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„Nem az ígéret, hanem a tett számít”
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel

A tét igen nagy…

Közel 11 milliárd forintos
fejlesztést jelentettek be a napokban a Warema PT Hungary
Kft. nagykanizsai üzemcsarnokában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő részvételével. Itt Cseresnyés Péter elmondta, hogy Nagykanizsán
számos olyan kis- és középvállalkozás működik, amely az
elmúlt években a saját javára
fordította a kormány gazdaságpolitikáját és növekedni tudott.
Erre a jövőben is lehetőség
lesz, hiszen közel 170 hektárnyi terület előkészítése, infrast-

ruktúrával való ellátása zajlik
Nagykanizsán. Ezt követően
beszélgettünk Cseresnyés Péterrel, aki elöljáróban elmondta, hogy hamarosan újabb, nagy
horderejű bejelentésekre számíthatnak a kanizsaiak, a térségben élők.
– Az április harmadiki választás tétje nem kicsi. Vagy
folytatódik az ország elmúlt
években tapasztalt fejlődése,
vagy…
–…Vagy visszatérünk a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai korszak csődközeli állapotához –
folytatja a képviselő a megkezdett felvetést. – A tények ma-

kacs dolgok. Magyarország
2010 óta felívelő pályán van
minden fontos mutató tekintetében. Most ezt tegye tönkre az
az ellenzéki koalíció, amelyiknek nincs konkrét, reális programja, még saját táborukon belül is feloldhatatlan ellentétek
feszülnek? Csak rögtönöznek,
másnap pedig még azt is cáfolják. Olyan ígéretekkel állnak
elő, amiknek teljesítése talán
még az Amerikai Egyesült Államok költségvetését is meghaladná. Hogyan lehetne ebből
felelősségteljes kormányzás?
Nem az ígéret, hanem a tett
számít!
– Sok minden elhangzott
már a választási kampányban.
Ön szerint van olyan, amiről a
Fidesz kevesebbet beszélt a szükségesnél?
– Magyarország gazdasági,
infrastrukturális fejlődése mellett valóban kevés szó esik az
ügyfélbarát közigazgatás kialakításáról. A kormány egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési programja keretében folyamatosan egyszerűsítik a hivatali ügyintézést. A
kormányablakok működése igen
nagy változást hozott, s ez pártszimpátiától függetlenül minden magyar polgár érdekét
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„A legfontosabb a béke”…

szolgálja. A másik téma, amiről
ritkábban hallani, az a folyamatosan javuló közbiztonság.
– Háború van Ukrajnában…
– Hazánk, mint szomszédos
ország számára a legfontosabb
a béke, vagyis a háború befejezése tárgyalásos alapon.
Ebből nem engedünk! Beláthatatlan következményekkel járna, ha katonákat, vagy fegyvereket küldenénk egy szomszédos országba, ahol háború
zajlik.
– Április harmadikán nem
csak országgyűlési választás
lesz, hanem népszavazás is…
– Kiskorú gyermekeink
szexuális felvilágosítása nem
idegenekre, hanem a szülőkre
tartozik. Április harmadikán
elérkezik az idő, amikor a magyar emberek határozott választ
adhatnak a minket támadó
szervezeteknek. Mi nem kérünk ezek természetellenes
gyermeknevelési „tanácsaiból”.
Remélem, egyértelmű felhatalmazást adnak a magyar választópolgárok a kormánynak,
hogy kellő erővel tudja képviselni hazánkat Brüsszelben
és az álcivil szervezetekkel
szemben.
Ekler Elemér
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„Ébredezik” a természet…és Molnári is!
Hosszú, közösségi programokat, rendezvényeket, társas
eseményeket nélkülöző időszak után falunk is kezd/ kezdene nyitni a község lakói felé.
• A sok otthon töltött nap
után, melyet sokan a tévé, illetve a számítógép előtt töltöttek
el, szoros „barátságban” tabletjükkel, okostelefonjaikkal,
épp itt volt az ideje felkelni a
fotelből, heverőről!
Önszerveződő módon településünkben megalakult és beindult a zumba-oktatás! Február elejétől heti egy alkalommal találkoznak azok, akik
vágytak/ vágynak már az aktív
mozgásra. A kultúrházban tartott
foglalkozásokon
szép
számban, átlagban 20-24 fő
táncol a latinos ritmusú zenére.
Lemorzsolódás eddig szerencsére nem volt, ami azt mutatja,
hogy a zumba-oktatónk, András foglalkozásról foglalkozásra, hétről hétre lelkesít, dícsér,
inspirál bennünket. Köszönet
érte!
• Február 24-én, visszatérve
a régi hagyományokhoz „Torkos csütörtök” jegyében invitálták a falu lányait, asszonyait
egy kis mókázásra, bolondozásra. A meghívást huszonöten
fogadták el, s ez már egy reménykeltő szám a jövőre nézve. Az összejövetelt batyusbál
formájában rendezték meg, az

asztalok pedig csak úgy „roskadoztak” a sok hozott ételtől,
italtól. Éhes biztos, hogy senki
nem maradt! Volt ott mindenféle földi jó: csirkés-, húsos-,
töltött ételek, Magyarország,
Horvátország nemzeti színeiben pompázó kaszinótojás tál,
stb. És persze finomabbnál finomabb édes-, sós sütiket (pogácsa, sós kifli, gyümölcsös
piskóta, Rákóczi-túrós, stb.) is
kóstolhattak, fogyaszthattak azok,
akik eljöttek. A vidám falatozás, beszélgetés után közös
táncolásra kapott kedvet a
társaság: bőszen kacsintgattunk
egymásra, egymásnak a helycserés táncnál, és előkerült a
partvis is, amikor felhangzott a
Hungária együttes Limbó hintó
slágere. A szokásos vonatozás,
kólózás sem maradhatott el!
Gyorsan múlt az idő, a „buli”
végén mindenki jókedvűen,
jóleső érzésekkel, feltöltődve
ment haza, megígérve, hogy
jövőre újra „torkoskodunk”.
Köszönet illeti a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzatot a
program megszervezéséért, lebonyolításáért!
• Első ízben és hagyományteremtő jelleggel rendezték
meg a nemzetközi nőnapi ünnepséget. Az esemény a két
önkormányzat (községi, horvát)
összefogásából valósult meg,
melybe civil szervezetünk a

MOKE aktívan besegített. Az
idejében kiküldött meghívóknak köszönhetően, több mint
nyolcvan molnári hölgy jelezte
vissza részvételi szándékát, így
az adott időpontban meg is telt
a kultúrház nagyterme.
A vendégek illő fogadásban/ fogadtatásban részesültek:
– a kultúrház kívül- belül
kidiszítve;
– a terem lufikkal, virágokkal, stb. felékesítve;
– az asztalok gyönyörűen
megterítve sós, édes süteményekkel, innivalókkal;
– az ajtóban a „köszöntődelegáció” kedves szavakkal
invitálta beljebb az érkezőket.
Közben szólt már a zene
Cziczeli Ferenc jóvoltából, az
este további részében is ő
szolgáltatta a talpalávalót.
Kósa János polgármester
szép szavakkal köszöntötte Molnári hölgyeit, kiemelve, hogy
nők nélkül elképzelhetetlen az
élet, a világ. A megható gondolatok után megindultak a beszélgetések, valamint az „átszomszédolások” egymás asztalaihoz.
Az est meglepetés sztárvendége: Nótár Mary és zenekara volt, akiket örömmel,
nagy tapssal fogadtak. Az élőben éneklő előadónő fergeteges
hangulatot teremtett, sokan
táncra is perdültek a dalaira.

Visszatapsolva, ráadás számmal búcsúzott Molnáritól, a
falu hölgyeitől. Távozása után
voltak akik még ottmaradtak
egy kicsit táncolni, beszélgetni,
vagy csak zenét hallgatni.
A rendezvény sikere is azt
bizonyítja, hogy bizony kellenek az ilyen típusú társas
összejövetelek, közös találkozások az ember lelkének.
Megköszönve a szervezők,
rendezők munkáját, bízunk abban, hogy lesznek még további
lehetőségeink találkozni egymással az év során.
Benkőné Mészáros Dóra
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A mostani kormány nem csak ígérgetett!
A 2010-es év mérföldkő
településünk, Semjénháza életében, a kormányváltás új lehetőségeket kínált a vidéki települések számára.
Az őszi önkormányzati választások után felállt képviselőtestületünk a kor szellemének
és követelményeinek megfelelő
modern településkép kialakítását tűzte ki célul, amely egységes tér és utcaképben valósult meg, modern, egyedi tervezésű és kivitelezésű használati
térelemek (padok, virágos ládák, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, szelektív gyűjtők, tér
lámpák) telepítésével. Mindezek mellett valamennyi középületünk elhanyagolt állapotban volt, felújításra szorult. A
legsürgetőbb feladat a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezése
volt, melynek hozadékaként településünk valamennyi útja új
aszfaltburkolatot kaphatott. Ehhez igazodva önkormányzatunk kormányzati támogatások
felhasználásával folyamatosan
újítja fel a település járda-

rendszerét és a csapadékvízelvezető árkokat, amelyek mélyítésre, mederlapozásra kerülhettek.
Ahogy a gazdaság erősödött, egyre több pályázati lehetőség kínálkozott a vidéki falvak számára, hogy el- és lemaradottságukat csökkenthessék a
városokkal szemben. A mostani
kormány nem csak ígérgetett,
hanem tett is a vidéki emberek
életszínvonalának jobbá tételében.
Egyre több pályázati forrást
biztosított a vidéki települések
számára, melyek így térségünk,
Dél-Zala, azon belül is, a horvát nemzetiségű falvak felzárkóztatását biztosította. Nagy
szükség is volt rá mivel, 2010
előtt a fejlesztési lehetőségek
csekély mértékben voltak elérhetőek, és csak néhány kivételezett település számára volt
lehetőség.
Semjénháza is a fejlődés
útjára tudott lépni, számos elmaradt fejlesztés megvalósulhatott, amely az itt élő emberek

számára mind esztétikailag,
mind infrastrukturálisan, mind
szolgáltatások elérhetőségében
és színvonalában egy élhető
települést eredményezett.
A településen TOP-program
keretében valósulhatott meg
egy 3 települést összefogó családsegítő szolgálat részére új
épület kialakítása, a régi óvoda
épületének teljes külső-belső
felújításával, átalakításával, az
új szolgáltatás részére történő
funkciónak megfelelő kialakításával. Az épület korszerű
technológiával, megújuló energiaforrások
felhasználásával
üzemeltethető, a mai kor igényeinek megfelelő belső elrendezéssel és bútorzattal felszerelt, akadálymentes megközelíthetősége is biztosított.
Belügyminisztériumi források felhasználásával vált valóra
önkormányzati hivatalunk és
faluházunk külső-belső felújítása, korszerűsítése és megújuló
energiaforrásokkal való fenntartása, amely szintén fontos
mérföldkő településünk életében, hiszen településközpontunk kiemelt épületegyüttese,
településképünk fontos momentuma. Itt került felépítésre hősi
halottaink emlékműve, egyedi,
Nagy-Magyarország térbeli ábrázolásával, modern építészeti
megoldással, méltó emlékhely
felállításával.
A Vidékfejlesztési Programnak köszönhetően valósulhatott
meg a volt iskolaépület Integrált Közösségi és Szolgáltató
Térré történő átalakítása, amely
közösségi életünk összekovácsolásában nyújt sikereket,
évek óta számos közösségépítő
tevékenység valósulhat meg itt.
Szintén ezen programból újult

meg a faluház tere, településünk gyönyörű templomkertje a
felépített és megvilágított stációkkal, filagóriával (kertiházacskával, lugassal).
Sportcentrumunk és a meglévő építmények teljes felújításra kerültek, új műfüves kispálya épült, a 17 fejes Hunter
öntözőberendezéssel ellátott füves nagypályához egy 300 férőhelyes, fedett lelátó, világítás, 27 férőhelyes térköves
parkoló kialakítása biztosítja a
színvonalas sportolási és szurkolási lehetőségeket. Sportöltözőnk teljes felújításra, korszerűsítésre és bővítésre került,
valamint itt kapott helyet a
fiatalabb korosztály számára
felépített játszóvár is, és egy
horvát-magyar pályázati program keretében valósulhatott
meg a csónaktároló épület felépítése is.
Közösségi életünk, szabadtéri programjaink megvalósításához látványkemencés udvar
kerülhetett kialakításra kormányzati támogatással, és polgárőrségünk által használt polgárőr épület is felújításra kerülhetett.
A Magyar Falu Program keretében megújulhatott a település orvosi rendelője és védőnői szolgálata, amely külső
homlokzatában és a közvetlen
környezetében megépített közösségi tér kialakításában igazodik az évek óta felépített
egységes településképbe, a
meglévő fák köré telepített
keretrendszerek követik a modern kor megoldásait, fenntartva és egységet alkotva a
természeti környezet szépségével. Az orvosi rendelő és
(Folytatás a 12. oldalon)
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A forradalomra és a szabadságharcra emlékeztek
Március 15-én, délelőtt 10
órakor vette kezdetét Letenyén
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 174. évfordulójának városi megemlékezése a
kastélyparkban helyet foglaló
Kossuth-emlékoszlop előtt. A
megemlékezésre érkezőket Bellovics Ágota, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár művelődésszervezője köszöntötte.
A Himnusz fúvószenekari
elhangzását követően Letenye
város nevében Aigner Géza
plébános és Farkas Szilárd
polgármester helyezett el koszorút az obeliszknél, majd a
társközségek, hivatalok, intézmények, oktatási-nevelési intézmények, valamint a civil
szervezetek képviselői koszorúztak és rótták le kegyeletüket
az országban elsők között
emelt Kossuth-emlékműnél.
Bogdán Gábor, a Letenyei
Versmondó Kör tagjának szavalatát követően a kisváros első
embere mondta el ünnepi beszédét.
1848. március 15–én, pontosan 174 évvel ezelőtt olyan
forradalmi gondolatok keltek
szárnyra Pest-Budán, amelyek
alapvetően határozták meg
nemzetünk 19. században elinduló polgári fejlődését, kijelölvén annak irányvonalát. A márciusi ifjak ösztönös megmozdulás-sorozata többek között a
nemzeti önrendelkezést semmibe vevő berendezkedés ellen
szólalt fel. E felszólalás egyik
legmeghatározóbb eleme az
ösztönösség volt, amely mögött
ott húzódik az a kreatív szellemi alkotófolyamat is, amely a
történelem látcsövén visszatekintve olybá tűnik, mintha kimunkált forgatókönyvírók keze
nyomát viselné magán. És itt
nem csak a változásokat követelő 12 pont megfogalmazására
gondolok, hanem arra, a spontán formálódó szellemi erőtér-

re, amely magával ragadta és
egyre duzzasztotta a reformgondolatokra fogékony tömeget, a Pilvax kávéháztól egészen a Helytartótanácsig, amely
erőt és jogot formált a Landerer
nyomda lefoglalására éppúgy,
mint Táncsics börtönének megnyittatására, és amely lelkesítette és érzelmi munícióval látta el a Nemzeti Múzeum előtt
összegyűlt embereket…
De vajon milyen hatást gyakorolt a forradalom és szabadságharc szűkebb környezetünkben? A feltett kérdés megválaszolására dr. Vándor László
nyugalmazott múzeumigazgató, régész gondolatait is segítségül hívom a következőkben.
1848 kora tavaszán Zala
népe is felkelt. Az a nép, melynek legjelesebb fiai ekkor már
évtizedek óta a haladás élharcosai, élenjárói voltak. A kor
viszonyai között a pesti hírek
pár nap késéssel érkeztek, de
Kanizsán március 20-án már 12
pontot fogalmaztak, melyet elküldtek a megye összes mezővárosába. A jobbágyság megszüntetése, a parasztmegmozdulások lehetősége ugyanakkor
ijesztően hatott a megye birtokos nemességére. Az áprilisi
törvények kihirdetését ováció
fogadta a zalai településeken. A
kivívott győzelem mámora után
hamar jöttek az első, nehéz
csapások. Sorra buktak el a
megmozdulások, forradalmak
Európában.
Radeczky tábornok június
végén sorsdöntő vereséget mért
az itáliai nemzeti mozgalomra.
Kossuthéknak ekkor már szembe kellett nézniük az új helyzettel. Azzal a helyzettel, amely
elsősorban erős és felkészült
külpolitikusokat kívánt. S ebben sajnos nem volt tapasztalatuk. A hazai megyegyűléseken, országgyűléseken a belpolitikai csatákban már megedző-

A nagykanizsai Mozaik Színpad március 15-re emlékező előadása.

Farkas Szilárd ünnepi beszédét mondja.

dött politikusaink voltak. De
külpolitikára legfeljebb csak
néhány, Bécsben tevékenykedő
arisztokratánknak volt rálátása.
És ők sajnos nem a forradalom
oldalán álltak. Így, amikor a
bécsi udvar ismét erősnek érezte magát és augusztus végén
hatályon kívül helyezte az áprilisi törvényeket, megszüntette
a magyar önállóság lényeges
elemeit, ekkor szembe kellett
nézni az új helyzettel. Kossuth
vállalta az ellenállást. Ő és
sokan mások még a forradalmi
Európát ismerték. Abban bíztak, hogy Magyarország elnyerheti a nemzetközi elismerést.
Azonban nem tudták, hogy
a nagyhatalmak ragaszkodnak a
Habsburg Monarchia fennmaradásához és nem számoltak
azzal sem, hogy nemcsak a
forradalom, hanem annak bukása is végiggyűrűzik Európán.
Az önvédelmi harcot, ha már
erre került sor, mindenképpen
vállalni kellett. A támadás itt, a
mi megyénk déli határán indult
a győztes forradalom ellen. Az
udvar által felbíztatott horvát
bán, Jellasics csapatai a Dráva
vonalán álltak. Velük szemben
sorakozott fel a zalai-vasi nemzetőrség elég gyengén felfegyverzett, tapasztalatlan serege. A
letenyei átkelő, a letenyei Mura-híd ekkor a legfontosabb
stratégiai pont volt a térségben.
A mozgósított nemzetőrség július 1-je és július 8-a között
foglalta el helyét, majd vonult
fel a Dráva és a Mura vonalra.
A zalai nemzetőrök többsége – a Zalaegerszegen, Nagykapornakon, Zalaszentgróton és
Tapolcán táborba szállók – Letenyén keresztül vonultak a
Dráva mentére és a Mura partját őrizték. A nagy túlerőben
lévő Jellasics szeptember 11-én
tört be a Muraközbe, amit a
magyar csapatok már kiürítettek. A letenyei Mura-hidat ugyan
sikerült lerombolni, de az ellen-

ség új hidat épített, ezen keresztül, és Lendva felől érkezve
foglalta el Letenyét; szeptember 14–én pedig már Kanizsán
volt. A rosszul felszerelt nemzetőrök, akiknek jelentős része
még puskával sem rendelkezett, kiürítette Dél-Zalát. Még
ha rövid időre is, de dicsőségesen érintették a hadiesemények Letenyét.
A Pákozd után meginduló
ellentámadás során Perczel Mór
serege október 17–én indult
támadásba és ezen a napon
zajlott a letenyei csata, melyről
sajnos máig nem sokat lehet
hallani. Perczel megtámadta a
letenyei hidat védő császári
erőket, és egyórás ágyú- és
gyalogsági tűzzel megfutamította őket. Ezután átkeltek a
túlpartra, élükön három századnyi zalai önkéntessel. De átkelés közben a híd elszakadt, és
34 zalai önkéntes a túlparton
rekedt. Ezen és a Kotorinál
átkelt honvédek azonban Hodosánnál utolérték a horvátokat, és egy 736 fős határőr különítményt kényszerítettek megadásra. Ezt követően a magyar
csapatok visszafoglalták Muraközt, sőt betörtek Stájerországba, és elfoglalták Friedaut, a
mai Ormosd települést.
A hadihelyzet változásával
azonban november 11-én és 12én ki kellett üríteni a Muraközt.
De még november 24-én, az
innen indított ellentámadásuk
Hodosán elfoglalásával járt.
Majd december 12-én a letenyei hadosztály átkelt a Muraközbe és öt napon át sikeres
hadműveleteket folytatott. Mindez addig tartott, míg híre nem
jött Windisgrätz december 14-én
indított támadásának, és megkapták a parancsot a visszavonulásra. A letenyei lakosság kétségbeesésének és menekülésének emléke az 1984-ben itt előkerült 12,5 kg súlyú éremlelet
(Folytatás a 12. oldalon)
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Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

„Március 15-én a szabadságot és a szolidaritást ünnepeljük”
Az 1848-as szabadságharc és forradalom évfordulója alkalmából március 15-én közös ünnepséget tartottak Murakeresztúron a fénykeresztnél. A koszorúzással és
misével egybekötött ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött,
ezután Gonda Zsuzsanna
mondott verset. A meghívott vendég Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő volt, az ünnepi
beszédet ő és Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere tartották. Alább
változtatás nélkül közöljük a keresztúri polgármester ünnepi bejegyzését:
„Március 15-én nemcsak a magyar nemzet A Zrínyi Kadétok ünnepélyes zászlószabadságát ünnepeljük,
hanem az összefogást is. felvonása Murakeresztúron.
Az itt élő nemzetek össze- és szabad világért. '48 táborfogását és együttműködését, a nokai között horvát, szerb, örszolidaritást. 1848-ban a Ma- mény, osztrák és német szárgyarországon élő népek együtt mazásúak is voltak, de ugyanálltak ki egy igazságos, egyenlő azért a célért, ugyanazért az

ügyért harcoltak. Egy szabad,
egyenlő és testvéri Magyarországért.
Ezek az értékek azok, amelyeket mi a mai napig a magunkénak vallunk. És a mi
sokszínű településünk is mindig kész összefogni, hogy megvédje értékeinket. Mi is kiállunk egymásért a bajban, és
segítünk, ahol tudunk. Büszke
vagyok rá, hogy a '48-as forradalmárok és szabadságharcosok méltó követői vagyunk.
Sokszínűsége ellenére is hasonlóan erős a mi közösségünk
is. És a keresztúriak összefogásának köszönhetően új lendületet vett településünk fejlődése is az elmúlt időszakban.
1848 tehát a közösség
összefogásáról, a szolidaritásról
is szól. És ezen a téren Murakeresztúr tényleg különleges
eredményeket tud felmutatni.
A szomszédunkban háború
dúl, a falunk azonban egyként
mozdult meg, hogy segíteni
tudjon. A héten érkeznek az
első családok, akiket be tudunk

fogadni. Közösségi felajánlásból szereztünk ágyakat, matracokat, mosógépet, mikorsütőt,
kávéfőzőt, ágyneműt, ételt és
tisztálkodási szereket.
Összefogtunk, hogy kezet
nyújtsunk a bajba jutottaknak,
az elesetteknek. Mert a nemzeti
érzés mi más lenne, mint felelősségvállalás egymásért, a
nálunk nehezebb helyzetben
élőkért.
1848-ban a magyar nemesek szabadságot és egyenlő jogokat követeltek az elnyomottaknak. Mi most összefogtunk,
hogy békét, és biztonságot adjunk a menekülteknek. Murakeresztúr készen áll rá, hogy
segítsen. '48 hősei is ezt tennék
a mi helyünkben ebben a háborús helyzetben.
Köszönöm Murakeresztúrnak, hogy segít a bajban, és
megmutatta, hogy falunk méltó
örököse '48 hőseinek! És köszönöm településünk országgyűlési képviselőjének, Cseresnyés Péternek, hogy mindenben támogat bennünket.

Több mint harminc menekültet tud befogadni Murakeresztúr
A rengeteg felajánlásnak, a
falu összefogásának köszönhetően több mint harminc Ukrajnából elmenekült embert tud
befogadni Murakeresztúr. A település művelődési házának
emeletén alakítottak ki szobákat, ahol felállították az adományba kapott ágyakat, és
megágyaztak a felajánlott matracokkal, ágyneművel, paplanokkal, párnákkal és takarókkal. A település mosógépeket,
mikrohullámú sütőt és kávéfőzőt is kapott adományba, hogy
az oda érkezők minél otthonosabban és kényelmesebben érezhessék magukat arra az időre,
amíg szükségük van menedékre.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester Kovácsné Deák
Erzsébettel, a művelődési ház
vezetőjével, Spirk Erzsébettel,
a murakeresztúri könyvtár ve-

zetőjével és Novák Zsoltnéval,
aki nagy tapasztalattal rendelkezik nehéz helyzetbe jutott
emberek segítésében, közös
megbeszélést tartottak, hogy
áttekintsék a legfontosabb teendőket, mielőtt megérkeznek
a vendégek. Polgár Róbert a
közösségi oldalán mondott hálát azoknak, akik lehetővé tették a menekültek befogadását:
„Köszönöm mindenkinek a
sok-sok felajánlást és segítséget. Az önkormányzatnál és a
művházban továbbra is le tudják adni a tartós élelmiszert
és a tisztálkodási szereket.
Illetve külön a menekültek
megsegítésére létrehoztunk egy
bankszámlaszámot, ide is várjuk a további felajánlásokat:
11749015-15432209-10020009.
Szolidaritunk Ukrajnával, a kárpátaljai magyarokkal.”

Polgár Róbert, Novák Zsoltné, Kovácsné Deák Erzsébet és
Spirk Erzsébet.

2022. március (2.)
HIRDETÉS

Dél-Zala Murahíd

9

10

Dél-Zala Murahíd

2022. március (2.)

A kanizsai Horváth Jácint „szövegkörnyezete”
A bűzösborz és Márki-Zay Péter
Korábban már megkerestük
a demokratikus ellenzék Zala
megyei országgyűlési képviselőjelöltjeit, hogy miképpen vélekednek miniszterelnök-jelöltjük finoman is szólva furcsa
kijelentéséről. Márki-Zay Péter
ugyanis azt mondta, hogy ők a
kommunistákat és a fasisztákat
is képviselik.
Csupán Horváth Jácint (Zala megye 3. számú választókerület, Nagykanizsa) válaszolt.
(Erre a későbbiekben visszatérünk.) Dr. Csidei Irén (Zala
megye, 1. számú választókerület, Zalaegerszeg) és Elekes
István (Zala megye, 2. számú
választókerület, Keszthely) nem
reagált.
Március 8-án újabb levelet
küldtünk a három képviselőjelöltnek. A kérdéseink a következők voltak:
– Egyetért-e azzal, hogy
Magyarország küldjön fegyvereket és katonákat az ukrajnai
háborúba (Márki-Zay Pétertől
elhangzott ez)?
– Támogatja-e, hogy bármely ország Magyarország területén át fegyvereket juttasson
el Ukrajnába, vagy katonái
hazánkon keresztül jussanak el
a háborús övezetbe?
Horváth Jácint nem hazudtolta meg önmagát, még aznap
válaszolt:
„Nagyon szívesen válaszolok, de nekem elkerülte a figyelmem, hogy Márki-Zay Péter pontosan azt mondta: „Magyarország küldjön fegyvereket
és katonákat az ukrajnai háborúba”. Kérem linkelje be az
autentikus (nem másodközlés-

ből származó) forrást erre nem
szövegkörnyezetéből kiemelve.
Amennyiben ez megvan, utána
szívesen reagálok.
Dr. Csidei Irén és Elekes
István még nem jelentkezett.
Természetesen azonnal megosztjuk olvasóinkkal véleményüket, ha azt megírják nekünk.
***
Eddig a tények, s most következzen a vélemény! Megértjük dr. Csidei Irén és Elekes
István hallgatását. Ezekre a
kérdésekre nehéz választ adni.
Ha lelkiismeretük irányítja
véleményüket, akkor a kérdésekre csak egyfajta válasz
adható. S az pedig ellentmond
Márki-Zay Péter kijelentéseinek.
Más kérdés Horváth Jácint
gyors válasza. Úgy tűnik, hogy
neki a szövegkörnyezet állandó
„védőügyvéde” lett.
Kedves Jácint! Miközben a
szövegkörnyezetet hívja segítségül, az Ön politikai főnökei
kamuvideókat gyártanak, álhírekkel támadják a kormányt,
diplomát hazudnak maguknak,
csúszópénzt követelnek, eladnák a Városházát jutalék
fejében. Ilyenkor hol van a
szövegkörnyezet?
Én megértem az Ön politikai ambícióit, hiszen mindig
törekvő, magasívű elképzelései
voltak. Aztán általában nekiütközött a valóságnak. Emlékszik
még a gelsei ábrándjaira? De
napjainkban, a nagykanizsai
önkormányzatban sem állnak
feladatuk magaslatán. Nem én
állítom, hanem napi téma Nagykanizsán, hogy az Önök által

Fotó: badog.blogstar.hu
Jakab Péter (jobbról), a Jobbik vezére énekel. A demokratikus
ellenzék együtt dalol az antiszemita, cigányellenes párttal.

Fotó: Horváth Jácint facebook oldala
Márki-Zay Péter és Horváth Jácint. A „szövegkörnyezet” sajnos
hiányzik a képről.

vezetett önkormányzat cégeinél
nincs minden rendben.
Kedves Jácint! Tudja, ÉszakAmerikában van egy bűdösborz
fajta, szkunknak hívják, ami
nevéhez „méltóan” olyan undorító váladékot ereszt ki, aminek
szaga hosszú ideig megmarad.
Észak-Amerikából keveredett
hozzánk az a hibbant vándorprédikátor, aki most az Önök
miniszterelnök-jelöltje. Ő nem
hátulról engedi ki ezt a szörnyűséget, hanem a száján keresztül. Ilyen szintre a magyar
ellenzék még soha nem süllyedt.
S ezt az embert – politikusnak
nem nevezném – Önök követik.
Ön pedig „szövegkörnyezet” nevű „védőügyvédtársával” mentegeti is.
Arra nem gondolt, hogy
Önnek is lehet önálló véleménye? Persze, akkor már nem
Ön lenne a térség ellenzéki országgyűlési képviselőjelöltje.
Március tizedikén köztársasági elnököt választott az Országgyűlés. Novák Katalinnak
az első körben bizalmat szavaztak. Az Ön elvtársai nem

voltak jelen a megválasztott
elnök eskütételénél. Több szempontból is – nem tudok mást
mondani – bunkók voltak. Egyrészt – az Önök jelöltjével
szemben – nem kampánybeszédet mondott Novák Katalin,
másrészt hölgyről van szó, harmadrészt nem szoros versenyben, hanem fölényesen győzött. Demokratikus feltételek
között.
Már kezdem elhinni azt,
ami már Brüsszelben is téma.
Konkrétan azt, hogy egyre többen mondják a magyar jobboldali EP-képviselőknek –
persze, nem az ülésteremben,
csak a folyósokon –, hogy a
magyaroknak a legaljasabb ellenzék jutott.
Kedves Jácint! Most ígérem
Önnek, hogy április 4-én (érdekes dátum!) reggel, ha Önök
nyernek, hívom és gratulálok.
Nem leszek boldog, de bunkó sem.
A szövegkörnyezetre sem
hivatkozok…
Üdvözlettel:
Ekler Elemér
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Hármas ünnep Lovásziban
A felújított óvoda, a közpark és a megújult Olajbányász
Művelődési Ház átadási ünnepségét tartották minap Lovásziban. Kovács Ferenc polgármester érdeklődésünkre elmondta,
az óvodánál régi tervük valósult meg a korszerűsítéssel, a
közpark egy elhagyatott, a falu
központjához közeli területen
lett kialakítva, a művelődési
ház „hosszúterme” pedig kisebb rendezvények és kiállítások megtartását teszik lehetővé.
– Az óvoda 85 milliós keretösszege a Magyar Falu Programból, valamint a Belügyminisztérium támogatásából állt, a
közpark egy romos terület
helyén került kialakításra, ez
közel 4,7 millió forintból lett
megvalósítva, a művelődési
házban belső tereket újítottunk
fel 6 milliós támogatásból. Itt a
kiszolgáló helyiségek, mosdók,
illetve a helyiek által „hosszúteremnek” hívott emeleti blokk
kapott felújítást, új parkettaburkolatot, festést.
– Az említett közpark milyen
funkciót tölt majd be a településen?

– A pihenést szolgálja, családos anyukák a séta, bolti bevásárlás után ülhetnek le a kialakított padon és a jövőben
parkosításra is sor kerül ugyanitt.
Az óvodai felújításról Tótiván Katalinnal, az intézmény
vezetőjével beszélgettünk:
– Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy az óvoda felújításra került, sikeres volt az
önkormányzat pályázata. Már
birtokba is vettük az épületet (a
megnyitón Kovács Ferenc külön megköszönte a Bene Nándor vezette tornyiszentmiklósi
önkormányzat segítségét, hogy
a munkálatok idejére fogadták
a lovászi óvodásokat) dekoráljuk, barátságossá tesszük a helyiségeket és természetesen további terveink is vannak egyéb
fejlesztéseket illetően.
Az ünnepélyes átadássorozat vendége volt Cseresnyés
Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki arról beszélt az ünnepen, mennyire fontos, hogy felelős kormány
dönthessen a falvak életéről, a
jövőjükről, a beindított fejlesztések folytatásáról.
dj

Balról Kovács Ferenc, Cseresnyés Péter, Tótiván Katalin, Hordós Krisztina a kivitelező cég LE-KO Kft. vezetője és Bene
Csaba a megyei közgyűlés alelnöke.

A közpark…

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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A mostani kormány nem csak ígérgetett!
(Folytatás a 4. oldalról)
védőnői szolgálat belső felújítása során korszerű bútorzattal
és több milliós eszközök beszerzésével került átadásra, amely a
térségben egyedülálló, modern
kialakítással és felszereltséggel
méltán elnyerte a szakszemélyzet és az ellátottak elismerését.
Mindezen infrastrukturális
fejlesztések mellett fontos volt
a falugondnoki és a családsegítő alapszolgáltatások kiépítése, az óvodások áthordása, a
települési polgárőrség erősítése, a megyei első osztályban
versenyző labdarúgó-csapataink
és utánpótlás korosztályok felkészítő és versenyeztetési feladatainak ellátása, és mindezekhez a szükséges gépjárművek beszerzése, a hatékony,
eredményes feladatellátás érdekében.

Közterületeink és zöld környezünk folyamatosan karbantartása során kormányzati támogatással beszereztünk számos kommunális eszközt, kisés nagytraktort, fűnyírókat,
ezeket tárolására és szükséges
javítások elvégzésére garázst,
műhelyt, kocsiszínt alakítottunk és építettünk meg.
A vidéki települések szempontjából történelmünk során nem
volt még ilyen sikeres felzárkóztatási program, a kormányzati támogatások figyelembe veszik a vidék igényeit, ahhoz igazított támogatási rendszerek kerültek kialakításra, amelyben minden település számára biztosított a fejlődés, a településfejlesztés, a szolgáltatások bővítése, a
felzárkózás, élhető vidék alakult ki,
amely kormányunk vidékfejlesztési stratégiájának köszönhető.

Nagyon fontos, hogy a települések
lakosság-megtartó
ereje erősödjön, a megálmodott
fejlesztések tovább folytatódhassanak, a vidék felzárkóztatása töretlen maradjon. A célok
megvalósítása érdekében fon-

tos, hogy olyan kormány maradjon és irányítsa tovább az
országot, amely ezeket a célokat prioritásként kezeli és támogatja.
Preksen László
polgármester

A forradalomra és a szabadságharcra emlékeztek
(Folytatás a 6. oldalról)
volt. Perczel Mór tábornok
december 19–én nagy hóban és
hidegben Csesztregen és Zalalövőn át, Körmendre vonulva
kiürítette a megyét.
Sajnos ezeknek az eseményeknek máig nincs meg a
méltó emlékezete, bár Letenye
példamutatóan őrzi a forradalom és szabadságharc emlékét.
Elsők között állított emléket
Kossuth Lajosnak, és őrzi az
elhunyt Folly Bernát tüzérszázados emlékét is. A Letenye
körüli csaták, Perczel és a zalai
honvédek emlékének megörökítése azonban még várat magára. A zalai honvédek végig
harcolták a szabadságharcot,
ott voltak a tavaszi hadjárat
dicsőséges csatáiban. Köztük

volt az akkori önálló községekből 26 letenyei, 11 egyedutai és 7 béci honvéd.
Ma megemlékezünk mindazokról, akik részt vettek a forradalmi harcokban, akik életüket és vérüket adták a magyar
szabadságért! Azokra a hősökre
is emlékezünk, akik éppen Letenyéről kerültek a honvédek
vagy a huszárok közé és küzdelmük, majd haláluk egy nemesebb ügyet szolgált, a szabadságot!
Főhajtással és tisztelettel
rójuk le kegyeletünket Letenyéről Mikó József és Simon
István 47-es közvitézeknek,
Hosszú István 46–os közvitéznek, egyedutáról pedig Mikó
József 18-as közvitéznek. Hősi
halálukat emléktábla őrzi az

A Mura Térsége Fúvószenekar térzenét adott, majd játszotta el
a Himnuszt és a Szózatot.

utókor számára. A szabadságharc hősei megértették, hogy a
haza ott van, ahol az emberek
szeretik azt a helyet, ahol,
élnek. Ahová tartozunk, s ami
hozzánk tartozik. Ahol az emberek nem vágynak világgá,
vagy ha mégis, akkor tudják,
hogy idővel majd biztosan
visszatérnek. Nem áhítozzák a
másét, nem hódolnak be távoli,
gazdag hatalmak imádatának. A
haza ott van, ahol sok-sok emberöltő óta ugyanazon a nyelven szólítjuk meg egymást.
Ahol magyarul meséljük a mesét, magyarul éljük meg a
mindennapokat, magyarul, makacsul ragaszkodunk a tájhoz, a
vidékhez. Ezt a hazát nem lehet
lecserélni, kiosztani, elárulni
vagy félbevágni, hiába is rajzolják át valahányszor a határokat.
1848 üzenetét és hagyományát azóta sokféle politikai
rendszer próbálta kisajátítani,
saját szolgálatába állítani, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Leginkább azonban az
történt, hogy a legtöbb magyar
hivatalosság nem tudott igazán
mit kezdeni az első magyar forradalom mítoszával. Nem mertek vele szembefordulni, de
érzékeltették, hogy valójában
nem tartják az ügyüknek. A
kiegyezés után a Deák-párti, a
szabadelvű, a munkapárti korszakok, a Horthy-rendszer, a
Rákosi-rendszer, a Kádár-rendszer „megőrizve megszüntetni”

akarták annak az eseménynek a
tradícióját, amelyet nem mertek
nyíltan megtagadni, de valójában el akarták hárítani a hatását. Az emberek mindig megérezték ezt a kisajátítást, '48
megmaradt a legféltettebb nemzeti ünnepnek. Felismerték annak az emléknek a kitörlésére
irányuló kísérletet, melyet, ha
komolyan vesznek, mindenkor
politikai veszélyt jelenthetett.
A '48-as forradalom legfontosabb üzenete 174 év óta az,
hogy a szabadság a legszámottevőbb e világon. A jelen
korban valamennyien átérezzük ennek erejét, különösen az
elmúlt hetekben történt véres és
tragikus, háborús események
hatására.
Máig érvényesek Kossuth
Lajos szavai, mellyel zárom
emlékező gondolataimat. A szavak így szólnak, idézem: „Legyen hű a nemzet önmagához
… Veszve csak azon nemzet
lehet, amely lemond önmagáról.”
A forradalom és szabadságharc emléknapján a Mura
Gyöngye Mazsorett Csoport –
felkészítőjük Pintér Jánosné –
tánckoreográfiáját, majd pedig
a nagykanizsai Mozaik Színpad
zenés előadását tekintethették
meg az érdeklődők. A rendezvényt, a Mura Térsége Fúvószenekar közreműködésével a
Szózat zárta. Vezényelt Friman
Martin karnagy.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

