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az Év madara

Szociális földprogram Letenyén
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett a
tavalyi évben a Konyhakerti és
kisállattartási szociális földprogram megvalósításának támogatására.
Még 2019. év elején a város
képviselő-testülete úgy döntött
és határozott, hogy ismét pályázatot nyújt be Konyhakerti
és kisállattartási szociális földprogram felhívásra.
Az Értékelő Bizottság 2019.
tavasszal meghozta döntését.

Május 2-án a bizottság közzétette a döntési listát, mely alapján Letenye Város Önkormányzata a SZOC-FP-19-KK-0021
kódszám alatt benyújtott pályázaton 655.500 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A célcsoport a munkanélküliek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, az aktív korúak ellátásában
részesülők, a megváltozott munkaképességűek és az alacsony
nyugdíjjal rendelkezők voltak.
A szociális rászorultság mellett
a kisállattartáshoz szükséges

Dr. Schauta Marcell tartott előadást.

feltételek megléte is rendeleti
előírás volt. A programra jelentkező családoknál környezettanulmány lefolytatására került sor, amely keretében a hivatal munkatársai ellenőrizték
azt is, hogy rendelkezésre állnak-e az állattartáshoz szükséges feltételek, illetve a család
szociális rászorultsága fennálle. A rendeleti előírásoknak való
megfelelés és a környezettanulmány tapasztalatai alapján
kerültek kiválasztásra a programban résztvevő személyek.
A programot 2019. május
28-án hirdette meg városunk
önkormányzata. A támogatásból 30 szociálisan rászoruló letenyei család részére előnevelt
csirke és táp került kiosztásra.

A programban résztvevő letenyeiek részére dr. Schauta
Marcell állatorvos bevonásával
képzést szervezett és folyamatos mentori tanácsadást nyújtott
az önkormányzat. A képzésen
az állattartás mellett sok érdekes információt hallottunk a
vírusokról is, főként a megelőzést szem előtt tartva, a most
terjedőben lévő koronavírus veszélyeiről.
– Hamarosan ismét meghirdetésre került a kisállattartási
program, mely felhíváshoz –
amennyiben a feltételek továbbra is lehetővé teszik – újból csatlakozni kíván önkormányzatunk – mondta lapunknak Farkas Szilárd polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580
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Névtelen levelekkel, bejelentésekkel próbálják akadályozni a munkát

Testületi ülés Letenyén.

Január utolsó napján ismét
ülésezett a letenyei képviselőtestület.
– Polgármesteri tájékoztatomban többek között kiemeltem: a 2019. évi közfoglalkoztatás kapcsán ellenőrzéseket kapott önkormányzatunk a sorozatos rosszakaratú, névtelen bejelentések és állítások kapcsán.
Az ellenőrzések során jelenléti
íveket, munkanaplókat, munkaszerződéseket kért be a kormányhivatal illetékes osztálya,
valamint a helyszíni munkavégzés megtekintésére is sor
került. Az ellenőrzés során az
előbb felsorolt dokumentumokat, valamint a munkavégzést
rendben találták.
Igazán sajnálom, hogy városunkban feladott névtelen postai levelekkel, sorozatos anonim bejelentésekkel hátráltatják
az önkormányzati és hivatali
munkavégzést, esetleg megpróbálnak gátat szabni egy-egy
fejlesztésnek, vagy folyamatban lévő beruházásnak – mondta lapunknak Farkas Szilárd
polgármester. – Ismertettem tájékoztatómban ugyanakkor azt
is, hogy a 2020. évi közfoglalkoztatási igényt már benyújtottuk, azt feltöltöttük az elektronikus rendszerbe. 2020. március 1-jétől kettő programelemben várhatóan 50 fő vesz
részt a közfoglalkoztatásban,
amennyiben jóváhagyásra kerülnek a létszámigények és a
hozzá kapcsolódó dologi kiadások. Tájékoztattam a képviselő-testület tagjait arról is,
hogy az elmúlt hetekben aláírásra került Budapesten, a
Nemzeti Sportközpontok székhelyén a letenyei tanuszoda
beruházást megelőző, ingatlan
tulajdonjogának térítésmentes
átadásáról szóló szerződés.
A polgármesteri tájékoztatót
követően az elfogadott napirendi pontok sorrendjében a nem

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 9/2016. (V. 27.) számú önkormányzati rendeletet módosították. A szolgáltatást végző
cég a korábbi díjat megemelte.
A rendelet módosítás hamarosan elérhető lesz a Nemzeti
Jogszabálytár elektronikus felületén, valamint a Városháza
földszinti hirdetőtábláján.
A képviselő-testület – a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek kérésére – módosította, majd egyhangúan elfogadta a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat. A döntés értelmében a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére
egy év időtartamra rendelkezésre bocsátottuk a Kossuth u.
32. szám alatti épületben lévő
egyik irodahelyiséget, valamint
a Letenyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére pedig
egy infokommunikációs eszköz
beszerzését és az eszköz egy év
időtartamra történő szolgáltatási díjfizetését vállalta fel az
önkormányzat.
Az ülés további részében a
letenyei sürgősségi orvosi ügyelet szolgáltató általi, jelentős
mértékű, mintegy 45%-os díjemelését vitatta meg képviselőtestület, majd döntött annak
részbeni elfogadásáról. A városfejlesztési és Gazdasági Bizottság tagjainak javaslatára
mintegy 30%-os mértékben
hajtanak végre emelést egy év
határozott időtartamra, azaz
2020. december 31-ig. Ennek
értelmében Letenye Város Önkormányzata a korábbi 99 Ft
/fő/hónap díjról 130 Ft/fő/hónap
nagyságrendben finanszírozza
havonta a kötelező feladatú
ügyeleti ellátást, 4045 lélekszámmal számolva.
Az országban működő orvosi ügyeletek NEAK finanszí-

rozása nagyon alacsony mértékű a települési lakosságszámok alapján, így komoly problémát okoz az önkormányzatoknak, mivel a települési hozzájárulás mértéke folyamatosan
növekszik a szolgáltatók általi
díjemelésnek
köszönhetően.
Bíznak abban, hogy a NEAK
finanszírozás az orvosi ügyeletek esetében is rendezésre
kerül a kormányzat oldaláról.
Megvitatták és döntöttek arról, hogy a helyi általános iskola udvarán található kézilabda pálya felújítására tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot adnak
ki. A beruházás értéke közel 37
millió Ft. Az ülés napirendi
pontjainak sorrendjében elfogadták a Letenyei Települési
Értéktár Bizottság 2019. évi II.
felévben végzett munkájáról
szóló beszámolóját. Megtárgyalták az általános iskolák felvételi körzeteinek meghatározását, valamint jóváhagyták a
2020. évi szabadságtervet. Zárt

ülésen döntöttek önkormányzati ingatlan vételére tett ajánlat vonatkozásában, valamint
bérlakás bérleti jogviszony
meghosszabbításáról is döntést
hozott a képviselő-testület.
2020. március 1-jétől jogszabály értelmében az építésügyi igazgatási feladatok teljes
mértékben átkerülnek a kormányhivatalhoz. Letenye esetében ez ingó vagyon (bútorok,
méréshez szükséges eszközök)
átadását jelenti, valamint kettő
személyi státuszt (melyből egy
betöltetlen álláshely) is átvesz a
kormányhivatal. Néhány gyámügyi igazgatási feladatot pedig
visszakapott önkormányzat.
A képviselő-testület határozatot hozott a városban kihelyezett közterületi kamerák ügyében. Zárt ülésen tárgyalták a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
alaptőke emelésének kérdését,
mely további kiadási költségeket ró az önkormányzatra.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farsangi vigasság

Letenye, február 25. Húshagyókedd 18 órától.
Farsangi vigasság: télűzés, kiszebábu égetés, zenés maszkabál, jelmez verseny.
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Emelkedett a TOP zalai forráskerete
A Zala Megyei Közgyűlés
2020. február 6-i ülésén módosították a 2019. évi költségvetést, majd rendeletet alkottak a
Zala Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről,
melynek bevételi és kiadási főösszege 629 523 ezer forint.
Elfogadták továbbá a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervét, valamint
az önkormányzat idei összesített közbeszerzési tervét.
A közgyűlés a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felülvizsgálta és módosította Zala
Megye Integrált Területi Programját és Fejlesztési Tervét,
melyet az előző ciklusban fogadott el. A program forráskerete
eredetileg 23.05 milliárd forint
volt, melyet egy alkalommal
már megemeltek 150 millió
forinttal. Az Európai Bizottság
azonban időközben jóváhagyta
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4.
számú módosítását, mellyel átcsoportosításra kerültek az
eredményességi tartalékok, így

az ITP legutóbbi, 2018. november 15-i módosítását követően
a rendelkezésre álló TOP keretösszeg 27.7 milliárd forintra
emelkedett. A megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások többsége már
lezárult.
Jóváhagyta a testület a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyarapodjunk
együtt - határtalanul” című pályázat benyújtását, melyben a
megyei önkormányzat partnere
Kovászna Megye Tanácsa lesz.
A program célja, hogy a két
szervezet együttműködést alakítson ki a helyi induló fiatal
vállalkozások támogatására, elősegítve ezzel a magyarság szülőföldön maradását és gazdasági fejlődését, mivel mindkét
térségben problémát jelent a
fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása során kiemelt
figyelmet kapnának a fiatal vállalkozók, a start-up programok
jó példái, az innovatív kutatási

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

és oktatási programok, melyek
konferencián és helyszíni találkozók során kerülnének bemutatásra. Zalai részről a megyei
önkormányzat alapítványa, a
Zala Megyei Vállalkozási Alapítvány biztosítaná a szakmai
hátteret a projekthez.
Részletes tájékoztatást kapott a közgyűlés a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal 2019ben végzett tevékenységéről.
Az ellátott feladatok között a
testületi munkához kapcsolódók mellett jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal összefüggő, valamint a térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Hagyományossá kívánják tenni
Falusi disznóvágás Csörnyeföldön
Február első napján Csörnyeföld településen először került sor falusi disznóvágás
megrendezésre, melyet a helyi
lakosok nagy érdeklődéssel fogadtak.

Hagyományos disznótoros
programmal vártuk a vendékeket, ahol mindenki kedve szerint vehetett részt az eseményen, lehetett besegíteni a feldolgozásban, az ebéd készítés-

A Magyar Kultúra napján
Letenyén a Magyar Kultúra
Napján a Városi Könyvtárat
zsúfolásig megtöltötték a kultúrabarátok. Dömők József igazgató ünnepi köszöntője után első ízben adta át a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár által
alapított „A Letenyei Kultúra
Mecénása” díjat. Az elismerést
ezúttal Horváth Imre, a 6x6
Trans Kft. tulajdonosa kapta.
Dömök István, a kultúrház
volt gondnoka, steel-gitár ké-

szítő örökzöld dallamai után
Kolman Árpád tótszerdahelyi
magángyűjtő méltatta a híres
színésznő, Fedák Sári életútját,
és ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a primadonnáról szóló
emlékkiállítást.
Az ünnepi művészeti estet Bedics László letenyei fotós képeiből nyílt kiállítás tette teljessé. A tárlatok február 10-ig voltak megtekinthetők.

A perzselés…

A tepertő kipréselése.

Horváth Imre átveszi a díjat.

ben, hurka, kolbász töltésében,
töpörtyű sütésben.
Reggel 7 órakor az üstházakban már lobogott a tűz, forralták a vizet a szorgos segítők. 8 órára a disznó is kilehelte
lelkét, majd az állatot finom
házipálinkával elbúcsúztattuk.
A reggeli zsíroskenyér elfogyasztását követően újult erőre kapva megkezdődött a
feldolgozás. A perzselést,
mosást követően hamar a
bontóasztalra került a hús, ahol
elsőként a hurkába valót készítették elő. A húsok feldarabolásában, zsírszalonna felkockázásában sokan kivették
részüket. A böllér segítőivel elkészítette a kolbászt, bekeverte
a hurkát, majd tökéletesre sózta
a szalonnát.

A helyi asszonyok megfőzték az ebédet, melyre resztelt
májat és vese-velő pörköltet kínáltak. Vacsorára toros káposztaleves, sült hurka, sült hús és
frissen sütött tepertő várta az
érdeklődőket.
Közben tartalmas beszélgetések folytak, felelevenítve a
régi falusi disznóvágás eseményeit, vicces történéseket. A nap
nagyon jó hangulatban és rengeteg munkával telt. Az asszonyok
fenséges ételeket készítettek.
A nagy érdeklődésre való
tekintettel szeretnénk, ha ezen
rendezvény hagyománnyá válna, és minden évben eltölthetnénk együtt egy kellemes
napot, megőrizve a régi falusi
értékeket.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

www.zalatajkiado.hu
Az est főszereplői.

Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

„Az a jó, ha merünk nagyot álmodni!”
Interjú Polgár Róberttel, Murakeresztúr polgármesterével az első 100 napról
– Polgármester úr, eltelt 100
nap a választás óta, hogyan értékeli az eddigieket?
– Tényleg? Észre sem vettem, úgy elrepült az idő. Azt kell
mondjam, szerencsére nem unatkoztunk. Rögtön hozzáláttunk a
munkához. De mielőtt a választás óta eltelt időt értékelném,
engedje meg, hogy köszönetet
mondjak a murakeresztúriaknak, hogy ilyen sokan elmentek
szavazni. Bárkire is szavaztak
az emberek, nagy öröm az, hogy
sokan kifejezték a véleményüket. Nekünk pedig az a dol-

gunk, hogy az egész falut a legjobb tudásunk szerint képviseljük.
– Azokat is, akik ön ellen szavaztak? Vagy akik megrongálták a plakátjait?
– Én azt mondom, borítsunk fátylat a múltra. Felfokozott kampány volt, komoly érzelmeket és indulatokat váltott
ki a választás. Ennek is köszönhető a magas részvétel. De ez
érthető, hiszen nagy volt a tét.
Képviselőtársaimmal együtt az
volt a célunk, hogy minél több
embert megszólítsunk. Azt akar-

Fityeház nemzetiségi kapcsolatai
Fityeház 1994-től kezdődően a kulturális- és sportélet területén egyre szélesebb kapcsolatok kialakítását kezdte meg a Mura túloldalán fekvő „szomszédos” horvátországi településekkel, közöttük is elsősorban Donji Vidoveccel.
A kialakult együttműködés
intenzitása változó volt az elmúlt
mintegy 25 évben.
2020. február 4-én Murakeresztúr és Fityeház polgármestere
közösen járták végig a határmenti
horvát településeket, hogy felújítsák, megerősítsék és továbbfej-

Tárgyalás Donji Kraljevecben.

lesszék a meglévő baráti kapcsolatokat. Sorra látogatták Goričan,
Hodošan, Donji Kraljevec, Sveta
Marija, Donji Vidovec, Kotoriba
és Donja Dubrava településeket.
A látogatás keretében – a Murakeresztúron megrendezésre kerülő
Böllérfesztiválra szóló – horvát
nyelvű meghívókat és plakátokat
adtak át a települések vezetőinek
A jövőbeni együttműködés
lehetséges irányairól tárgyaltak
Ljubomir Grgec (Kotoriba), Josip
Matulin (Donji Vidovec) és Miljenko Horvat (Donji Kraljevec)
polgármesterekkel.

Fotó: Varga Imre
Polgár Róbert: – Az út elején vagyunk még csak, de látszik,
hogy jó az irány.

tuk, hogy mindenki őszintén
beszélhessen a bajairól, az örömeiről és a vágyairól. Az volt a
célunk, hogy a falu jövőjére vonatkozó terveket közösen állítsuk össze. Ezért is kezdtünk hozzá már tavasszal a munkának,
amikor még senki nem gondolt
a választásra. Azt gondolom, a
csapatunk sikerének a titka is
az volt, hogy a végére beérett a
kampány, sikerült megmozdítani az embereket, és egy szép,
távlati programot tettünk le közösen a faluval az asztalra.
– Igen ám, de ezeket meg is
kell valósítani. Van esély rá, hogy
sikerülni fog?
– Azt gondolom, az első és
legfontosabb, hogy legyőzzük a
kishitűségünket. Továbbá az, hogy
ne mástól várjuk mindig a megoldást, hanem magunk álljunk a
változás élére. Bár még csak száz
valahány nap telt el a választás óta,
én máris komoly változásokat
tapasztalok. Sok olyan apró és nagyobb jel van, ami azt mutatja,
valóban elindult valami Keresztúron. Önkéntes munkában újították fel a közösségi házat, ahol
hamarosan elindulhat az idősek
nappali ellátása. Az ünnepek alatt

több tucat ajándékcsomagot készített a falu rászoruló gyermekeiknek, valaki más pedig tonna szám
adományozott krumplit, hogy a
nélkülözőknek kioszthassuk. Ezek
a felajánlások újabb és újabb értékes felajánlásokat hoztak. Úgy
gondolom, még rengeteg energia és lehetőség van a közösségünkben, és hihetetlenül jó érzés látni, hogy ez most kezd felszabadulni.
– De mire lesz ez elég?
Mert a programban azért voltak nagyobb ígéretek is.
– Az a jó, ha merünk nagyot
álmodni. Mert legalább van cél
a szemünk előtt, amihez tarthatjuk magunkat. Ha vannak terveink, vágyaink, ötletünk és programunk, könnyebb azokat megvalósítani is. Amikor például
újraindítottuk a focicsapatunkat, senki nem gondolta volna,
hogy néhány éven belül a megyei II. osztályába is sikerül felkapaszkodnunk. Lépésről lépésre, de így fogunk haladni a programunk megvalósításával is. Elindítottuk az óvoda és iskolajáratot, hamarosan új autót szerzünk be az áruszállításhoz is,
(Folytatás a II. oldalon)
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„Az a jó, ha merünk nagyot álmodni!”
Interjú Polgár Róberttel, Murakeresztúr polgármesterével az első 100 napról
(Folytatás az I. oldalról)
közben milliárdos értékű kerékpárút-fejlesztés kezdődik falunkban, tavasszal indul az idősek
nappali ellátása, regionális fesztivállá bővítjük a Mura-Menti
Malacságokat. Előkészítés alatt
van az állandó idősek otthona,
pályázunk új bölcsődére, felújítjuk az óvodánkat is, és reméljük, komoly útfejlesztések is lesznek, beleértve az új Mura-hidat. 100 nap alatt nem lehet megváltani a világot, de mi hozzákezdtünk. Ha ilyen ütemben haladunk, öt év múlva egy másik
falu lesz Keresztúrból.
– Mi a helyzet az önkormányzati épület felújításával?
Szemmel láthatóan nem halad a
munka, mi az oka?
– Igen, ez egy nehéz örökség. A választások után sok nehézséggel kellett szembesülnünk.
Komoly problémák merültek fel
az önkormányzati épület felújításával kapcsolatban. Gond
volt a pályázattal és a megkezdett kivitelezési munkálatokkal
is. Ez már egy több éve megnyert pályázat volt, mégis csak
a választások előtti hetekben
kezdték el a munkafolyamatokat. Mint kiderült, az előző
testület a pályázati összegen fe-

lül megszavazott egy kiegészítő
önkormányzati önrészt a kivitelező kérésére, amely több millió forint volt. Ez az igény főképp a megkésett munkálatok
miatt lépett fel. Az infláció, az
anyagárak és a munkabérek emelkedése miatt keletkezett, ami még
többé-kevésbé érhető is. De az,
hogy a választások utáni héten,
az újonnan felállt képviselőtestületnek tagjai még kézbe sem
vették a kinevezésüket, egy újabb
nyolc és fél millió forintos igényt
nyújtson be a kivitelező, teljesen elfogadhatatlan volt. Ezt
nem tudtuk és nem is akartuk
támogatni, mert a kivitelező aláírta és elvállalta, hogy a pályázatban szereplő munkálatokat
elvégzi és maradéktalanul teljesíti. Sajnos többszöri egyeztetés után sem jutottuk közös nevezőre. Ezután a vállalkozó egyoldalúan felrúgta a szerződést.
Jelenleg keressük a jogi megoldást, hogy az elhibázott beruházásból minél jobban jöjjünk
ki. Milliókat elszórt az előző
vezetés valódi eredmény nélkül. Nekünk ezt kell helyrehozni. Szeretnénk lezárni végre ezt
a nehéz örökséget, és az érdemi
munkára, a fejlesztésekre koncentrálni.

A hős honvéd és költő...

Zrínyi Miklósra emlékeztek

– És bírni fogják energiával? Mert ezek szerint két fronton is helyt kell állniuk.
– Fiatal, elhivatott és hozzáértő képviselő-testületünk van.
Új, kiváló jegyzőnk, és az önkormányzatnál csupa olyan munkatársam, akik valóban a közösségért szeretnének tenni. Még
az út elején vagyunk, de az már

Új vasúti átkelőt terveznek

A falu vezetése a MÁV illetékes szakembereivel bejárta
azokat a területeket, ahol új vasúti átkelőt lehetne kialakítani.
Polgár Róbert polgármester elmondta, az önkormányzat célja
az, hogy csökkenjen a falu útjainak a terhelése és biztonságosabbá váljon a közleke-

idén is meghívták. Murakeresztúr mellett fekszik ugyanis
az a vár, amit azért emelt Zrínyi, hogy innen szervezze
meg a Muravidék és hazánk
védelmét a török seregekkel
szemben az 1600-as évek közepén.

dés. Nemcsak az autóforgalmat lehetne az új átkelővel
elterelni, de végre Újtelep is
biztonságosan megközelíthető
lenne.
A MÁV hamarosan elkészíti a hivatalos szakvéleményt,
amely mentén meg lehet valósítani a beruházást.

Újtelep csatornázásáról egyeztettek
Polgár Róbert polgármester
a Dél-zalai Víz és Csatornamű
Zrt. munkatársaival egyeztetett
arról, miként lehetne a keresztúri Újtelepre bevezetni a csatornát. A szakértők elmondták,

A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán koszorúzással egybekötött ünnepségen emlékeztek Zrínyi Miklósra, a hős magyar-horvát hadvezérre és költőre.
A január végi ünnepségre Keresztúr önkormányzatát

látszik, hogy jó az irány. Ezt kell
folytatni, és akkor nem lesz baj.
Nagyon köszönöm mindenkinek a támogatását és a bizalmát! Köszönjük a sok felajánlást és az önkéntesek segítségét. Ha mindenki teszi a
dolgát, közösen komoly eredményeket fogunk elérni. Hajrá,
Keresztúr!

több tíz millió forintos beruházásra van szükség.
A polgármester közölte, minden követ meg fog mozgatni, hogy
még ebben a ciklusban kialakítsák a csatornarendszert Újtelepen.
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Kihasználnák a MÁV üres épületeit Földrengés Murakeresztúron
A keresztúri önkormányzat
és a MÁV munkatársai közösen
járták be a vasúttársaság évek
óta üresen álló épületeit, hogy
felmérjék, milyen új funkciót
kaphatnának azok. Az egyik
nagyobb épületben közösségi

teret hoznának létre, a másikat
pedig vendégfogadó szállássá
lehetne átalakítani. Turisztikai
és kulturális programok szervezéséhez is új helyszíneket
vonhatnának így be Murakeresztúron.

A polgármester nyilatkozik a televízió munkatársának.

Köszönjük, Irénke néni!
Ünnepélyes keretek között
mondtak köszönetet a keresztúri önkormányzat munkatársai Plander Tibornének,
aki évtizedeken át volt a
falu védőnője. Irénke néni
ugyanis január 31-én nyugdíjba
vonult.
Ezúton is jó egészséget
és sok boldogságot kívánunk
neki!

Január 5-én, negyed 3-kor
földrengés rázta meg Keresztúrt, de szerencsére személyi
sérülés nem történt és anyagi
kár sem keletkezett. Az ijedtség
azonban nagy volt. A polgármester a katasztrófavédelem-

mel a rengést követően azonnal
egyeztetett, a hatóság helyszíni
szemlét tartott, és gondoskodott
a keresztúriak biztonságáról. A
földrengéssel kapcsoltban az
M1 csatorna kérdezte a polgármestert.

Kátyúztak a Petőfi utcában
Murakeresztúron, a Petőfi
Sándor utcában még tavaly
októberben maradt néhány
nagyobb kátyú az útfelújítás
során, amiket idén január végén
javítottak ki. Bár az út még
mindig nincs tökéletes álla-

potban, a legveszélyesebb hibákat legalább most már befoltozták.
Az önkormányzat mindent
elkövet annak érdekében, hogy
forrást találjon egy átfogó útfelújítási programra.

Új védőnő Keresztúron

Új bölcsődéje lesz Keresztúrnak
Február 1-jétől Bedő-Miháczi Helga az új keresztúri
védőnő. Elődjéhez hasonlóan ő
is napi 8 órában áll majd a
keresztúri szülők és gyermekeik rendelkezésére, szolgála-

tára. Ezúton is jó munkát kívánunk neki!
A képen a leendő munka
részleteiről folynak az egyeztetések az önkormányzati hivatalban.

Állami támogatásból, az óvoda épületének átalakításával
nyílik még az idén új bölcsőde
Keresztúron. Így a kisgyermekes szülőknek nem kell máshová vinni gyermekeiket, ha a
munka mellett gondoskodni

szeretnének a kicsik szakszerű
és biztonságos neveléséről.
Tolnai Rózsa óvodavezető
és Polgár Róbert polgármester
mérte fel a terepet Zala megyei bölcsőde-szakértőkkel és
pályázatírókkal.
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AZala Megyei Közgyűlés is támogató Új vezető a mozgáskorlátozottaknál
2019 decemberében a Zala
Megyei Közgyűlés elnökével,
dr. Pál Attilával egyeztetett Murakeresztúr polgármestere, Polgár Róbert. Megállapodtak, hogy
az elkövetkezendőkben szorosabbra fonják az együttműködést.
A közgyűlés elnöke 500 ezer
forintos támogatást ajánlott fel
az egyházközségi böllérfesztivál szervezéséhez. Polgár Róbert pedig felkérte őt, hogy vállalja el a program fővédnökségét
Cseresnyés Péter államtitkárral
és országgyűlési képviselővel
közösen.

Decemberben új elnököt
választott a Murakeresztúri Mozgáskorlátozottak Egyesülete. A
keresztúri egyesület elnöke idáig Horváth Mária volt, aki
egyéb teendői miatt most lemondott a tisztségről.

Dr. Pál Attila és Polgár Róbert.

Újabb támogató
A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat társrendezőként csatlakozott a murakeresztúri böllérfesztiválhoz, és magára vállalta a program költségeinek
egy részét. A szervezet nagyra
tartja, hogy településünk évről
évre kiváló hangulatú, értékteremtő és hagyományőrző fesztivált rendez. Olyan programot,
amely a magyar vidék megerő-

Köszönjük az eddigi szervezői munkáját, valamint sok
sikert és eredményes folytatást kívánunk utódjának, Deák
Erzsébetnek, aki már évek
óta aktívan segíti az egyesületet.

sítését és fennmaradását szolgálja.
A képen a támogatás és a közös rendezés részleteiről egyeztet Polgár Róbert polgármester,
Zavarkó József alpolgármester
és István Kaj, az MNVH Zala
megyei referense. A támogatás elnyerésében sokat segített Cseresnyés Péter államtitkár és országgyűlési képviselő is.

Idén is megtartották a tűzoltóbált
Tislerics Antal képviselő, a
Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka Pál
Attilával, az egyesület elnökével együtt évről évre megrendezik a tűzoltó bált Keresztúron. Kétségtelenül ez a program a keresztúri tél egyik fény-

pontja. Vendégeik nemcsak településünkről, hanem a környező falvakból és Nagykanizsáról is szoktak jönni a bálra.
Idén is jó társaság gyűlt össze,
finoakat lehetett enni-inni, a
táncmulatág és a tombola sem
maradt el.

Új autót vesz az önkormányzat

Festés társadalmi munkában...
Idősek intézménye nyílik
Orsós Károly keresztúri lakos társadalmi munkában festette ki a kollátszegi óvodát.

Itt még az idén megnyílhat
az idősek nappali ellátó intézménye.

Keresztúrnak hamarosan új áruszállító autója lesz. Eddig két
öreg és gyakran meghibásodó autóval vitte az önkormányzat
házhoz az ételt a szociálisan rászorulóknak, és látták el az
egyéb áruszállítással járó közfeladatokat. Ezeknek a kocsiknak
– az előző ciklusban kötött, előnytelen karbantartási szerződés
miatt – többet fordítottak a fenntartására, mint amennyibe egy új,
megbízható autó kerül.
Az önkormányzat a két öreg autót eladja, az értük kapott pénzt
kiegészítve pedig egy vadonatúj, garanciális Dacia Dokkert vesz.
Ezzel egyszerre válnak kiszámíthatóbbá és gazdaságosabbá a
kocsival végzett munkák. A személyszállításra alkalmas, jó kisbuszt pedig így meg lehet óvni a szállításból adódó elhasználódástól.
Az új autót már megrendelték, áprilisban érkezik meg.
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Pályázat helyi értéktár létrehozására A Mura-hídról

Várják az újabb tárgyakat.

Fityeház községben évek
óta folyamatban van a helyi
értékek összegyűjtése, amellyel
célunk egy értéktár létrehozása,
ezzel is erősítve a helyiek
hovatartozás- és önazonosságtudatát. Célunk ezeknek a helyi
értékeknek a dokumentálása és
közzététele helyben, valamint
interneten, a település honlapján.
A Fityeház, Alkotmány tér
37. szám alatti, volt iskolaépület emeletén két bemutatóterem
lenne kialakítva. A termek belső felújítást igényelnek, aminek
keretében sor kerül a termek
járólapozására és festésére. A
megszépült helyszín már alkalmas lesz az összegyűjtött, csokorba szedett értékek tárolására, kiállítására.

Idősek napja
Murakeresztúron
Advent utolsó vasárnapján
ünnepelték az idősek napját
Murakeresztúron, a programon több mint százan vettek
részt. Ünnepi fogadással, kulturális műsorral, élő tánczenével köszöntötték a keresztúri időseket, akik egy életnyi munkával és tapasztalattal
járultak hozzá a falu gyarapításához.
A hangulatos élő zenéről
Rezsek Zsolt képviselő és
Haszon Zoltán gondoskodott.

Az összegyűjtött értékeink
a szellemi és tárgyi örökségünk, a kollektív tudás, mezőgazdasági termékek vagy gasztronómiai sajátosságok, azaz
bármilyen emberi termék, amely
egyszerre sajátos és alapvető
volt közösségünk mindennapi
életében, hagyományaiban.
Azokat az értékeket is szeretnénk összegyűjteni, amelyek
kapcsolódnak a korábbi nemzetiségi sajátosságokhoz, hagyományokhoz és történelmi
kapcsolatokhoz.
A megvalósításhoz pályázatot nyújtottunk be az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez, bízva a kedvező elbírálásban.
Ugyanennek a pályázatnak
a keretében szeretnénk digitalizálni a falu kulturális életének, az iskolai és közösségi
rendezvényeknek videokazettán rögzített anyagait, hogy
minden érdeklődő számára elérhető legyen a későbbiekben
is. Ezzel kapcsolatban bizonyos

hiányosságokra derült fény.
Ezeknek a videokazettáknak a
nagy része az elmúlt 13 év
során kikerült, vagy elkerült
az önkormányzat volt stúdiójából, illetve a volt iskola épületéből.
Ezért kiemelten kérjük
azoknak a fityeházi lakosoknak
a segítségét, akiknél még fellelhető egy-egy régi videokazetta, vagy akiknek tudomásuk
van egy-egy videokazetta hollétéről, hogy ezeket juttassák
el, vagy segítsenek eljuttatni a
községi könyvtárba, vagy az
önkormányzat hivatalába.
Ezzel sokat segítenének abban, hogy ezek a több évtizedes
emlékek ne vesszenek el örökre
és bármelyik érintett család
számára elérhetőkké és megőrizhetőkké válhassanak.

egyeztettek
December elején kétoldalú egyeztetéseket folytattak a Mura-hídról.
A megbeszélésen a magyar és a horvát kormány
képviselői és a murakeresztúri polgármester vett
részt.
A magyar oldalon már
megtörténtek a szükséges
előkészületek a híd megépítéséhez.
Jelenleg arra várnak,
hogy Horvátország is elkészítse a beruházás környezeti és megvalósítási hatástanulmányát. Ha ez végre
megtörténik, a kivitelezéshez is hozzá lehet majd látni.

Díjazták a keresztúri könyvtár vezetőjét
Hat kiváló dél-zalai könyvtárost tüntettek ki munkájuk
elismeréséül Nagykanizsán. A
murakeresztúri Zrínyi Miklós
Könyvtár vezetőjét, Spirk Erzsébetet is díjazták.
A díjátadón kiemelték, Spirk
Erzsébet nemcsak a könyveket,
de a gyerekeket is nagyon sze-

reti, és folyamatosan színvonalas programokat szervez nekik Keresztúron: kézműves
foglalkozásokat, mesedélutánokat, változatos kulturális rendezvényeket és minden korosztálynak örömmel segít eligazodni a könyvek birodalmában.

Két kilométeren kátyúztak
A keresztúri sóderbánya
vezetője, Szili Győző felajánlotta, hogy segít a keresztúri
utak járhatóbbá tételében. Több
köbméter kavicsot adott a
falunak, amelyből a Kossuth
Lajos utcában, az Arany János
utcában, az Alkotmány utcában
és az Állomás téren foltozták
be az utat átmeneti megoldásként.
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A megyei II-ben is helyt áll a murakeresztúri futballcsapat

Sok múlik a téli felkészülésen.

A murakeresztúri sportegyesület hat évnyi kitartó és
következetes munkájának köszönhetően a falu focicsapata

életében először feljutott a megyei II. osztályba. Erről kérdeztük Visnovics László szakvezetőt:

Mura-menti sport együttműködés

– Rövid időn belül kétszer
is megnyertük a bajnokságot,
és a csapat többsége, valamint
a szurkolók is kérték, hogy ha
lehet, akkor lépjünk feljebb.
Tudtuk azt, hogy ez az osztály
más, mint a harmadosztály, hiszen sokkal erősebb csapatok
vannak, de szerettük volna magunkat felmérni. Összességében azt mondom, hogy szerintem nem okoztunk a játékunkkal csalódást. A probléma
az volt, hogy a végére, az utol-

só négy meccsre sérülések,
munkahelyi, illetve iskolai elfoglaltságok miatt kicsit elfogytunk. A csapatban maradt
egy-két pont, de összességében
elégedett vagyok az őszi teljesítménnyel, ezt a fél évet arra
szántuk, hogy megismerjük a
többi csapatot. A célunk egyértelműen az, hogy ne essünk ki,
ne legyenek gondjaink. Jelen
pillanatban a határszélen mozgunk, ott vagyunk a kieső zóna
közelében, de azt is tudni kell,
hogy az előttünk lévő csapatok
mind játékerőben, mind minőségben előttünk járnak. Összességében a 8–10. helyet céloztuk
meg, jelenleg a 11. helyen vagyunk, ami szerintem még mindig nem rossz. Támadó poszton
mindenképp szeretnénk erősíteni, csak azt is tudni kell, hogy
ilyenkor télen fizetni kell a játékosokért. Ha nem sikerül
olyan játékost megszerezni,
akiért nem kell fizetni, akkor
marad ugyanez a keret, aztán
megpróbálunk úgy felkészülni,
hogy ne legyenek kiesési
gondjaink.

Óvoda és iskolabusz indult
Hivatalos
egyeztetéseket
folytattak a jövőbeli lehetséges
együttműködésről Tótszentmárton, Tótszerdahely, Molnári és
Murakeresztúr sportegyesületeinek vezetői. A megbeszélésen felmerült a közös utánpótlásképzés elindításának a le-

hetősége. A klubok megosztanák egymással szakmai tapasztalataikat és az edzéshez
szükség eszközöket is. A távoli
célok között egy közös sportakadémia életre hívása is szerepel. A képen a klubok vezetői
láthatóak.

A keresztúri önkormányzat
időszakos buszjáratot indított
Keresztúron, hogy minden gyerek időben és biztonságban el
tudjon jutni télen is az oviba és
az iskolába. A kollátszegi kápolnától télen minden hétköznap, reggel fél 8-kor indul a
busz az óvodához.

Újtelepről pedig ¾ 8-tól viszik be azokat a gyermekeket,
akiket a szülők nem tudnak elkísérni, elvinni az óvodába, vagy
épp az iskolába. A buszokhoz a
falu lakói ajánlották fel az ülésmagasítókat, hogy a KRESZszabályoknak megfelelően utazhassanak a gyerekek.

A murakeresztúri művelődési ház programjai
2020. február:
15. szombat, 6.30 óra: „Mura - Menti Malacságok”
VII. Egyházközségi böllérfesztivál
17. hétfő, 17 óra: Varga gazda: „Tavaszi munkák a kertben”
19. szerda, 10 óra: Nyugdíjas délelőtt
28. péntek, 18 óra: Borászat a gyakorlatban, borkóstoló és
bormustra
Minden hétfőn és csütörtökön 15 órától Újrahasznosításkézműves foglalkozás,
szerdánként 14 - 16 óráig felnőtt kézműveskör foglalkozás
várja az érdeklődőket.

Időszakos buszjárat viszi a gyermekeket.

2020. február
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Fityeház az adatok tükrében

A fityeházi „tóka” 1957-ben és napjainkban.

Fityeház Nagykanizsától
délre 12 kilométerre, a Mura
közelében, a Principális csatorna mellett fekszik. Korábban Murakeresztúr társközsége volt.
Belterülete 57 ha 2.758 m2.
A 2019. január 1-i adatok szerint a lakosság száma 639 fő, a
lakások száma 251 db. Zártkerttel nem rendelkezik. A bel-

területi önkormányzati közút
2.371 m, a belterületi nem önkormányzati közút 1.800 m, a
belterületi gyalogutak, járdák
4.400 m hosszúak.
Közúti kapcsolat szempontjából a települést ÉK-DNy-i
irányba szeli ketté a 6833. sz.
Nagykanizsa-Murakeresztúr
összekötő út. Vasúti megállóval
rendelkezik a Nagykanizsa-

Murakeresztúr vasúti fővonalon. A tömegközlekedés a távolsági autóbuszjáratokon keresztül is biztosított.
A község közműves víz- és
csatornaellátással, gázellátással
és elektromos hálózattal rendelkezik. Fityeház térségében a
vezetékes távközlési ellátást
jelenleg a Magyar Telekom

biztosítja. A csillagpontos kábel
TV hálózat ki van építve, mely
szélessávú (ADSL) internet
szolgáltatásra is alkalmas.
A település látványos fejlődésen ment keresztül az elmút évtizedekben. A központban valamikor elhelyezkedő
„Tóka” helyén ma futball-pálya
és közösségi színtér áll.

„FaluKarácsony” Fityeházán Szépkorúak találkozója Fityeházán

A községi önkormányzat 2019. november 30-án egy ünnepi
hangulatú estre hívta meg Fityeház minden szépkorú lakóját. A
rendezvényre azok kaptak meghívást, akik 1954. december 31.
előtt születtek, vagyis 2019-ben töltötték be a 65. életévüket.
– 121 lakosunk rendelkezik ilyen életkorral, akiket azért invitáltunk és hívtunk meg, hogy egy kicsit próbáljuk meg elfeledtetni velük a hétköznapi gondokat, hogy egy kis időre feledkezzünk meg a korunkról, a mindennapi nyavalyáinkról és vidám
hangulatban töltsünk el néhány órát közösen, egymás társaságában. A mai ünnepséggel tiszteletünket szeretnénk kifejezni szépkorú lakosaink iránt, akik életüknek ebben a szakaszában járnak
és reméljük, hogy még sokáig köztünk lesznek egészségben és
méltóságban. Legyen ez a délután és este ünnepi hangulatú. Egy
olyan nap, amire szívesen emlékszünk vissza, egy olyan nap, amit
a szép emlékeink között tarthatunk majd számon – mondta ünnepi
köszöntő beszédében dr. Takács József, a község polgármestere.
A rendezvényt megelőzően a polgármester és Béli Zoltán
alpolgármester – jó egészséget és tartalmas, szép életet kívánva –
ajándékkal köszöntötték otthonában a település legidősebb lakóját, Kollár Istvánné Matécz Annát, aki betöltötte 95. életévét.

Hangulatos ünnepséget rendeztek.

Fityeházon 2019. december
14-én a művelődési házban
került sor a „Falu Karácsonya”
ünnepség megrendezésére és
lebonyolítására, amelyen a település apraja-nagyja egyaránt
részt vett.
Az ünnepség keretében elsőként a fityeházi óvodások
karácsonyi műsorát láthatták a
résztvevők, majd a murakeresztúri iskolások adtak elő egy
rövid színdarabot. A programot

a „Csíny a Csokigyárban” című
interaktív gyermekműsor zárta.
Ezután került sor a 18 éven
aluli fityeházi gyermekek és
fiatalok
megajándékozására,
majd – a karácsony – várás keretében – órákon át tartó közös
teázás, sütizés, forraltborozás
várta a résztvevőket a művelődési ház melletti téren gyújtott szabadtéri tűz mellett, hangulatos karácsonyi zene kíséretében.

Ünnepi hangulatú est volt.
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Rigyác bemutatkozik
Rigyác élete fordulóponthoz érkezett az
önkormányzati választásokat követően. 2020.
január 01-től a Nagykanizsai járáson belül közös önkormányzati településként Rigyác, Eszteregnye, Fityeház és
Murakeresztúr
került
kijelölésre. A Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése Murakeresztúr. Az idei évtől
mind a négy település
megjelenik a Dél-Zala
Murahíd folyóiratban, A templom méltó éke a településnek.
bemutatva a településeken zajló lőhegyi séta során számos régi
fontosabb eseményeket, fej- pincére, gyönyörű panoráma
lesztéseket, történéseket. Emel- bukkanhatunk… A figyelmes
lett a felület lehetőséget ad kü- szemlélődő a horvátországi helönböző hirdetések, programok gyek adta látványban ugyancsak gyönyörködhet… Kis famegjelenítésére is.
A következős sorokban Ri- lunk címere sok mindenre ad
gyác mutatkozik be. Nagyka- választ és kiválóan mutatja be
nizsától nem messze, 12 kilo- Rigyác értékeit.
A település híres a Beméterre, nyugatra található
zsáktelepülés. Dimbes-dombos nyovszky hagyaték kapcsán is.
táj szőlővel, érintetlen hegyi A 19. században ugyanis Riösvények, mesés-buja erdők, gyác a Benyovszky család birtöbbek között így lehet bemu- tokába került. A rigyáci Szent
tatni Rigyácot… Egy-egy sző- Anna templom 1762-ben épült,

Gyerekek az Erkelben...

mely méltó éke a településnek.
A templomban egy kripta is
található, melyet kb. 1900-ban
építettek a Szent Anna kegytemplom alá.
A jövőben számos fejlesztés
valósulhat meg, melyekről a
havonta megjelenő Dél-Zala
Murahídban is lehet majd tájékozódni. Az elmúlt hetekben a
településen futó árokrendszer
egésze felmérésre került. A következő időszakban a szükséges pontok javítására, valamint
kiépítésére kerül sor. Így jelentősen javul a több éve problémát okozó nagy mennyiségű
csapadékvíz elvezetése. Fontos,
hogy a munkálatok során a
tulajdonosok biztosítsák az átereszek tisztaságát, valamint jó
körülményeit. A nem megfelelő
és rossz állapotú átereszek eltávolításra kerülnek. A munkálatokat akadályozó fák, bokrok
kivágására is sor kerülhet a
kiépítés során.
A határon túli magyarsággal
való kapcsolattartás a jövőre
nézve meghatározó szerepet
fog betölteni a település életében. Első lépésként január
28-án testvértelepülési szándéknyilatkozat jött létre a szlovéniai Csente és Rigyác között.
A Murakeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási információi:
Murakeresztúr:
Hétfőtől csütörtökig 8:00
órától 12:00 óráig és 13:00

2020. február
órától 16:00 óráig, pénteken
8:00 órától 12:00 óráig. Az
ügyfélfogadás helye: 8834
Murakeresztúr, Honvéd út 3.
Fityeház:
Szerdán 8:00 órától 12:00
óráig, pénteken 8:00 órától
12:00 óráig. Az ügyfélfogadás
helye: 8835 Fityeház, Alkotmány tér 37.
Eszteregnye:
Hétfőtől csütörtökig 8:00
órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16:00 óráig, pénteken 8:00
órától 12:00 óráig. Az ügyfélfogadás helye: 8882 Eszteregnye, Kossuth utca 3.
Rigyác:
Kedd 8:00 órától 16:00
óráig, csütörtökön 8:00 órától
16:00 óráig. Az ügyfélfogadás
helye: 8883 Rigyác, Szabadság
út 4.

Illegális hulladéklerakók rekultivációjának

Közel ötven gyermek vett
részt a Gyermekmentő Szolgálat budapesti karácsonyi ünnepségén. Murakeresztúri és
fityeházi gyerekek együtt nézték meg Csajkovszkij Diótörőjét az Erkel Színházban, ahol minden résztvevő
ünnepi ajándékcsomagot is
kapott.

Polgár Róbert polgármester
a mai napig kiváló szakmai kapcsolatot ápol a Gyermekmentő
Szolgálattal, így valósulhatott meg
a program, amelynek a lebonyolítását Zavarkó József alpolgármester vállalta. Keresztúri szülők, képviselők szállították és kísérték a gyerekeket, akiknek felejthetetlen élményben volt részük.

Fityeház Önkormányzata 2019. novemberében pályázatot
nyújtott be az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez
„Illegális hulladéklerakók rekultivációjának" támogatására.
A pályázat célja Fityeház község belterületén, a 90. hrsz. számú közterületen, az elmúlt évek során kialakult illegális hulladéklerakónak a felszámolása és a terület rekultivációja.
Ennek első lépése a területen felhalmozott bontási-építési törmeléknek mobil törőgéppel történő őrlése és depózása. Az így létrejövő 40-50 mm frakcióméretű zúzalék alkalmas földutak javítására, ezért elszállításra és bedolgozásra kerülne a község mezőgazdasági földútjaiba.
Az utak állapotának javulása jobb feltételeket teremtene a
mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozók munkagépeinek
közlekedéséhez, teljes mértékben leszűkítve ezáltal a Rákóczi
úton időnként áthaladó mezőgazdasági munkagépek forgalmát,
amelynek sem a szélessége, sem burkolatának vastagsága nem
ilyen jellegű közúti terhelésre lett kialakítva.
Sikeres pályázat esetén – a projekt eredményeképpen – megszűnik a rendezetlen terület a lakóövezetben, amely jelenleg az egész környezetet elcsúfítja. A terület rendezése erősen javítaná a környéken élők, de a teljes lakosság komfortérzetét is, s egyúttal vonzóbb
látványt nyújtana az ide látogatók vagy az itt áthaladók számára.

2020. február
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FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejlesztések révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igényeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatkozások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munkahelyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszakában, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.
Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpiacot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).
A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alapján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat keretében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.
A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan jelentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértámogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.
172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik munkaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.
2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítottak vállalkozást.

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásáról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

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)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást
Drávecz Marianna, a Zala
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalvezetője mint koordinátor szervezte meg azt a tájékoztató fórumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kapcsolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoztatást a Lenti Rendőrkapitányság állományának tagjai részére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető megkeresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott közbenjárása révén valósult meg.

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vadállomány gyérítésének személyi és tárgyi feltételeit részletezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a kötelező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tájékoztatón elhangzottakat. Természetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitételek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseresnyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasználattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pedig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Marianna.
Magyari István, a kormányhivatal Erdészeti Osztályának vezetője az erdei faválaszték szállításáról és a fakitermelés jogszerűségéről tartott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfeltételei a faáru szállításának –
részletezte.
Horváth Jenő, a Földművelésügyi Osztály vezetője a horgászattal kapcsolatos kötelezettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadáson a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.
dj

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizottság a téli időszakban a legelesettebb, legrászorultabb családok tűzifával való ellátását, segítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támogatása történt meg ezzel a módszerrel.
Ez évben a Magyar Földgáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásához. A tűzifa kiszállítását idén
is az Omega GM Kft. végzi,
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.
A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Központ és az önkormányzati vezetők segítették a védelmi bizottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdészeti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támogatásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.
A legrászorultabbak átvehetnek egy-egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó napjaiban indult és február 15-ig
befejeződik.
A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.
Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cseresnyés Péter, Manninger Jenő
és Vigh László, valamint az
érintett település polgármestere, alpolgármestere vagy önkormányzati képviselője.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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A közbeszerzési eljárást követően épülhet a letenyei tanuszoda
Január 14-én Budapesten, a
Nemzeti Sportközpontok székhelyén került aláírásra a letenyei tanuszoda beruházást megelőző, ingatlan tulajdonjogának
térítésmentes átadásáról szóló
szerződés.
Ismert előzmény, hogy a
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II.
ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és
tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017
(VI.2.) kormányhatározatban a
kormány egyetértett azzal, hogy
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015 (VII.31.)

kormányhatározat rendelkezései alapján kerüljön sor a II.
ütem keretében meghatározott
tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésére és megvalósítására, így az
1281/2017. (VI.2.) kormányhatározat 1. melléklete szerint Letenyén tanuszoda létesül.
A kisvárosi helyszín már
kiválasztásra került a tavalyi
évben. A tanuszoda a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Hóvirág
Óvoda mögötti területen kerül
kialakításra.
2017. augusztus 29-én képviselő-testületi döntés és abban
foglalt felhatalmazás alapján
együttműködési megállapodás
jött létre a város önkormány-

Példát mutattak minden korosztálynak
A letenyei fiatalok úgy döntöttek, hogy útra kelnek és
szombati (február 1-i) pihenőnapjukat a Béci-patak, valamint
a buszpályaudvar környékének
megtisztítására szentelik. A cél
az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezettudatosságra. A
fiatalok szombat délelőtt 3,5 zsák
hulladékot gyűjtöttek össze csak
a buszpályaudvar környékéről.
Hulladékgyűjtés közben néhány
fényképet is készítettek akciójukról, melyet folytatni kívánnak a jövőben.
– Sajnos ma már naponta
tapasztaljuk, hogy a településeket, a lakott övezeteket és a
külterületeket a felelőtlenül eldobált, különféle háztartási hul-

ladék milyen nagymértékben
szennyezi, holott a kihelyezett
hulladékgyűjtő edények üresen
állnak. Napjainkban többek
között eljutottunk arra a pontra,
amikor igenis rajtunk áll, vagy
bukik a Földünk jövője. Minden apró, jó cselekedettel meghosszabbíthatjuk az életét, s vele együtt a sajátunkat is! Tisztelettel köszönöm Horváth Katalinnak, Kovács Dorinának,
Pókecz-Kovács Bencének és
Molnár Leventének, hogy önkéntes munkával, idejüket nem
kímélve, érezve a társadalmi
felelősséget, mindannyiunk számára példaértékű feladatot végeztek! – hallottuk Farkas Szilárd letenyei polgármestertől.

Önként vállalták pihenőnapjukon.

Az okmányokat a fővárosban Farkas Szilárd polgármester és
dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető írta alá.

zata és a sportközpontok között
a tanuszoda megvalósítása, beruházása tárgyában.
– A Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. hivatalos
levele is megérkezett 2019-ben
önkormányzatunkhoz, miszerint a letenyei tanuszoda kivitelezésének közbeszerzésére
megkapták a Miniszterelnökség
támogató tanúsítványát. A köz-

beszerzési eljárás már megindult, így annak eredményessége esetén minden feltétel adott
lesz ahhoz, hogy a beruházás
megkezdődhessen az átadott ingatlanon. A létesítmény megépítését követően az üzemeltetést a Nemzeti Sportközpontok
intézmény fogja megvalósítani
– tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd letenyei polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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