, mely hagyományosan a
szüreti felvonulással vette kez-
detét. A lovaskocsikból, trakto-
rokból és különbözõ jármû-
vekbõl álló menet több helyen
– polai boltnál, Újmajorban, a
fagyizónál – is megállt, majd az
utcákat végigjárva énekszóval
hívogatták az embereket a ren-
dezvény helyszínére, a faluház
elé, ahol már népes tömeg
várta õket.

A rendezvényen
polgármester kiemelte:

kilenc éve a fesztivál hagyomá-
nyát a hegyközség teremtette

Becse-
helyen

Németh
Géza

A bor és a szüret ünnepe Becsehelyen
meg, melynek szervezésébõl
napjainkban az önkormányzat
és a helyi közösségek is kive-
szik a részüket, így többek kö-
zött a

is.
Ezen kívül a

benyújtott pályázat segítségé-
vel biztosítják a lebonyolítás
költségeit.

– A bor a béke és a barátság
szimbóluma. Fontos lenne,
hogy minél több bor teremjen
Magyarországon, melyhez az
kellene, hogy a mostanihoz
képest tízszeresére növeked-
jen a gazdák termõterülete –

Becsehely Község Köz-
mûvelõdéséért és Kulturális
Fejlõdéséért Alapítványa

Zala Zöld Szíve
Vidékfejlesztési Egyesülethez

üdvözölte a résztvevõket
, a Da Biebere

Zalai Borlovagrend elnök-
nagymestere.

Ahogy ál-
lamtitkár elmondta, a hagyo-

dr.
Brazsil József

V. Németh Zsolt

mányõrzés és a tradíciók
átadása, generációról gene-
rációra rendkívül fontos,
mely Becsehelyen nagy hang-
súlyt kap. Ezen túl pedig a

Németh Géza polgármester köszönti a résztvevõket.

Dr. Hörcsik Richárd

Cseresnyés Péter

Letenyén

, az
Európai Ügyek Bizottságának
elnöke, országgyûlési képvise-
lõ és ország-
gyûlési képviselõ tartottak saj-
tótájékoztatót, majd azt köve-
tõen fórumot , me-

Fórum a rezsicsökkentésrõl
lyen beszámoltak az elmúlt
három év kormányzati politi-
kájáról, kiemelten a rezsicsök-
kentésrõl.

Ahogy Hörcsik Richárd ki-
hangsúlyozta, továbbra is lesz

Balról Cseresnyés Péter, dr. Hörcsik Richárd és Halmi Béla.
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A bor és a szüret ünnepe Becsehelyen
vidám hangulatú rendezvény
azt a célt is szolgálja, hogy Ma-
gyarország bortérképén ez a vi-
dék méltányos helyet foglaljon el.

Becsehely testvértelepülé-
sének üdvözletét

, község alpolgár-
mestere tolmácsolta és aján-
dékként a nemrég elkészült
hivatalos címert és zászlót adta
át Németh Gézának. Ezt köve-
tõen a

, a
, a

és a Becsehely Dalárda vidám
nótákkal és bordalokkal lépett
a színpadra, melyet a hébér-
szívó verseny követett.

Ravasz Fe-
renc Korond

Nagykanizsai Fúvós-
zenekar Kanizsa Táncegyüt-
tes Mákvirág citerazenekar

A kulturális mûsorok kaval-
kádján túl tájjellegû, házias
ételspecialitásokkal – rétes, pró-
sza, langali – várták az érdek-
lõdõket, melyet finom nedûk-
kel öblíthettek le. A változatos
borkínálatról a

, a
, valamint a

és
gondoskodtak, míg a

pálinkáról az

A élõ koncertjét
nagy érdeklõdés kísérte, és az
esti szüreti bálra is sokan ma-
radtak. A jó hangulatért a

zenekar felelt.
Szöveg és kép:

letenyei bo-
rosgazdák Becsehelyi Bo-
rok Háza csörnye-
földi Simon Bussay pin-
cészetek

Agárdi Pálinka-
fõzde.

Republic

Fan-
tázia

Varga Rita

Kilencedik alkalommal rendezték meg a fesztivált.

Fórum a rezsicsökkentésrõl
rezsicsökkentés, mely a ma-
gyar polgárok és a kormány
közös ügye. Megköszönte a
Zala megyei lakosoknak is,
hogy aláírták, a nevüket adták
hozzá, hiszen nélkülük nem
sikerült volna megvívni a
harcot.

– Január 1-jétõl 10 százalék-
kal csökkent a gáz, az áram és
a távhõ ára, melyet idén õsszel
további 11, 1 százalékos csök-
kentés követ. Júliustól a víz, a
csatorna, a szemétszállítás, a
PB-gáz, a kéményseprés és a
szippantott szennyvíz díja is
jelentõsen mérséklõdött. Év
végére 20 százalékkal keveseb-

bet kell a rezsire költeni –
hangsúlyozta Hörcsik Richárd.
Majd hozzátette, a tûzifa árát
illetõen hatósági árat vezetnek
be a közeljövõben, ezzel érik
el, hogy a rezsicsökkentés min-
denkit érintsen. Nem tartható
tovább az az állapot, hogy a
magyar családok jövedelmük
több mint 50 százalékát a rezsi
kifizetésére fordítják, melyet
az extraprofitot bezsebelõ
multiknak fizetnek ki.

Ezt követõen került sor a
fórumra, ahol pol-
gármester, Cseresnyés Péter és
Hörcsik Richárd válaszoltak a
kérdésekre.

Halmi Béla

(R)

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Ebadta kölyke

– Hiába nyomja a kormány a pedagógusoknak a lóvét,
attól a matekdoli még nem marad el!...

Szocik lent

– Nem értem, mit tökölõdnek ennyit odafönn a górék
ezen a miniszterelnök-jelöltségen? Fel kell dobni egy bélást:
ha fej, Mesterházy, ha írás, Bajnai...

Legalulról nézve

– Lehet, hogy makroszinten már megmozdult valami, de
a kidobott cuccokon még nem érezhetõ...

Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,

e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Az elmúlt évekhez hason-
lóan tartotta kihe-
lyezett megyenapját, ünnepi
összejövetelét a

. A három éve felava-
tott

szeptember 7-én elismeré-
seket adtak át a megye éle-
tében tevékenykedõ, kiemelke-
dõ munkát végzõ szakembe-
reknek. Az ünnepségen beszé-
det mondott ,
a közgyûlés elnöke, aki is-
mertette a megye fejlesztési ta-
nulmányának részleteit, s hoz-
zátette: az önkormányzat leg-
fontosabb feladata, hogy a
2014-2020 közötti megyei fej-
lesztési koncepciót elkészítse.

– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok mun-
ka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósul-
jon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen
kedveznek az aprófalvas és
kisvárosokból álló térségek-
nek. Ugyanakkor felértékelõd-
het a térség elhelyezkedése, a
természet adta elõnyök okos
kihasználása. Bízunk benne,
hogy Zala egyre több térsége
válik vonzóvá és megtartja,
visszacsábítja fiataljainkat. Az
elmúlt idõszakban sikerült el-
érni, hogy a következõ uniós
ciklusban is legyen még terü-
leti program. Így a megyék,
megyei jogú városok maguk
alakíthatják ki fejlesztési elkép-
zeléseiket és a megyei önkor-
mányzatnak döntõ szerepe
lesz a kisebb városok, falvak
fejlesztésében. Konkrét beru-
házásokon alapuló helyi prog-
ramokat, megvalósíthatósági
tanulmányokat készítettünk min-
den járás területére. Nagy re-
ményeket fûzhetünk a vidék-
fejlesztési programhoz is,
melyben a földtörvénynek is
köszönhetõen Zala megyében
is még több és sikeresebb gaz-

Zalaváron

Zala Megyei
Közgyûlés

Millenniumi Emlékmû-
ben

Manninger Jenõ

„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi ünnepség Zalaváron

dálkodó család lehet. Mind-
ehhez szükséges lesz a kis- és
középvállalkozásokat, a családi
vállalkozókat jobban kiszolgá-
ló vidéki bankrendszer is. A
megye csak az ország és a
nemzet sikeressége mellett le-
het eredményes. Magyarország
jobban teljesít, csökken az in-
fláció, szerényen, de növeke-
dik a gazdaság, a reálbér és a
nyugdíj. A népegészségi, jöve-
delmi mutatók a megyében az
európai és a magyar átlag alatt
vannak. Elégedettségre tehát
nincs ok, de míg Európa többi
országa a csõd szélén áll, ná-
lunk az ország összefogásának
köszönhetõen a munkára, csa-
ládra építõ politika eredmé-
nyei már látszanak. Szüksé-
günk van jövõbe vetett hitre a
feladatok végrehajtásához –
mondta többek között a köz-
gyûlés elnöke.

A beszéd után hagyomá-
nyosan megyei kitüntetõ címe-
ket és díjakat adtak át azoknak
az embereknek, akik szaktudá-
sukkal, munkájukkal, emberi tar-
tásukkal vagy példamutató te-
vékenységükkel kiemelkedtek
közülünk, és kitartásukkal, elkö-
telezettségükkel járultak hozzá
a megye jó hírének növeléséhez.

A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Dísz-
polgára kitüntetõ címet ado-

mányozott néhai
, a Nemzeti Média-

és Hírközlési Hatóság (NMHH),
valamint a Médiatanács volt
elnökének, akinek karrierje
Zalából indult. Az idén április-
ban elhunyt egykori önkor-
mányzati és országgyûlési kép-
viselõ díját testvére vette át.

A kép-
galériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.

Szalai Anna-
máriának

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A kitüntetettek a közgyûlés elnökével.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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„A fejlesztés elsõ törvénye,
hogy nem lehet eléggé korán
elkezdeni” (Klein Sándor).

És valóban minél hama-
rabb ragadjuk meg a dolgok
„végét”, annál hatékonyabb a
gyermeki kreatívitás.

2013. szeptember 20-án
„TÁMOP” pályázat keretében
került megrendezésre a

a „Krea-
tív ötlet” kézmûves foglalko-
zás. A programot

tartotta a résztvevõk-
nek, ahol a mai modern hob-
bitechnikákat alkalmazva ké-

mura-
szemenyei IKSZT-ben

Bánfalvi
Andrea

Kreatív ötlet
„A kéz mindig kéznél van”

szültek el a különféle dekorá-
ciók, színes rajzok és ragasz-
tott képek. Az ötletszerzést a
folyamatos rajzfilmvetítés is se-
gítette. Az elkészült mûvekben
nagy szerepe volt a részle-
teknek, a több nézõpontból
való ábrázolásnak. Igen erõs a
gyermekek élménybefolyásolt-
sága és a szubjektív színhasz-
nálatuk.

A rendezvény végén tánc-
elõadásokat is megtekintet-
tünk. Mindenki nagyon jól
érezte magát.

-b-

Különféle dekorációk, rajzok, képek készültek.

Idén március 1-tõl decem-
ber 31-ig mûködik

a kistérségi Startmunka
mintaprogram. Ezen program
keretén belül 18 fõ foglalkoz-
tatására került sor települé-
sünkön.

Semjénhá-
za polgármesterének tájékoz-
tatása szerint a település köz-
igazgatási területén megközelí-
tõleg 4,5 km hosszú mezõgaz-
dasági, illetve mezõgazdasági
területet megközelítõ út és a
hozzájuk tartozó 3 km árok-
rendszer található, melyek ál-
lapota folyamatos karbantar-
tást igényel, évi többszöri alka-
lommal. 6 fõ közfoglalkozta-
tott feladata a mezõgazdasági
utak kátyúmentesítése, a hoz-
zájuk tartozó árokrendszer
tisztítása, a parlagfû- és egyéb
allergizáló gyomnövények irtá-
sa, valamint a szükséges, behaj-
ló ágak felnyesése, a beteg fák,
cserjék kivágása. A feladatok
megfelelõ elvégzéséhez be-
szerzésre kerül, egy kistrak-
torra szerelhetõ faaprító (mul-
csozó), továbbá a kátyúmente-
sítéshez 400 t sóder is.

A közúthálózat karbantar-
tása projektben a 11 fõ fela-
data a település közigazgatási
területéhez tartozó kb. 5 km
hosszú belterületi közút és az
5 km járdarendszer karbantar-
tása. A településen a dombor-
zati viszonyok miatt a közuta-
kat határoló árkok nagyon ha-
mar feltelnek hordalékkal, va-
lamint a település nagy terüle-
ten zöldfelülettel rendelkezik,
amelyek folyamatos karbantar-
tása szükséges. A közfoglalkoz-
tatás keretén belül ezeket a
közutakat, járdákat, vízelveze-
tõ árkokat, medreket, a hozzá-

Semjénhá-
zán

Preksen László,

Sikeres Startmunka program Semjénházán

juk tartozó átereszeket, vala-
mint a zöldterületek karban-
tartását valósítják meg. Idén
fontosnak tartotta a falu veze-
tése, hogy egyes járdaszaka-
szokat újítsanak fel, mivel álla-
potuk már lényegesen lerom-
lott. Közfoglalkoztatottjaik ösz-
szesen 660 m járdát betonoz-
nak, mely munkálatok elvégzé-
séhez a program keretén belül
vásároltak egy betonkeverõt,
továbbá sódert és cementet. A
közterek karbantartására, be-
szerzésre került továbbá egy
önjáró fûnyíró is. A betonozás
mellett a közfoglalkoztatottak
másik nagy feladata a ravatalo-
zóhoz vezetõ út felújítása. Fela-
datuk, hogy ezen útszakaszt
elõkészítsék a térkövezéshez,
majd a szakmai és munkaveze-
tõ irányításával és ellenõrzésé-
vel elvégzik a térkõ lerakását.

Semjénháza, mint gesztor
település és

községgel együttmûködve, a
három településen megvalósu-
ló közfoglalkoztatás adminisz-
tratív feladatainak ellátására
egy fõ adminisztrátor foglal-
koztatására kapott támogatást.
Az adminisztrátor feladata,
hogy Semjénháza, Molnári, Pet-
rivente községek területén
megvalósuló, elvégzett közfog-
lalkoztatási munkálatokat fo-
lyamatosan vezesse, adminisz-
trálja. Az adminisztratív felada-
tokat 40 fõ közfoglalkoztatott
munkavégzésével kapcsolat-
ban végzi: napi feladat veze-
tése egyénekre lebontva, át-
vett-leadott eszközök vezetése,
felhasznált anyagok rögzítése,
jelenléti ívek, szabadságok el-
lenõrzése, nyilvántartása, havi
elszámolások elkészítése, pos-
tázása, kapcsolattartás a mun-

2

Molnári Petriven-
te

kaügyi központtal, új közfog-
lalkoztatott munkába lépésé-
nek segítése.

a község al-
polgármestere, valamint a köz-
foglalkoztatottak vezetõje el-
mondta, hogy a település
szempontjából nagy jelentõ-
séggel bír a közfoglalkoztatási
munkaprogram, mivel e prog-
ramok keretén belül számos
kötelezõ feladatot, továbbá fa-
luszépítési munkálatokat is el-
végezhetnek, többek között a
mezõgazdasági és közútháló-
zat karbantartását, járdarend-
szer felújítását, valamint a rava-
talozóhoz vezetõ út térköve-
zését is. Elmondása szerint a
közfoglalkoztatottak elfogad-
ható munkát végeznek, igaz
fizetés után kissé nehézkes az
irányításuk, de a rájuk szabott
munkákat a lehetõ legjobban
végzik el.

A polgármester véleménye
szerint azért is jó a közfoglal-
koztatási program, mivel azok

Kárpáti István,

az emberek, akik kikerültek a
munka világából, újra dolgoz-
hatnak a program keretein be-
lül. Igaz nem sok, de olyan jö-
vedelemhez juthatnak, amely
biztosítja számukra a megél-
hetést és megvan az esélye an-
nak, hogy ismét elhelyezked-
jenek a versenyszférában. Bí-
zunk benne, hogy a jövõben
ugyanezen programon belül
képzéseken vehetnek részt
azok, akik vállalják a tanulást,
így szakképesítést szerezve
megnõ az esélyük, hogy újra
munkát vállalhassanak, hiszen
a mai szociális, társadalmi és
változó gazdasági viszonyok
megkövetelik az átképzéseket,
a felnõtt képzést, az életen át
tartó tanulást. Természetesen
ez mindenkire vonatkozik, aki
a jövõben a megnövekedett
igényû munkaerõpiacon kíván
elhelyezkedni, és versenyké-
pes jövedelmet szeretne.

a program adminisztrátora
Vári Barbara,

Nagy jelentõsége van a közfoglalkoztatási munkaprogramnak
Semjénházán.
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A Szombathelyi Egyházme-
gye fõpásztora,

megyéspüspök szeptem-
ber 18-án egésznapos vizitá-
ciót tartott . A látoga-
tást megelõzõen a

vezette letenyei plébánián
kánoni vizitáció történt. A püs-
pök elsõként szentségimádá-
son vett részt a plébániatemp-
lomban, majd találkozott a
hívekkel is. Délig személyesen
beszélgetett el a városgazdál-
kodás és a mûvelõdési ház
vezetõjével, majd a városházán
tett látogatást, ahol többek kö-
zött megbeszélést folytatott

járási hi-
vatalvezetõvel és
polgármesterrel is.

A találkozó után lapunk
kérdésére válaszolva a püspök
elmondta, hogy a Szombathe-
lyi Egyházmegyéhez 10 espere-
si kerület és 72 plébánia tar-
tozik. Dr. Veres András több
mint 1 éve járja a plébániákat,
és tulajdonképpen ezen soro-
zat egyik állomása a letenyei
vizitáció, ami egyfajta ellenõr-
zésnek is nevezhetõ. Tapaszta-
latait összegezve arról is szólt,
hogy Letenyén megvan az egy-
ház gyökere, de sajnos a fia-
talok jelentõs része eltávolodott
attól. Adott tehát a feladat, mi-
nél több fiatalt vissza kell hívni
az egyház kebelébe – fogal-

dr. Veres And-
rás

Letenyén
Farkas Ká-

roly

Szendrõdi Gabriella
Halmi Béla

Püspöki vizitáció Letenyén és környékén
mazta meg a délelõtti letenyei
tapasztalatait a megyéspüspök.

A fõpásztor délutáni prog-
ramja során látogatást tett az

és a
is. Ezt követõen a püs-

pököt énekkel köszöntötték a
Petõfi utcai
sok-sok idõs, beteg és elesett
gondozottai. Az egyik beteg
asszony azt kérte tõle, hogy
sokat és minél elõbb imádkoz-
zanak a betegek gyógyulásáért.
A fogadtatásért hálából a püs-
pök két imádságot mondott el
a lakókkal közösen, majd ál-
dást adott a jelenlévõkre.

A Szombathelyi Egyházme-
gye püspöke meglátogatta még
az egyedutai városrészben lévõ
felújított kápolnát, találkozott
az egyházközség vezetõivel és
látogatást tett a letenyei plé-
bániához tartozó

és is.
Dr. Veres András Kistolmá-

cson találkozott a helyi hívõk-
kel, akik örültek a fõpap láto-
gatásának, hiszen – mint mond-
ták – már nagyon régen for-
dult meg településükön püs-
pök. A szombathelyi egyház-
megye fõpásztora ellátogatott
a helyi forráshoz és megtekin-
tette a motorbalesetek áldoza-
tainak emlékmûvét is.

Andrássy Gyula Általános Is-
kolában Hóvirág Óvodá-
ban

Kolping Otthon

Kistolmá-
cson Zajkon

Mirkó Imre

A megyéspüspök a letenyei Kolping otthonban.

Dr. Veres András találkozott a kistolmácsi hívõkkel is.

Balról jobbra: Szendrõdi Gabriella járási hivatalvezetõ, Halmi
Béla polgármester, dr. Veres András, Farkas Károly plébános
dr. Keresztesi Tímea városi jegyzõ, Birkás Zoltán kistolmácsi
polgármester.

Tisztelt Embertársaim!
Szentmargitfalva

Molnár Jánosné

temetõi ravatalozó felújításához kérjük
az Önök segítségét!

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

Embertársaimat is ilyen összefogásra, önzetlen segítségre
várjuk, kérjük.

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

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

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

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

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

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

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

polgármester
Bõvebb felvilágosítást Molnár Jánosné polgármestertõl a

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

11749046-15436557
számú

Összefogás a ravatalozó felújításáért
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Sajtóközlemény

A letenyei Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár az Új
Széchenyi terv TÁMOP-3.2.13.-12/1-2012 - Kulturális intéz-
mények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátá-
sában – pályázati felhívására benyújtott Együtt-Mûködhe-
tünk - a letenyei kistérség fiataljaiért címû projektjét az
Európai Unió és a Magyar Állam 23 206 209 Ft-tal támo-
gatta. A 2012.09.01-tõl 2013.10.31-ig tartó projekt zárására
2013. október 25-én kerül sor Letenyén a Fáklya Mûvelõdési
Központban.

A projekt megvalósításában a pályázó letenyei Fáklya
Mûvelõdési Ház és Könyvtár nyolc közoktatási intézménnyel
mûködött együtt, annak érdekében, hogy az intézményekbe
járó gyermekek számára minél szélesebb kínálatot nyújtson
a tanórán kívüli tevékenységek körébõl. A projektben részt-
vevõ intézmények: a letenyei Andrássy Gyula Általános Isko-
la, a Hóvirág Óvoda, Letenye Város Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézménye, a Dél-zalai Általános Iskola Becsehely,
a Dél-zalai Általános Iskola Becsehely, Bázakerettyei Tag-
intézmény, az Általános Iskola és Óvoda Muraszemenye, a
Fekete István Általános Iskola Borsfa és Fekete István Álta-
lános Iskola Borsfa Óvoda.

A pályázati forrásból a nevelési-oktatási intézmények
óvodai, iskolai pedagógiai programjának megvalósítását
támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, sza-
badidõs kulturális tevékenységek valósultak meg. A nyolc
intézményben harmincnyolc heti szakkör és három témahét
– nyári tábor – került megvalósításra.

TÁMOP-3.2.13.-12/1-2012-0166

Együtt-Mûködhetünk - a letenyei kistérség fiataljaiért

A borús idõ ellenére derûs
hangulatú volt a szeptember
14-én megrendezett

szüreti felvonulás. A he-
lyiek felelevenítették a szürete-
lés hagyományát, amely úgy
alakult ki, hogy a nagyobb bir-
tokosoknak többfelé is volt
szõlõjük, s amint az egyik he-
lyen végeztek a szedéssel, a
szüretelõk máris indultak a
másik birtokhoz. Ilyenkor a
helybeli és a közeli falvakból
érkezõ zenészek, barátok, put-
tonyozók, szedõ lányok kísér-
ték a kádakat szállító kocsikat,
szekereket. Nem hiányzott a
férfiak kezébõl a boroskancsó,
a lányokéból a friss must és a
szõlõ, szólt a zene, szállt az
ének, tréfás rigmusok hang-

petriven-
tei

Szüreti felvonulás Petriventén

zottak. Minél jobb volt a szü-
ret, annál látványosabb volt a
vonulás. A szedés befejezése
után a szõlõsgazdák megven-
dégelték a szüretelõket.

A petriventei felvonulók 17
órakor indultak a kultúrháztól.
Az állomásokon

, Gárdonyi Géza versét sza-
valta, majd a kisbíró kidobolta
az elmúlt év jelentõs esemé-
nyeit. A falu lakossága is kivo-
nult az utcára, hogy vidáman
integetve köszöntse a felvo-
nulókat, kaláccsal, borral és
üdítõvel kedveskedve. A ren-
dezvény, amely a helyi fiata-
lok segítségével valósult meg,
hagyományos szüreti bállal
zárult.

Kertész Má-
tyás

H.A.

Borús idõ-derûs hangulat.

Letenye

Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár

is csatlako-
zott az Itthon vagy! „Ma-
gyarország szeretlek!”
címû országos prog-
ramsorozathoz. A szep-
tember 28-29-én a le-
tenyei

által szervezett prog-
ram során szombaton a
városi könyvtárban há-
rom kiállítást láthattak
az érdeklõdõk. Aznap
délelõtt indult útjára a
TÁJ-ÉK murai természet-
védelmi kenu túra, dél-
után diákmozi keretében
vetítették le az Egri csil-

„Magyarország szeretlek!” hétvége Letenyén is

lagokat és a Letenyéért Közéle-
ti Egyesület szervezésében meg-
rendezték az éfjélig tartó Civi-
lek Éjszakáját a Fáma Házánál.

Vasárnap a Templom téren
térzenét adott

, majd a
labdarúgó-

Letenye Város
Fúvószenekara Lete-
nye SE - Galambok

mérkõzést játszották le, amely
során az LSE 4-1-re gyõzött.

Az esõs idõ miatt a kultu-
rális programokat a mûvelõ-
dési házban rendezték meg. Itt
ismét bemutatkoztak a kani-
zsai gólyalábasok, hallható volt

gyermekmûsora ésIgric Tibi

felléptek a
csoportjai is. A mûsort

színesítette a
produkció, a

, a ,
a helyi

fellépése. A Szent Mi-

Letenyei Mûvészeti
Iskola

Sheba Hastánc
Dávid zumba

csoport Becsehelyi Dalárda
Mákvirág Citeraze-

nekar

hály napi programsorozat so-
rán tájborokat kínáltak a lete-
nyei

tagjai és
prószát sütöttek a

hölgyei.
(

Szõlõ és Gyümölcster-
mesztõ Egyesület

Derûs Évek
Nyugdíjas Klub

Mirkó)

Színpadon a mûvészeti iskola kis táncosai.A Mura Mazsorettek.
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Az õsz eleje egy igazi ma-
gyar vigadalom, mely több
száz éves hagyományt követve
a szüreti mulatságok idejét
jelenti.

A barátság jegyében indult
szüreti felvonulás

és tele-
pülések összefogásával 2013.
szeptember 28-án, ahol a fal-
vak apraja-nagyja részt vett a
mulatságban. A készülõdés
már pénteken elkezdõdött a
traktorok és pótkocsik feldí-
szítésével. Szombaton kora reg-
gel szorgos kezek sütötték a
pogácsát és nagy bográcsban
készült a pincepörkölt. 12.30-
kor 6 teli jármû és személy-
gépkocsik sora indult el Ker-
kaszenkirályról hangos zené-
vel, énekszóval. Elsõ állomásuk
a Muraszemenye településhez
tartozó falurész volt,
majd a polgár-
mesteri hivatalnál már pogá-
csával és teli poharakkal várták
a felvonulókat. A program kez-
detét a kisbíró
köszöntõje és asszonya

dobolása jelezte.

Muraszeme-
nye Kerkaszentkirály

Csernec
felsõszemenyei

(Végh László)
(Simon

Istvánné)

Az összefogás jegyében
Szüreti felvonulás Muraszemenyén és Kerkaszentkirályon

Jó hangulatú szüreti mulatságot rendezett Muraszemenye és Kerkaszentkirály.

Nyitva tartás: Hétfõtõl - Péntekig: 9 -17

Szombat: 9 -12

00 00

00 00

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

„Közhírré tétetik!”/Itt mu-
lat a falu apraja és nagyja/Búját
és bánatát mindje otthon hagy-
ja./Bor folyik a csapból, ihatja
ki bírja,/Részegségért ki-ki csak
magát okolja.../Réges-régen nem
volt felvonulás nálunk/Pedig
mi a jó bort igencsak imád-
juk./Összeszedtünk ezért szõ-
lõt, traktort, kocsit,/s így ünne-
peljük a szüretnek jöttit.”/

Ezután a
és a

bemutatója szórakoztatta
az összegyûlt közönséget. A
vidám, éneklõ menet megállt
még , majd a
színesebbnél színesebb járgá-
nyokkal indultak a
vonulók. Hogy a torkok se
maradjanak szárazon, a felvo-
nulás során folyamatosan vö-
rös-, és fehérborokból, pálin-
kákból kaptak kóstolót a részt-
vevõk. A jókedvû társaság Ker-
kaszentkirály felé vette az út-
ját, mely egyben a végállomást
is jelentette. Itt szintén nép-
tánc bemutatót láthattak a né-
zõk, a Szemenyei D”r”ámák
pedig újabb tánckoreográfiá-

Tornyi néptánc-
együttes Szemenyei D”r”á-
mák

Alsószemenyén

Dobriba

val lepte meg az akkorra már
hatalmassá váló tömeget.

Kisbíró és asszonya elbú-
csúztatta a felvonulást:

„Adatik tudtára kicsinek és
nagynak,/a vidám felvonulók
lassan elballagnak./Találkozunk
este a szüreti bálba,/hol az
öregnek is tánc-
ra áll a lába./Is-
ten éltesse hát a
falu népét,/kis-
bíró szövege ab-
ban leli végét./Kí-
vánjon sok jót,
bort és egészsé-
get,/a mai na-
pon jó mulatság
néktek!”/

Természetesen
nem maradha-
tott el a pince-
pörkölt és a fris-
sen sült pogácsa
sem, melyekbõl
kedvükre fogyaszt-
hattak a ven-
dégek.

A nagyszabá-
sú rendezvény
tánccal, mulat-

sággal fejezõdött be, melyet
még sokáig emlegetnek
majd.

Aki kihagyta, bánhatja, és
már most készülõdhet a jövõ
évi felvonulásra, mert azt látni
kell!

B.E.
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Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30% kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

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

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Lapunk több alkalommal
foglalkozott a

önfeloszlatásával.
A

által lefolytatott vizsgá-
latról kérésünkre a következõ
tájékoztatást adta

fõigazgató:
„A Petrivente Községi Ön-

kormányzat Képviselõ-testüle-
te döntésével kapcsolatos tör-
vényességi felügyeleti eljárást
3 pont (a 2013. július 10-i ülés
jogszabálysértõ összehívása, a
jegyzõkönyv késedelmes fel-
terjesztése és gazdasági ügy
írásbeli elõterjesztés nélküli
megtárgyalása) tekintetében
lezártuk. A 2013. szeptember
7-i ülésén a képviselõ-testület

petriventei kép-
viselõ-testület

Zala Megyei Kormányhi-
vatal

dr. Sifter Ró-
zsa

Most már törvényesen oszlottak fel
November 24-én lesz az idõközi választás Petriventén

a felhívást elfogadta, a törvény-
sértést orvosolta. A testület
szabályszerûen összehívott
ülés keretében döntött az ön-
feloszlatásról. A szervezeti és
mûködési szabályzat felülvizs-
gálatára adott határidõt meg-
hosszabbítottuk. A szervezeti
és mûködési szabályzat mó-
dosítását tartalmazó jegyzõ-
könyv beérkezése után tudjuk
lezárni a törvényességi fel-
ügyeleti eljárást. Az idõközi vá-
lasztásra 2013. november 24-
én kerül sor. A helyi választási
bizottság a Zala Megyei Te-
rületi Választási Iroda vezetõ-
jének tájékoztatását követõen
tûzte ki szabályszerûen a vok-
solás idõpontját.”

Immár vége a játéknak, következhet a választás.

Szeptember 28-án reggel
az nagykanyar-
tól indult el a murai
természetvédelmi kenutúra –
tudtuk meg a
Letenyei Közös Önkormányza-
ti Hivatal munkatársától, a túra
mindenkori fõszervezõjétõl.

A vízi kiránduláson egy tu-
catnyian vettek részt, s végig-
evezték a Duna-Dráva Nemzeti
Park Õrtilosig tartó szakaszát.
A túravezetõ ezúttal a Mura
Matula bácsija, ,
a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park természetvédelmi õre

alsószemenyei
Táj-Ék

Tóth Zsolttól,

Lelkes András

Kenutúráztak a Murán

volt, aki az út során a kenusok-
kal ismertette a Murán és kör-
nyezetében fellelhetõ növényi
és állatvilág szépségeit. Tóth
Zsolt elmondta, hogy a jó han-
gulatú vízi lapátolás közben
többek között láttak szürke-
gémet, kócsagot, halászsast,
szarvasokat és hódvárat is.

A 2005-ben útjára indított
idei Táj-Ék kenutúra résztvevõi
ismét megismerkedhettek a
természetvédelem fontosságá-
val és a körülöttünk élõ vad-
világ változatosságával.

-Mirkó-

Ismét megcsodálhatták a gazdag vadvilágot.

Fotó: Tóth ZsoltFotó: Tóth Zsolt

Szeptember 28-án a lete-
nyei új, Kos-
suth utcai irodájának avató
ünnepségére került sor. Mint

ügyvezetõtõl
megtudtuk, vállalkozásuk a volt
letenyei rendõrõrs épületét az
önkormányzattól vásárolta meg.

Az elõzményekrõl: a John
Deere erdészeti gépek auszt-
riai márkakereskedését az
Öforst GmbH végzi, amely ma-
gyarországi tevékenységéhez
szervizpartnert keresett, s ezt
a letenyei Timber-Trans Kft.-
ben találta meg. Az osztrák-ma-

Timber-Trans Kft.

Kovács László

Rendõrségbõl cégiroda
gyar együttmûködésnek kö-
szönhetõen 2013 tavaszától
Magyarországon a John Deere
erdészeti gépek márkaszervize
a helyi kft lett.

Az avató ünnepségen üdvö-
zölte a vendégeket

, az Öforst vezetõje és
Kovács László a Timber-Trans
ügyvezetõje is. Letenyét

alpolgármester kép-
viselte, az épületet a letenyei
születésû – jelen-
leg Répcelak plébánosa – ál-
dotta meg.

Christian
Freitag

Ró-
zsás Imre

Aigner Géza

M.I.

A felújított, volt rendõrségi épület.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



92013. szeptember Dél-Zala Murahíd

Mint megtudtuk, novem-
ber 1-ig megépül a

az
urnafal. A testületi üléseken
szó volt róla, de több helyi
lakos is kérte, hogy épüljön
urnafal a letenyei temetõben.

Eddig a város önkormány-
zata ilyen célra pályázni nem
tudott - mondta el
polgármester a testület szep-
tember 26-i ülésén. – Ugyan-
akkor az urnafalat a város tu-
lajdonában lévõ ÉKKÖV Kft. a
rendelkezésre álló temetõ-
fenntartási költségbõl nem
tudta kigazdálkodni – hang-
zott el. Az üggyel kapcsolatban
a polgármester megkeresett
egy vállalkozót, aki a temetõ-
ben kiépítendõ urnafal terv-
rajzát és annak mûszaki leírá-
sát már el is készítette. A vál-
lalkozó az urnafalat önerõbõl
készíti el, ahhoz önkormány-
zati pénz nem szükséges –
mondta az ülésen a polgár-
mester. A bõvíthetõ urnafal el-
sõ lépéseként egyes urnatá-
rakból 37, kettesbõl 4 darab
készül el. A vállalkozó ígérete
szerint a letenyei urnafal Ha-
lottak napjáig készen lesz.

letenyei
Bajcsy utcai temetõben

Halmi Béla

M.I.

Urnafal épül

A
köszönhetõen

az idén sem maradt el Le-
tenyén a
programsorozat. A régi nevén
Ságvári, mostani Pozsonyi ut-
cában lévõ Fáma Házában szep-
tember 28-án délután 5 órakor
vette kezdetét a rendezvény.

Letenyéért Közéleti Egye-
sületnek (LKE)

Civilek éjszakája

Ráczné Lánczok Zsuzsanná-

Civilek éjszakája Letenyén

tól, az LKE elnökétõl meg-
tudtuk, hogy az idén is vál-
tozatos kínálattal várták a Ci-
vilek éjszakáján megjelent kö-
zel 100 érdeklõdõt. A kemen-
cénél helyi népi ételeket le-
hetett kóstolni, a szabadtûznél
szalonnasütésre is volt lehe-
tõség. A helyi civil szervezetek
vezetõinek tanácskozása után
este 8 óráig meglepetés gyer-
mekjátékokkal, kincskeresés-

sel foglalatoskodhatott az ap-
rónép. A mesesarokban me-
seolvasás, bábkészítés, bábo-
zás is volt és – ugyanúgy mint
egykoron – akár kukoricatu-
sával is lehetett építõjátékozni.

A pajtában és a tárgyalóban
kézmûves foglalkozások és
óránkénti tárlatvezetés várta a
kíváncsi vendégeket. A szabad-
téri színpadon a

és a letenyei
tánccsoport-

jai mutatták be tudásukat. Dél-
után több kiállítás is nyílt, így
például a
fotópályázat képeibõl készült
kiállítást a
helyi nyugdíjasklub vezetõje,
míg a címû
tárlatot , az LKE
tiszteletbeli tagja nyitotta meg.
Volt még retró divatbemutató
és meglepetésként többször is
szórakoztatta a nagyérdemût
ügyes zongorajátékával a lete-
nyei . A színvona-
las rendezvény éjfélkor prog-
ramzáróval és jutalmazásokkal
ért véget – tudtuk meg az LKE
vezetõjétõl.

Mura Nép-
táncegyüttes De-
rû Zeneegyesület

Virágos Letenyéért

Molnár Ferencné

Letenyei viselet
Pataki István

Bíró Dániel

Mirkó Imre

Kukoricatusával is lehetett építõjátékozni.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András és családja az ott-
honukkal úgy volt, mint az
autójukkal. Az elején még
minden nagyon szép volt és
örültek neki. Aztán az évek
elõrehaladtával jöttek a prob-
lémák. Már nem olyan szép,
megkopott, divatjamúlttá vált.
Az igényeik is megváltoztak,
több helyre lenne szüksé-
gük. Ennek otthonuk már
nem tud megfelelni. A ki-
sebb- nagyobb bosszantó
kellemetlenségek miatt egy-
re kevésbé érezték jól ma-
gukat otthonukban.

Pedig megérdemelnék a
sok munka után, hogy jó
érzéssel lépjenek be az aj-
tón. Sebaj, gondolta András
és lelkesen berohantak egy
lakberendezési áruházba és
vettek néhány kiegészítõt.
Otthon azonban kénytele-
nek voltak belátni, hogy a
várt eredmény elmaradt. Et-
tõl még sok minden nem
változott. Ennél többre van
szükségünk – mondta And-
rás. De hogyan lehetne ezen
a helyzeten változtatni? Fe-
lesége szerint: – egy olyan
cégre van szükségünk, amely
megérti, hogy mi a prob-
lémánk, amelynek vannak
jó ötletei, amely nem csak
tervezni tud, de le is tudja
gyártani. De ami a legfon-
tosabb: – látványterven tud-
ja számunkra is érthetõen
megmutatni, hogyan néz ki
otthonunk az átalakítás után.

Ezért András minket vá-
lasztott. Az átalakítás ne-
künk sem egyszerû feladat,
de egy mondat miatt szíve-
sen vállaljuk. Amikor elké-
szül, ügyfelünk csak ennyit
tud mondani: – húú, ez na-
gyon jó lett!

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

www.mxm.hu
30/9163016

Húú, ez nagyon jó lett!...
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Számos programmal várja
az érdeklõdõket egy éven ke-
resztül a

. A kö-
zösségépítõ rendezvények a
TÁMOP-3.2.3.B-12/1” Építõ kö-
zösségek” pályázaton nyert mint-
egy ötmillió forint támogatás
segítségével valósulnak meg.

A „Közösségfejlesztés és
kapcsolatépítés Molnári tele-
pülés lakosaiért” - címû pályá-
zat keretén belül mintegy 24
alkalommal közmûvelõdési, 12
esetben pedig könyvtári prog-
ram valósul meg. Lehetõség
nyílik képesség és készség-

molnári Integrált Kö-
zösségi Szolgáltató Tér

Program program hátán
– a molnári IKSZT-ben

fejlesztõ work-shopon való rész-
vételre, hagyományõrzõ ünne-
pekhez kapcsolódóan gasztro-
kultúránk bemutatására, szá-
mos kézmûves foglalkozáson a
címerázás hagyományának fel-
elevenítésére, elsajátítására.

Legutóbb került megren-
dezésre a hagyományos

, melyet most is
közösen, együtt
rendeztünk meg. Minden év-
ben egyre több fiatal is csat-
lakozik a felvonuláshoz, ami
külön öröm számunkra, hi-
szen a jövõt õk jelentik. Horvát
hagyományaink megõrzése, át-
adása csak velük együtt való-
sulhat meg.

A Molnári- Sándor-hegy-
Semjénháza útvonalon felvo-
nuló színes menet kicsalogatta
a falvak lakóit az utcákra.
Sándor-hegyen régi horvát
ételféleségekkel várták a felvo-
nulókat, majd kulturális be-
mutató, este pedig bál zárta a
vidám, nagyon jó hangulatú
napot.

Programokban nem lesz
hiány továbbra sem, a közel-
jövõben , a Csiky
Gergely Színházba látogatunk
el, ahol a Hippolyt a lakáj címû
zenés vígjátékot tekintjük meg.
Hamarosan kvíz-est, olvasókör,
és még sok érdekes program
várja a molnáriakat.

szü-
reti fesztivál

Semjénházával

Kaposvárra

Geröly Krisztina

Jó hangulatú szüreti felvonulást és bált rendeztek Molnáriban.

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

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

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

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
II. évfolyam 2012. augusztus
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Dél-Zala Murahíd Letenye
Többcélú Társulás

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

Göcsej Nyomda Kft.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Azt hittem, hogy
elõbb felhúzzák a nyúlcipõt.
Biztos voltam abban, hogy
elõbb vagy utóbb olajra lép-
nek a házi õrizetbõl.

A magyar jogszolgáltatás
egyik legnagyobb kudarcával
szembesülhetünk ezekben a
napokban.

és
nem sokat kockázta-

tott a szökéssel. Többet nem
kaphatnak büntetésként, mint
amennyi kinézett nekik a le-
lécelés elõtt. Fájdalom, de
azután sem, ha újabb gyilkos-
ságokat követnek el szöké-
sük után.

Idézzük fel olvasóinknak,
hogy miért is volt házi õrizet-
ben a két Rostás! Tagjai voltak
az úgynevezett

, amely a vád szerint
idõs embereket rabolt ki
rendkívül brutális módon. Két

Rostásék

Rostás Henrik Rostás

Elemér

ároktõi ban-

dának

Ezen tényleg változtatni kell!
– avagy selejtes jogszolgáltatás

áldozatuk belehalt a sérü-
lésekbe.

A hat vádlott közül ötnél
nyereségvágyból, különös ke-
gyetlenséggel, több emberen
elkövetett emberölés a vád,
rájuk kért tényleges életfogy-
tiglant az ügyész. Ezenfelül a
cselekményekkel az ügyészség
szerint megvalósult még tu-
catnyi súlyos, bûnszövetség-
ben elkövetett rablás, testi sér-
tés, személyes szabadság meg-
sértése, magánlaksértés és
rongálás. A sértettek a cselek-
mények után többnyire már
nem tudtak és nem is mertek
önállóan élni, volt, aki külföl-
dön élõ fiához menekült.

A vádlottak az egyes hely-
színeken általában néhány
százezer, esetleg egymillió fo-
rint körüli készpénzt és érté-

keket, ékszereket, mûszaki cik-
keket zsákmányoltak. A vádbe-
szédbõl kiderült, hogy több
tanú szerint a vádlottak család-
ja ároktõi viszonylatban jómó-
dú volt, sõt luxuskörülmények
között élt, miközben a vádlot-
taknak rendszeres munkából
származó jövedelmük nem volt.

Az ároktõi banda pere idõ-
közben a magyar jogszolgálta-
tás botrányává vált. Több vád-
lottnál is letelt ugyanis az elõ-
zetes letartóztatás törvényben
megszabott négyéves felsõ ha-
tára, ezért meg kellett szün-
tetni fogva tartásukat.

miniszterel-
nök magyarázatot kért az il-
letékesektõl, hogy miképpen
fordulhatott elõ ez az egyéb-
ként nem példa nélkül álló
eset. Csak most éppen – a vád-
hatóság szerint – elvetemült
gyilkosok kerültek házi õrizet-

Orbán Viktor

be, onnét pedig ki tudja hová.
Egy biztos: nekik már nincs
veszíteni valójuk.

Kettõvel vagy hárommal
több áldozat? A büntetés mér-
téke ugyanaz. Feltéve, ha el-
fogják õket.

Figyelemmel kísérem a hí-
reket, de még nem olvastam
arról, hogy lenne e felelõse a
büntetõügy elhúzódásának, a
határidõbõl való kicsúszásnak.
Nagy a csend, pedig felelõsnek
lennie kell. Nem pitiáner pin-
cebetörésrõl, 1-2 milliós sik-
kasztásról, tiltott kéjelgésrõl
van szó, hanem az egyik lehetõ
legsúlyosabb bûncselekmény-
rõl. Szeretnénk végre tudni:
kinek „köszönhetjük”, hogy rab-
lógyilkosok szabadultak ránk?!

Nem elég Rostásék szökése,
itt van esete is. Ez semBurkáék

kívánkozik a magyar rendõr-
ség, bíróság sikertörténetei közé.

Burkáék (apa és fiú) 6 évig
voltak börtönben. Ebbõl hár-
mat elõzetesben, hármat pedig
az ítélet után. Azzal vádolták
õket, hogy megölték azt a fér-
fit, akivel elõzõ este még
együtt szórakoztak. 2006-ban
felmentették õket, azzal az in-
dokkal, hogy az elsõ fokú ítélet
megalapozatlan volt. Az állam-
tól akkor 45 millió forint kár-
térítést kaptak.

Váratlan fordulat történt
azonban a közelmúltban. Egy
friss tanúvallomás után a rend-
õrség újra nyomozni kezdett, a
Debreceni Ítélõtábla pedig
perújítást rendelt el az ügyben.

Ha kiderül, hogy mégis õk
a bûnösök, életfogytig tartó
szabadságvesztés is kiszabha-
tó, arról nem is beszélve, hogy
a kártérítésként kapott 45 mil-
lió forintot is vissza kell fizet-
niük. Hol van már az a pénz?

Ezt a kárt megint az állam
nyeli le, mint ahogy Rostásék
felkutatásának költségei is a
mi zsebünket terhelik.

Azt mondják, minden szak-
mának, hivatásnak vannak se-

lejtes termékei. A magyar jog-
szolgáltatás esetében most
eléggé méretesre sikerültek.

Teljesen érthetõ és jogos
Orbán Viktor és a tö-
rekvése, hogy felgyorsítsák a
bûnügyi szakértõk, a rendõr-
ség, az ügyészség, a bíróság
munkatempóját. Természete-
sen úgy, hogy az ne menjen a
vizsgálat, az ítélkezés objektivi-
tásának, minõségének rovására.

A kormány ezzel kapcsola-
tos intézkedéseit azonban tá-
madja a szocliberális ellen-
zék. Annak ellenére, hogy ez
aztán végképp nem lehet poli-
tikai ügy.

Az ország valamennyi pol-
gára elvárja, hogy biztonság-
ban éljen. Most ránk szabadult
két potenciális gyilkos. Abból
a fajtából, akik a legvesze-
delmesebbek, a legaljasabbak.
Magatehetetlen, idõs embere-
ket gyilkolnak, rabolnak ki.
Náluk – ha már lehet fokozni –
csak azok elvetemültebbek,
akik gyermekek életét oltják
ki. Ezek az emberek most sza-
badlábon vannak.

Kiknek köszönhetjük ezt?!

Fidesz

E.E.

Rostás Elemér és Rostás Henrik. Õk nem sokat kockáztattak a
szökéssel.

Az idõsebb Burka 2007-ben a kártérítéssel. Perújítást rendelt
el a Debreceni Ítélõtábla.
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Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ 1 500 Ft:

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

(3-14 éves korig)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Tisztelt ügyfeleink, tisztelt lakosok!

Zala-Depo Kft.

info@zaladepo.hu

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a
rezsicsökkentésrõl szóló 2013. évi LIV. és 2013. évi CXIV.
törvények értelmében 2013. július 1-tõl a kormány által
preferált rezsicsökkentés a hulladékszállítási díjakat is érinti.

A jogszabályok elõírják, hogy a számlán, a színes mezõben
ki kell emelni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelent-
kezõ megtakarítás összegét az elszámolt idõszak vonatkozá-
sában, és a 2013. július 1-je óta eltelt idõszakban.

Társaságunk elvégezte a törvényben leírt kötelezettsé-
geket, így a szolgáltatási területén élõk a soron
következõ számlájukban már a csökkentett díjakon számlázott
tételeket fogják látni.

A hulladékszállítási díjaknál a csökkentés általános sza-
bálya az, hogy a közszolgáltatás díja nem lehet magasabb a
2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalék-
kal megemelt összegének 90 százalékánál.

Tekintettel a helyi sajátosságokra, és az egyes települése-
ken alkalmazott eltérõ mûszaki tartalmú díjakra, a csökkentés
mértéke településenként eltérõ lehet.

Az ezzel kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatással
állunk rendelkezésükre elérhetõségeinken:

Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26.
Telefon: 92/598-940, fax: 92/312-771
E-mail:

Rezsicsökkentés a Zala-Depo Kft. hulladékszállítási díjainál

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:

Nov. 30-Dec. 2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 6-8. 35.900 Ft/fõ

Nov. 30. 5.700 Ft/fõ

Dec. 7. 9.100 Ft/fõ

Dec. 8. 7.000 Ft/fõ

Dec. 21. 9.100 Ft/fõ

Zala Volán Utazási Irodák:

ADVENTI AJÁNLATOK

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!

Prága

Zakopane és Krakkó

Bécsben-Schönbrunni Kastély

Salzburg

Mariazell

Hallstattban és St. Wolfgang

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

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

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

e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


