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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Semjénházán immár egy
évtizedes múltra tekint vissza a
farsangi mulatság hagyománya.
Ebben az évben Bálint napján,
azaz február 14-én tartották
meg a Kemencés Farsangot a
település kemencés udvarában.
A program a község Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata
szervezésében valósult meg. A
rendezvény, mely nagy népsze-
rűségnek örvend, ismét számos
embert mozgatott meg. A szí-
nes forgatagban felfedezhet-
tünk többek között Drakulát,
magyar honvédet, kommandóst,
rendőröket, kutyust és még ten-
gerészek is tiszteletüket tették.

Az egybegyűlteket Preksen
Csaba, a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszön-
tötte, majd ezt követően a
semjénházai óvodások vidám,

Kemencés farsang Semjénházán

kacagtató műsorát tekinthették
meg az egybegyűltek. A legki-
sebbek után a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
mutatta be a nézőknek a tengeri
rókák életének egy kis részletét
zenés-táncos előadás keretében.

A műsorok alatt a kemen-
cénél folyt a munka, készült az
ínycsiklandó vacsora: Mátés
Ferenc Trojkó Ervinés szaká-
csok jóvoltából helyben sült
csirkepecsenye, fűszeres, héjá-
ban sült burgonya és a leg-
ízletesebb káposztasaláta várta
a vendégeket. Természetesen az
elengedhetetlen forralt bor és
meleg tea sem hiányozhatott.
Mindkettőre szükség is volt, hi-
szen az esti szeles időben jól-
esett mindenkinek a meleg ital.

A farsangi időszak nem
lenne ugyanaz fánk nélkül, így

a helyi asszonyok fáradhatatla-
nul gyúrtak, nyújtottak, szag-
gattak, sütöttek, hogy minden-
ki megkóstolhassa a finom
desszertet.

A hagyományos farsangi
fánk pedig nem az igazi szalag
nélkül. Nos, az elkészült fán-
kokról nem hiányzott a szalag,
s az ízükben sem találtak hibát
a kóstolók, ugyanis jócskán
fogytak a finomságok az asz-

talról. Volt, aki lekvárral, más
porcukorral ízesítette, de akad-
tak olyanok is, akik minden íze-
sítés nélkül ették a finomabbnál
finomabb desszertet.

A vacsora után a forralt bor
mellett tánccal melegítették fel
magukat a résztvevők, a mu-
latság pedig a csípős hideg
ellenére a késői órákig folyta-
tódott.

Preksen-Ifka Ágnes

Az asszonykórus ismét kitett magáért.
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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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Letenye képviselő-testülete minősített többséggel fogadta el a
város idei költségvetését. A részletekről polgár-Farkas Szilárd
mester számolt be lapunknak.

– Február 20-án tartottuk soron következő rendes képviselő-
testületi ülésünket a letenyei városházán. Polgármesteri tájékozta-
tómban kiemeltem és tájékoztattam a képviselő-testületi tagokat
kettő nyertes pályázatról. Az „Eco Bridge” nevet viselő, magyar-
horvát határon átnyúló Interreg pályázatnak köszönhetően látoga-
tóközpont létesül, felújításra, bebútorozásra kerül a volt gyer-
mekorvosi rendelő épülete és egyidejűleg megszépül annak kör-
nyezete is. Tájékoztatómban többek között kiemeltem, hogy
február 10. napjától a jegyzői feladatokat és a közös önkormány-
zati hivatal vezetését dr. Hámori Nóra jegyző asszony látja el
határozatlan idejű kinevezéssel.

Az ülésen tárgyaltuk a II. számú háziorvosi körzet feladatainak
ellátására kötött helyettesítései szerződés módosítását, mely kap-
csán dr. Horváth Tibor, a körzet háziorvosa kérte, hogy önkor-
mányzatunk – március 1-jén, 1 év határozott időtartam lejártát
követően – további kettő hónappal hosszabbítsa meg helyettesítési
szerződését. A szakalkalmazottak a hosszabbítás idejére továbbra
is önkormányzatunk munkavállalói lesznek, majd doktor úr május
1. napjától átveszi a praxist, így a rendelési idő heti 7,5 óráról 15
órára emelkedik, a NEAK finanszírozás pedig ismét 100% inten-
zitású lesz. Doktor úr kérelmét a képviselő-testület egyhangúlag
támogatta, biztosítva ezzel a körzet további működését.

Elfogadták a költségvetést Letenyén

Testületi ülés Letenyén.

A képviselő-testület az ülésen negyedik alkalommal módosí-
totta a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét,
így a költségvetés bevételi, valamint kiadási oldalát 2.373.034.111
Ft-ban állapította meg. A módosítást a bevételek és kiadások
folyamatos változása, alakulása indokolta, melyet az önkormány-
zat szakbizottsága is elfogadásra javasolt.

A képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a városunk önkormány-
zatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötele-
zettségeinek várható összegeit, valamint a Humán és Ügyrendi
Bizottság egyhangú javaslatára, továbbá a Városfejlesztési és
Gazdasági Bizottság minősített többségű javaslatára és az Érdek-
egyeztető Fórum tagjainak véleményét ismertetve 6 igen szavazat-
tal, 1 tartózkodás mellett fogadtuk el az önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletét, melynek bevételi és kiadási főösszegét
1.558.612.380 Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. A
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 172.798.835 Ft-ból, a Le-
tenyei Hóvirág Óvoda 178.331.722 Ft-ból, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár 61.553.124 Ft-ból, a Letenyei Család- és Gyer-
mekjóléti Központ pedig 37.904.461 Ft előirányzatból gazdál-
kodhat 2020-ban.

A költségvetésben 5.000.000 Ft áll rendelkezésre a helyi civil
szervezetek és alapítványok támogatására. Az iparűzési adóerő-
képesség jelentős növekedése végett a település 2020-ban mintegy
42.000.000 Ft támogatáscsökkentéssel számolhat, így a település
általános működési támogatása 123.929.443 Ft, a szolidaritási
hozzájárulás összege pedig 0 Ft. A települési önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb támogatására ebben az évben az
önkormányzat a magas iparűzési adóerőképesség miatt nem kap
támogatást, ezen forrásokat saját bevételeink terhére szükséges
biztosítanunk. A kulturális feladatok támogatására 5.060.295 Ft-ot
kapott önkormányzatunk a 2020. évre. A jelentős mértékű beszá-
mítás ellenére önerőből történő fejlesztéseket kívánunk megva-
lósítani, mint pl. az OWI Zala Bt. előtti buszmegálló cseréjét, az
egyedutai óvodához vezető járdaszakasz teljes felújítását vagy
például a Séta-tér zöld növényeinek megújítását. Az intézmények
részére is biztosítottuk a saját erőből történő fejlesztési lehe-
tőségek forrásait. A 2020. évi költségvetésben az ÉKKÖV Kft.
részére 5.000.000 Ft üzemeltetési előleget fogadtunk el a strand-
fürdő és kemping idei megnyitására, további 5.000.000 Ft-ot
pedig fejlesztésre.

Az ülésen megtárgyaltuk és elfogadtuk a város 2020. évi
közbeszerzési tervét, megtárgyaltuk és ugyancsak elfogadtuk a
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját és
2020. évi munkatervét is.

A képviselő-testület elfogadta az ÉKKÖV Kft. Felügyelő
bizottságának ügyrendjét, elnökének a bizottság pedig Somogyi
Andrást választotta. Jóváhagytuk a strandfürdő és kemping 2020.
évi jegyárainak ÉKKÖV Kft. által beterjesztett javaslatait is.
módosítottuk az ÉKKÖV Kft. részére átadni kívánt óvodai
konyha kapcsán hozott határozatot is, így május 31-éig kerülnek
kidolgozásra az átadással kapcsolatos irányelvek, melyről a
képviselő-testület hozza meg döntését. A konyhai dolgozókkal és
az átvevő ÉKKÖV Kft-vel az egyeztetéseket hamarosan megkezdi
az önkormányzat szem előtt tartva a dolgozók érdekeit. A testület
módosította 179/2019. (IX.26.) számú határozatát is, melyet a
lakás és nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelése, üzemeltetése
kapcsán meglévő szerződés felülvizsgálatára hozott.

Az ülés zárásaként az Egyebek napirendi pontban képviselői
kérdésekre és felvetésekre, észrevételekre adtam azonnali
válaszokat – tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd polgármester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A napokban hozták nyilvá-
nosságra a magyar-horvát hatá-
ron átnyúló, második forduló-
ban benyújtott (nem turisztikai
célú) pályázatokat a prog-
ram hivatalos oldalán (huhr-

cbc.com). Ennek értelmében
Letenye Város Önkormányzata
újabb pályázati forráshoz jutott
mintegy 360.000 euró összeg-
ben a HUHR/1901/2.2.1/0117
azonosítószámú, 2.2.1 célterü-

letű, ECO BRIDGE címet vi-
selő projekt kapcsán. Az önerő
mértéke 5 %, melyet a város ön-
kormányzata biztosít.

A projekt vezető partnere:
Csáktornya város Projektpart-
nerek: Letenye Önkormányza-
ta, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság, Muraköz me-
gye, valamint egy természet-
védelemmel foglalkozó szerve-
zet. A projekt teljes költségve-
tése: 1,2 millió euró

– Letenyén, a volt gyermek-
orvosi rendelő helyén (Kárpáti
utca) egy látogatóközpontot
kívánunk létesíteni, együttmű-
ködve a horvát vezető part-
nerrel, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatósággal és a
horvát projektpartnerekkel.

A projekt megvalósítása so-
rán a beruházással összefüggő
feladatokat is vállaltunk, ter-
veztünk, így az épület felújítás-

ra kerül, különféle eszközök,
bútorzat beszerzésével pedig a
látogatóközpont funkciót kapja
meg a létesítmény. Az épület
felújításán és az eszközbeszer-
zésen túl az ingatlanon talál-
ható zöldfelület revitalizációja
is hangsúlyt kap, így az beru-
házással járó munkafolyamatok
több, mint 240.000 euró összeg-
gel jelennek meg a projektben.

A megvalósítás során folya-
matos nyilvánosságot kívánunk
biztosítani és különböző szak-
mai rendezvények, workshopok,
szervezésével pedig elsősorban
a környezettudatos gyermekneve-
lés elősegítéséhez és szemlélet-
formálásához nyújtunk lehető-
séget, valamint a biodiverzitás
fontosságára hívjuk fel a figyel-
met fauna és flóra környezetben
– tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd letenyei polgármester.

M.I.

A horvátokkal közösen nyert uniós pályázaton Letenye

A Kárpáti utcai volt gyermekorvosi rendelő épülete.

A székhelyűletenyei Kör-
zeti Tűzoltó Egyesület (Letenye
ÖTE) február 14-én (pénteken)
tartotta meg éves, rendes köz-
gyűlését a helyi Happy Bike
Kerékpáros Centrumban.

– A rendezvényen, a meg-
hívásunkat elfogadva részt vett
a Nagykanizsai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetője és
tűzoltó parancsnoka, a Lete-
nye Katasztrófavédelmi Őrs
Parancsnoka, a horvátországi
Hodosan Tűzoltó Egyesület ve-
zetősége, a szlovéniai Lendva
és Csente Tűzoltó egyesületek
delegációja, a Becsehely Tűzol-
tó Egyesület elnöke, a Borsfai
Polgárőr Egyesület elnöke, és
nem utolsó sorban a székhe-
lyünk szerinti Letenye és Kis-
tolmács települések polgármes-
terei – mondta lapunknak Ko-
vács Tibor, az egyesület elnöke.

Az elnöki beszámolóban
elhangzott, hogy az egyesület
tavaly három nyílt, mindenki
által látogatható rendezvényt
tartott. A nemzeti ünnepek meg-
tartása mellett, a társ és baráti
egyesületek meghívásának ele-
get téve részt vettek hivatalos
és ünnepi letenyei rendezvé-
nyeken. Az ifjúsági csapat a
2019-ben Lakhegyen tartott
megyei CTIF versenyen II. he-
lyezést ért el. A Letenye ÖTE

Ha kell, életeket is mentenek
legidősebb tagjai a szlovéniai
Csentén tartott Veterán Tűzoltó
Versenyen 6. helyezést szereztek.

Ernszt Gábor egyesületi pa-
rancsnok beszámolójában töb-
bek között elmondta, hogy
2019-ben 30 esetben vonultak
kárhelyszínekre, részben a lete-
nyei Katasztrófavédelmi Őrs
hivatásos állományával, rész-
ben önállóan. A beavatkozások
mellett 11 esetben nyújtottak
segítséget kármegelőző munká-
latokban, valamint 6 esetben
kaptak felkérést iskoláktól be-
mutatók tartására, további 2
szakmai gyakorlatot is sikere-
sen végrehajtottak.

A Letenye ÖTE a tavalyi
szakmai és civil pályázatokon
406 ezer forint értékben dugó-
létra-készletet, és 750 ezer fo-
rint értékben működési költsé-
get nyert el, amelyből, egy kör-
nyékbeli vállalkozó támogatá-
sával közösen megújultak a 42
éves tűzoltóautójuk megkülön-
böztető jelzései, jobban látha-
tóvá és hallhatóvá válva ezáltal
a vonulások alkalmával.

A pénzügyi beszámoló sze-
rint jól sáfárkodtak a pályáza-
tokon elnyert, valamint az ön-
kormányzatok által adott támo-
gatásokkal, a magánszemélyek
adományaival is. A 2020-s évet
jó pénzügyi kondícióval kezd-

ték meg. A felügyelő bizottság
értékelése alapján jól és sza-
bályosan gazdálkodtak, illetve
törvényeknek megfelelően mű-
ködtek.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester megköszönte a Lete-
nye ÖTE egész éves munkáját
és az önkormányzatnak nyújtott
segítséget. Mint mondta, a vá-
ros a közeljövőben visszakapja
a volt Kossuth utcai tűzoltó szer-
tár épületét, amelyre már be-
nyújtották igényüket az önkén-
tesek, akik meg is kaphatják azt.

A közgyűlésen két újabb tag
felvételére is sor került.

A 133 éves, 72 tagú Lete-
nye ÖTE az idén, a hagyo-
mányos nyílt rendezvényeik
megtartása mellett, tovább foly-
tatja a szakmai munkavégzés
technikai és humán oldalának
erősítését, az ifjúságnevelési
célkitűzésit, a székhely szerin-
ti és a környező települése-
ken élők segítését, a kármeg-
előző és kármentő munkála-
tokat, segítségnyújtásokat a
hozzájuk forduló magánszemé-
lyeknek, szervezeteknek, vál-
lalkozásoknak és önkormány-
zatoknak.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Ernszt Gábor, a Letenye ÖTE parancsnokának évértékelője.
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A „Kultúrházak éjjel-nap-
pal” rendezvénysorozat kereté-
ben az érdeklődők zsúfolásig
megtöltötték Letenyén a Városi
Könyvtárat. A volt letenyei
Bicskei Satya nosztalgia dalla-
mai után Stefán Vincéné nép-

„Kultúrházak éjjel-nappal”
művész nyitotta meg Dallos
Tiborné Gyergyák Katalin (Le-
tenye) és Bánfai Zsoltné
(Borsfa) kézimunka kiállítását.
Az értékadó eseményt megtisz-
telte Jetzin István Borsfa pol-
gármestere is.

A 2020-as eszten-
dőben több hagyomá-
nyos és új kezdemé-
nyezés is szerepel
Molnáriban a nemze-
tiségi önkormányzat
terveiben. A hagyo-
mányápolást, az iden-
titástudat erősítését, a
horvát nyelv megőr-
zését támogató prog-
ramok egyben lehető-
séget biztosítanak Mol-
nári lakóinak közös-
ségépítésére, a telepü-
lésen működő civil
szervezetek, illetve a
települési önkormány-
zat együttműködésére
is, valamint hozzájá-
rulnak azt itt élő em-
berek életminőségé-
nek javulásához.

Sokszínű programok Molnáriban
Aktív a horvát nemzetiségi önkormányzat

Programjaink során a gaszt-
rokultúra kiemelt szerepet fog-
lal el. Fontosnak tartottuk,
hogy a régi étkeket a jövő
generációjával is megismertes-
sük, készítésüket megtanítsuk.
Fánksütéssel kezdtük, majd ma-
zanica (töltelék nélküli rétes),
kukorica lisztből készülő fi-
nomságokat tanulhatunk ügyes
kezű asszonyainktól.

A horvát nyelvet sajnos
egyre kevesebben beszélik, a
nyelvtanulás, nyelvhasználat
többnyire az intézményes ne-
velésre, tanulásra tevődik át. A
horvát nyelvi kompetenciák
fejlesztése érdekében 20 órás
nyelvtanfolyamot szerveztünk,
melyre 16 fő jelentkezett. A
Blazsetin Bernadett vezette

nyelvi órákon nagy örömünkre
sok fiatal is részt vesz. A heti
két alkalom jó hangulatú, aktív
nyelvgyakorlást tesz lehetővé,
amit a jövőben majd folytatni
szeretnénk.

A farsangi időszakhoz kap-
csolódva két programunk is
volt. Torkos csütörtökön batyus
mulatságra invitáltuk települé-
sünk hölgyeit. A lányok, asszo-
nyok mindenféle finomsággal
megrakott tálakkal, italokkal
érkeztek a férfiakat ilyenkor
szigorúan kizáró programra.
Egymás ételeinek kóstolgatása
mellett jó lehetőséget biztosí-
tott a program a közös nótá-
zásra, beszélgetésre. A vidám tör-
téneteket, anekdotákat hallgatva
nagyokat nevettünk, mulattunk.

A mohácsi busójárásra szer-
veztünk kirándulást, hogy az
ott élő sokácok híres farsangi
népszokását megismerhessük.
A sok érdeklődőt vonzó progra-
mon megcsodálhattuk a soká-
cok népviseletét, az ijesztő, de
barátságos busókat. A kulturális
műsor, táncház, a vásári forga-
tag sok élménnyel gazdagította
a résztvevőket.

„Horvát Csillag Születik”
10. jubileumi rendezvényére is
készül önkormányzatunk. Sze-
retnénk ezt a regionális „Ki mit
tud”-ot egy kis visszatekintés-
sel, kiállítással, egy kiadvány
készítésével is emlékezetessé
tenni.

A régi-új tagokból álló
nemzetiségi önkormányzat ak-
tívan részt vesz Molnári vala-
mennyi rendezvényén, igyek-
szünk minél szélesebb körben
megmozgatni, motiválni falunk
valamennyi lakóját. Egy kis
létszámú település életét, jövő-
jét is meghatározza, hogy az itt
élő emberek hétköznapjai, ün-
nepei milyen minőségben tel-
nek. Az összetartozás, a közös
tenni akarás, az előremutató
gondolkodás egyre inkább
érezhető Molnáriban, amiben a
horvát nemzetiségi önkor-
mányzat jó partner.

Geröly Krisztina
nemzetiségi képviselő

Terülj, terülj asztalkám!

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo

Február 15-én tartották a
VII. Mura-Menti Malacságo-
kat, amelyen rekordrésztvétel
volt az idei évben. A programra
a határon túlról, Horvátország-
ból is szép számmal érkeztek a
vendégek, akiket színes kultu-
rális programok, kiváló ételek
és italok, remek társaság és
késő éjszakába nyúló mulatság
várt. A keresztúri és a fityeházi
önkormányzat egy 2000 négy-
zetméteres sátrat bérelt, hogy
az időjárás alakulásától függet-
lenül is mindenki jól érezhesse
magát. Kétségtelen, hogy a ke-
resztúri böllérfesztivál a régió
egyik legjobb bulija volt. Rá-
adásul a nagyvonalú támoga-
tóknak köszönhetően a saját
lábán is megállt a rendezvény.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester, a fesztivál egyik
szervezője és elindítója el-
mondta, hét évvel ezelőtt egy
kis családias hangulatú prog-
ramként indult a böllérfeszti-
vál, mára viszont a Mura-régió
egyik legnagyobb téli rendez-
vényévé nőtte ki magát. Ami
viszont azóta sem változott, az
a barátságos, jó hangulat, és a
hagyományok tisztelete, a vi-
déki kultúra ünneplése.

Regionális fesztivállá vált a Mura-menti malacságok
Rekordrészvétel volt az idei évben

Polgár Róbert megköszönte
a Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózatnak, és az esemény fővéd-
nökeinek, ál-Cseresnyés Péter
lamtitkárnak és dr. Pál Attilá-
nak, a megyei közgyűlés elnö-
kének, hogy pártfogásukba vet-
ték a fesztivált. Nélkülük nem
valósulhatott volna meg ilyen
színvonalon a program.

Zavarkó József, Keresztúr
alpolgármestere szintén a kez-
detektől az egyik fő szervezője
a fesztiválnak. Ő azt emelte ki,
hogy a program minden gene-
rációnak különleges élményt
nyújt. „A gyerekek megismer-
kedhetnek a hagyományaink-
kal, a szülők pedig együtt ün-
nepelhetik közös szokásainkat.”

Összesen nyolc csapat ver-
sengett a legjobb böllér címért.
A zsűri különdíját és az „arany-
érmes” főétel címét a Ke-
resztúri Szikracsapók nyerték, a
vándorkupát pedig a Semec
Farm csapata, akik a fesztivál
legjobb levesét is elkészítet-
ték. A legízesebb kolbászt és

A hangulatra sem lehetett panasz...

Hurka, kolbász és még sok finomság várta a vendégeket.

A hétvégén és munkaidőn túl is van lehetőségük a ke-
resztúriaknak sürgősségi vagy akut orvosi problémával or-
voshoz fordulni. 27 Nagykanizsa környéki település polgárai
vehetik igénybe az ügyeleti ellátást Kanizsán a Szekeres József
utca 2-8-as szám alatt található rendelőben. A háziorvosi
ügyeleti idő az alábbiak szerint alakul sürgősségi ellátás esetén:

- hétfő-péntek: 16.00- 08.00,
- szombat-hétfő: 08.00-08.00
Ezen a telefonszámon lehet felvenni a kapcsolatot a ren-

delővel: 06/93/321-000
És ezen a címen található az ügyelet honlapja:
https://www.nagykanizsa.hu/nepjolet/ugyeletek

Sürgősségi ellátás Nagykanizsán
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A Zala Megyei Közgyűlés
elnökének a meghívására Ke-
resztúr polgármestere, Polgár
Róbert is részt vett azon a
tanácskozáson, amelynek célja
a magyar-horvát gazdasági,
kulturális és oktatási együttmű-
ködés erősítése. A megbeszélés
helyszíne a Megyeháza volt,
ahol az érintett települések és a
megye vezetői, valamint terü-
letfejlesztési szakemberek egyez-
tettek a legfontosabb célokról
és feladatokról. Az Európai
Unió következő költségvetési
ciklusában is számos pá-
lyázat lesz, amelynek célja a

Tanácskozás a Megyeházán
A Mura-régió fejlesztése volt a téma

határmenti települések fellen-
dítése.

Polgár Róbert a találkozóval
kapcsolatban kiemelte: „Murake-
resztúr magyar-horvát falu, a la-
kosaink 20 százaléka horvát nem-
zetiségű, az a célunk, hogy tele-
pülésünk kettős identitását minél
jobban kihasználjuk. A jövőben
több olyan kulturális és sportese-
ményt szeretnénk rendezni, amely-
re a határon túlról is hívunk
majd vendégeket. Fontos közös
célunk az is, hogy a Mura-híd
minél előbb megépülhessen. Ez
lehetőséget teremt majd gazda-
sági kapcsolataink erősítésére is.”

Majdnem 20 éves hagyo-
mány, hogy Keresztúron össze-
mérik tudásukat a legjobb bo-
rászok. A művelődési házban
február 28-án idén is megtar-
tották a Murakeresztúri Bor-
kóstolót és Bormustrát. A ter-

Markovits Sándor nyerte a keresztúri borászversenyt

melők szerencsére a mennyiség
helyett egyre inkább a minő-
ségre fektetik a hangsúlyt, így a
borértő közönség remek italo-
kat kóstolhatott meg. A falu
legjobb boráért járó elismerést
idén vehetteMarkovits Sándor

át. Markovics a világ egyik
legnépszerűbb fehér szőlőjéből
készítette Sauvignon blanc bo-
rát, ezzel váltotta ki a zsűri
elismerését.

Az összesen húsz mintából
három volt vörös, tizennégy
fehér és három rozé. Az ered-
mények az alábbiak szerint
alakultak:

Bronz minősítést ért el: Ru-
lek Gábor - Olaszrizling, Bakán
István - Vegyes fehér, Szalai
Ferenc - Királyleányka, Kovács
János – Vegyes fehér, Béli Zol-
tán – Szürkebarát és Zengő,
Gyuranecz László – Vegyes
fehér borával.

Ezüst minősítés kapott: Ru-
lek Gábor - Vegyes vörös,

Pávlicz József – Vegyes fehér,
Pávlicz József - Rozé, Szalai
Ferenc – Olaszrizling, Kovács
János – Vegyes rosé, Gyuranecz
László – Vegyes vörös, Kocsis
János – Vegyes fehér, Marko-
vits Sándor – Kékfrankos, Tu-
lézi József – Vegyes fehér bora.

Arany minősítést ért el:
Médli Imre – Vegyes fehér,
Kocsis János – Olaszrizling,
Markovits Sándor – Chardo-
nay, Markovics Sándor – Sau-
vignon blanc, Markovits Sán-
dor - Shiraz rozé borával.

A zsűri tagjai: Németh Jó-
zsef - Da Bibere borlovag és a
Miklósfai kertbarát kör elnöke,
Vlasics Lajos és Czinki Ferenc
- Da Bibere borlovagok voltak.

A képen a háromtagú zsűri és a polgármester díjazza Markovits
Sándort, az év borászát.

Regionális fesztivállá vált
töpörtyűt a , a leg-Südők
ízletesebb hurkát pedig a Dob-
ravski mesari sütötte.

Részlet a Nagykanizsa On-
line beszámolójából:

„Idén is nagy »malackodás«
volt Murakeresztúron. A jó
hangulatról horvát és magyar
fellépők sokasága gondosko-
dott, a rendezvénysátor késő
éjszakáig zenétől volt hangos.”

Részlet a Zalai Hírlap be-
számolójából:

„Lepedő méretű rántott hú-
sok, sercegő zsírszalonna, ze-

neszó és éjszakába nyúló vi-
gadalom. Az idei, immár he-
tedik egyházközségi böllérfesz-
tiválon volt minden, mi szem-
nek, szájnak ingere. Rengeteg
finom, ínycsiklandó étellel ké-
szültek szombaton a fesztivál
résztvevői. Lesütött hús, kol-
bász, hurka, hájastészta – csak
néhány tétel az ételkínálatból,
amiket lemozogni sem volt egy-
szerű. Még úgy sem, hogy ren-
geteg előadó, országosan ismert
sztár és kulturális csoport »húz-
ta a talpalávalót« a vendégse-
regnek az idei böllérfesztiválon.”

Elismert, népszerű fesztivál lett.
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Mart aszfaltos technológiá-
val 2000 négyzetméternyi útfe-
lületet javítottak ki és tettek
rendben . Az el-Murakeresztúron
járás során kis finomságúra leda-
rálták a felmart aszfaltot, majd
úthengerrel tömörítették. A mun-
ka végső fázisa pedig az emul-
ziós permetezés volt, amihez kát-
rányt használtak.

Az alábbi útszakaszo-
kon újult meg az út február
végével:

Rendbe tették az utat
– a Lőrinc utcában három

helyen
– a kollátszegi bolt előtt
– a Honvéd és a Kossuth

utca találkozásánál
– a József Attila utca és az

Arany János utca találkozásánál
A keresztúri önkormányzat ve-

zetése az utak rendbetétevel kap-
csolatban azt nyilatkozta: keresik
a Magyar Faluprogramban a to-
vábbi pályázati lehetőségeket a tel-
jes úthálózat korszerűsítésére.

2000 négyzetméternyi útfelületet javítottak ki.

Február 24-én egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül fogadta el
a murakeresztúri közgyűlés a fa-
lu új, 2020-21-es költségveté-
sét. A büdzsé összhangban van
a polgármester és csapatának
programjával, amit a falubeli-
ekkel közösen állítottak össze a
kampány során.

A falu fejlődését szolgálja
Polgár Róbert a Facebook-

oldalán azt írta: „A költségveté-
sünkkel megalapozzuk falunk
további fejlődését, komoly esz-
közberuházások és fejlesztések
szerepelnek a dokumentumban,
de ügyelünk arra is, hogy stabil
és kiszámítható legyen a gaz-
dálkodásunk.”

Ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést.

Február 20-án Polgár Ró-
bert keresztúri polgármester a
hivatalában fogadta Cseresnyés
Pétert, a térség országgyűlési kép-
viselőjét.

A magyar kormány keres-
kedelempolitikáért és fogyasz-
tóvédelemért felelős államtit-
kára a keresztúri látogatása so-
rán megismerkedett az önkor-
mányzat munkatársaival is. Az
egyeztetésen átbeszélték a Ke-
resztúrt érintő legfontosabb fej-

A kormány is támogatja
Keresztúr fellendülését

lesztéseket. Többek között az
új bölcsőde kialakításáról, a
falut átszelő kerékpárút meg-
építéséről és az úthálózat kor-
szerűsítéséről is egyeztettek.

Polgár Róbert a találkozó
után elmondta: „Nagy öröm, hogy
a terveink megvalósításához
ilyen értékes partnerünk van.”

A polgármester köszönetet
mondott Cseresnyés Péternek,
hogy támogatja Keresztúr fel-
lendítését!

Cseresnyés Péter és Polgár Róbert tárgyalt a legfontosabb
Keresztúrt érintő fejlesztésekről.

Február második hétvégéjén
Rezsek Zsolt keresztúri képvi-
selő, fityeházidr. Takács József
és keresztúri pol-Polgár Róbert
gármester több horvát falu veze-
tőjéhez is ellátogatott, hogy a le-
hetséges kulturális és gazdasági
együttműködésről egyeztessenek.

A körúton ,Donji Vidovec Ko-
tori Donji Kraljevecés polgár-

Magyar-horvát megbeszélések

mestereivel folytatott hivatalos
megbeszéléseket a magyar dele-
gáció.

A találkozókra a magyar fél
elvitte a murakeresztúri böllér-
fesztivál hivatalos, horvát nyel-
vű meghívóját is. A VII. Mura-
menti Malacságok két külhoni
csapata idén is Horvátországból
érkezett.

A magyar delegáció a kotoribai polgármesteri hivatalban.

2020. március
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Polgár Róbert, Murakereszt-
úr polgármestere még a kam-
pány idején ígéretet tett arra,
hogy a téli időszakban óvoda-
és iskolabuszt indít az önkor-
mányzat, hogy minden kereszt-
úri gyerek időben és biztonság-
ban odaérhessen reggel az ok-
tatási intézményekbe. Tavaly té-
len el is indult a járat, amely
nagy népszerűségnek örvend, sok
kollátszegi és újtelepi szülőnek
jelent segítséget.

Az eredeti terv az volt, hogy
csak télen jár majd a busz, de a
szülők és a gyerekek visszajel-
zései alapján nemcsak télen van
igény a buszra. A Roma Nemze-

Tovább jár az iskolabusz

A falu összefogása is kellett a járat elindításához.

tiségi Önkormányzat is azt kér-
te, hosszabbítsa meg a falu a szol-
gáltatást. Az idei költségvetést
ezért úgy állította össze a falu
vezetése, hogy ennek a működ-
tetése is szerepeljen benne, és a
teljes iskolaévben üzemeljen az
óvoda- és iskolabusz.

A gyerekek és a szülők hálá-
sak lehetnek ésOrsós Gézának
Zsupek Zsoltnak is, a jármű sofőr-
jeként ők gondoskodnak a kereszt-
úri gyerekek biztonságos utaztatá-
sáról. A járat elindulásához a falu
összefogása is kellett: a kereszt-
úriak ülésmagasítókat ajánlot-
tak fel, hogy a legkisebbek is sza-
bályosan utazhassanak a buszban!

A keresztúri polgármester is
részt vett a Nagybakónaki Szo-
ciális Társulás tisztújító ülésén
Nagyrécsén február első heté-
ben. Nagybakó-Polgár Róbert
nak és Nagyrécse vezetőivel át-
beszélte, hogyan hangolják össze
a települések szociális feladata-
it. A jövőben a három falu meg-
osztja egymással a jó tapaszta-

Odafigyelnek a rászorulókra

Összehangolják a települések szociális feladatait.

latait és erősíti az intézményeik
közötti szakmai kooperációt.

Polgár Róbert a találkozó
célját így foglalta össze: „Az a cé-
lunk, hogy településünkön senki-
nek ne kelljen nélkülöznie, és min-
denkinek segítséget tudjunk nyúj-
tani, aki rászorul. Gondoskodni
fogunk az elesettekről, odafigye-
lünk a bajba jutottakra.”

Polgár Róbert murakereszt-
úri polgármester február 20-án
egyeztető megbeszélésre hívta
hivatalába a településen műkö-
dő civil egyesületek vezetőit. A
tanácskozás célja az volt, hogy
erősítsék az önkormányzat és a
civil szervezetek közötti együtt-
működést. A találkozón Polgár
Róbert felajánlotta az önkormány-
zat támogatását az egyesületek-
nek, és minden vezetőt arra kért,
hogy küldjék el a 2020-as évre
tervezett programjaikat, aminek
a hirdetésében és népszerűsíté-
sében segítséget nyújt majd a
hivatal.

„Nincsen sikeres település si-
keres és gazdag civil élet nél-
kül. A keresztúri civil egyesüle-
teknek fontos közösségépítő sze-
repük van falunk életében, ezért
tartjuk fontosnak, hogy támo-
gassuk törekvéseiket” nyilatkoz-
ta a polgármester a találkozó
után. A jó hangulatú, konstruk-

Együttműködés a civilekkel
tív egyeztetésen az alábbi egye-
sületek vezetői vettek részt:

– Közművelődési Egyesület
Murakeresztúr – Kovácsné Deák
Erzsébet

– Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület – Pál Attila

– Murakeresztúri Polgárőr
Egyesület – Kassai József

– Zrínyi Kadétok Hagyo-
mányőrző Egyesület – Kovács-
né Kővágó Anna

– Sportegyesület Murake-
resztúr – Polgár Róbert

– Muramenti Parasztporta
Hagyományőrző Egyesület –
Balogh Vilmos

– Murakeresztúri Horgász-
egyesület – Nagy László

– Muramenti Szent Kereszt
Egyesület – Szabó István

–„Hajrá, Murakeresztúr!”
Összefogás a Mura Régióért
Egyesület – Zavarkó József

– 56-os Emlékműért Polgári
Egyesület – Martinecz Aranka

Fontos közösségépítő szerepük van a civil egyesületeknek.

11. szerda, 08.00 óra: Nyugdíjas egészségnap Zalakaroson
15. vasárnap, 17.00 óra: Nemzeti ünnep, koszorúzás és gyer-

tyagyújtás a millenniumi emlékműnél, majd átvonulás a mű-
velődési házba.17.45 Élő Történelem Teaház előadása: Huszá-

rok és nők forradalma, 1848-49 szerepei. Előadás után közös agapé.
19. csütörtök, 10.00 óra: Ovi könyvtár - Víz világnapjához

kapcsolódóan
20. péntek, 18.00 óra: Pálinkamustra
21. szombat, 14.30 óra: „Újrahasznosítás helyi munkákból”

kiállítás
21. szombat, 15.00 óra: 20 éves a Rozmaring Asszonykórus-

kulturális műsor, vendéglátás
27. péntek, 15.00 - 17.00: Tavaszi kézműves foglalkozás
Minden hétfőn és szerdán 15 órától: Újrahasznosítás – kéz-

műves, szerdai napokon 14 - 16 óráig felnőtt kézműveskör fog-
lalkozás várja az érdeklődőket.

Murakeresztúr Község Önkormányzata
Művelődési ház programajánló

2020. március
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Március 8-án megkezdődött
a tavaszi szezon a megyei II.
osztályú labdarúgó-bajnokság-
ban. A keresztúri sportegyesü-
let csapata a 11. helyről kezdte
meg a felzárkózást a 16 csa-
patot számláló mezőnyben. Az
egyesület célja az, hogy sike-
rüljön kivívni a bentmaradást
és jövőre újra a megyei II.
osztályban szerepelhessen az
együttes. Utánpótlás csapatunk
szintén a 11. helyről vág neki a
folytatásnak. A téli felkészü-
lés sajnos nem volt zökkenő-
mentes. Több labdarúgó sérü-
léssel küzd, emiatt négy új játé-
kost igazolt a klub és három
saját játékosnak igényelt az
egyesület újra versenyengedélyt.
Így most összesen 38 felnőtt és
15 utánpótlás korú labdarúgó-
val vág neki az egyesület a
tavaszi szezonnak.

A Bozsik Egyesületi Prog-
ram egyre népszerűbb a gyer-
mekek körében, már 29 „bozsi-
kosa” van a klubnak, akik egy-
re lelkesebbek és ügyesebbek.
Az egyesület vezetése bízik
abban, hogy az utánpótláskép-
zés eléri célját, és saját neve-
lésű játékosokkal tudják majd
frissíteni a keretet.

A bentmaradás a csapat célja

A csapat szeretné kiharcolni a bentmaradást.

Az idő vasfoga megette a fővezetéket.

A Dél-zalai Víz és Csator-
namű Zrt. február 5-én egy 10
méteres szakaszon kicserélte a
régi, elrozsdásodott és elgyen-
gült fővezetéket, ami Kereszt-
úrra viszi a vizet. Ezt a szakaszt
már nem lett volna érdemes

Újra biztonsággal érkezik a víz

Elkerülhetetlen volt a csere

megfoltozni, mert annyira rossz
állapotban volt. Inkább lecse-
rélték az egészet, így most újra
biztonsággal érkezik az ivóvíz
a faluba.

A javítás alatt órákig nem
volt vízellátása Murakeresztúrnak.

Molnáriban megváltozott
munkaképességű embereknek
hirdetett új munkahelyeket egy
cég. Olyan embereket foglal-
koztat majd a vállalkozás,
akiknek legalább 40 százalé-
kos egészségkárosodása van.

Munkalehetőség megváltozott munkaképességűeknek Molnáriban
A munkavállalás ráadásul

nem befolyásolja a már meg-
lévő (pl. rokkantsági vagy reha-
bilitációs) ellátásokat. A bére-
zés ezeket kiegészítve biztosít-
hat magasabb jövedelmet, élet-
színvonalat – ezáltal önbecsülést.

A könnyű fizikai munka
részleteiről a 06 30/380 80 06-
os telefonszámon a Mea-
GOLD Kft.-nél, illetve a Mol-
nári Önkormányzat 06 93/383
203-as telefonszámán lehet ér-
deklődni napközben.

A 2020/2021-es idényben is
pályázik a Keresztúri Sport-
egyesület a TAO sportfejlesz-
tési programra. A támogatást
az utánpótlás fejlesztésére,
eszközök beszerzésére és
ingatlanfejlesztésre fordítaná a
klub.

Tovább fejleszt a Keresztúri Sportegyesület
Az ingatlanfejlesztés nagyobb

jelentőségű beruházás lesz, amely-
nek keretében az épület új tető-
szerkezetet kap azzal, hogy be-
építésre kerül a tetőtér is. Két
termet tervez a klub kialakítani,
amelyek a mérkőzések ideje
alatt öltözőként funkcionálnak.

Székek szolgálják a szurkolók kényelmét.
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A gyalogút a 7-esrigyáci
számú főút melletti buszmeg-
állót és a településen található
plébánia előtti járdát köti majd
össze. Szemléltetésként az
alábbi képen pirossal jelölve
látható. Így összesen 1350 m
hosszúságú út kerülhet kivitele-
zésre. Az előzetes egyeztetések
megtörténtek az út pontos el-

Bevezető gyalogút a 7-es főútról

helyezkedéséről és műszaki pa-
ramétereiről.

A gyalogút mellett rekortán
pálya is a tervbe került, ezzel
megteremtve a lehetőségeket
egy kör alakú futópálya kiala-
kítására a Rigyáci-patakot is
érintve. Ezzel a megoldódik
egy jelentős probléma a telepü-
lés életében.

A Rigyác Szabadság utca 3.
szám alatti épületet, amely a
kastély kiszolgáló épületeként
ismert, megvásárolja az önkor-
mányzat. Ezáltal lehetőség nyí-
lik egy a méreteiben is meg-
felelő kulturális feladatokat el-
látó központ kialakítására.

A felújítás és átalakítás so-
rán törekszenek a régi stílusok
és jegyek megőrzése mellett
egy modern, a mai igényeknek
megfelelő épület és környezet

Bővül az önkormányzati épületek száma Rigyácon
kialakítására. Céljuk, hogy az
épület tükrözze azokat a je-
gyeket, melyek alapján a Be-
nyovszkyak hagyatéka újra elő-
térbe kerül. Így helyszínéül
szolgál különböző közösségi,
kulturális eseményeknek.

Az épület egyfajta kultúrstra-
tégiai intézményként fog működni.
Az építmény alkalmas lesz töb-
bek között rendezvények, kiállítá-
sok, fogadások, estek, filmvetí-
tések, színdarabok lebonyolítására.

Rigyác először indul a start-
minta munkaprogramban, melyre
2015 óta nyílik lehetőség. Az-
óta egyre kevesebb a forrás és
jóval szigorúbbak a kritériumok,
azonban még így is sikerült egy
olyan színvonalú projektet össze-
állítani, melyet a Belügymi-
nisztérium jóváhagyott. A prog-
ram két fő irányvonalat követ.
Egyik a kétkezi munkát igény-
lő, de profitorientált mezőgaz-
dasági tevékenység végzése

(csicsóka termesztése). A má-
sik az elhagyatott zártkertek
tisztítása, rendbetétele és elő-
készítése a következő évi sző-
lőtelepítésre. A program által
hozzájutunk a munka elvég-
zéséhez szükséges szerszá-
mokhoz, eszközökhöz, gépek-
hez (pl. kistraktor, talajmaró,
ágdaráló).

Rigyácon már a 18. szá-
zadtól nagy hangsúlyt helyez-
tek a szőlőtermelésre. A rigyáci

Öreg-hegy, Imre- és Ferenc-
hegyen számos borospince és
présház található a mai napig,
azonban többségük elhagyatott
állapotban. Az emberek az idő
múlásával felhagytak a szőlő-
műveléssel és megváltak pin-
céiktől. Annak ellenére, hogy
Rigyácon a területek nagy ré-
sze I. osztályú, borszőlő ter-
mesztésére kiválóan alkalmas.
Hosszú távú terveink között
szerepel a rigyáci szőlőhegyek

egykori fénykorának bemuta-
tása, mindez a 21. század adta
lehetőségekkel. Ennek szelle-
mében kötöttünk együttműkö-
dési szándéknyilatkozatot a
szlovéniai Csentével. Mivel ott
számos szőlőhegy található,
amely jól szemlélteti a szőlő-
művelés szeretetét, amerre a
szem ellát, gyümölcsösök, szé-
pen művelt szőlőskertek kúsz-
nak fel a domboldalakra. Itt
mindenkinek van egy kis sző-
lője. Azt gondoljuk, hogy a
hagyományok ápolásában élen
járnak a csenteiek…

Rigyác is hasonlóan képzeli
el a jövőt. Számos olyan prog-
ramot szeretnénk tehát megva-
lósítani a jövőben, amely segít-
heti, valamint erősítheti a köte-
léket és az összetartozást a mu-
ravidéki magyar közösségek
között. Továbbá fontosnak tart-
juk mindkét fél számára a fia-
talok bevonását a rendezvé-
nyékbe. Így lehetőség nyílik
számukra megismerni a fent
említett kulturális örökségeket,
hagyományokat. A határon túli
magyarsággal való kapcso-
lattartás a jövőre nézve meg-
határozó szerepet tölt be a
településünk életében. Első
lépésként január 28-án test-
vértelepülési szándéknyilatko-
zat jött létre a szlovéniai Csen-
te és Rigyác, illetve Esztereg-
nye és a szlovéniai Radamos
között.

Balassa Kornél
polgármester

A képen Hranilovič Viktor Csente, Balassa Kornél Rigyác, Lebar Teodor Radamos és Kele Lajos
Attila Eszteregnye települések vezetői, illetve dr. Nagy Árpádné a közös programok tervezője
látható a szándéknyilatkozat megírása alkalmával.

Sikeres márciusi pályázat
Megoldás a rigyáci hegyhátak rendezettségére

A 2020 Tavaszváró repertoárja látható a Ri-Szironta Együttes
gyáci Szent Anna templomban, várunk mindenkit sok szeretettel!

Fellépés helyszíne: Szent Anna templom (8883 Rigyác,
Kodály Zoltán tér 2.)

Fellépés dátuma: 2020. március 14., kezdés időpontja: 17:30

Szironta együttes 500 harang koncertje
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2020. február 05-én az egész-
ségmegőrzés témakörében az
Aloe Vera jótékony hatását is-
merhették meg az érdeklődők a
fityeházi könyvtárban tartott elő-
adáson. A fiatalokat és az idő-
sebb generációt egyaránt érde-
kelték a hasznos gyógynövény-
ből készült immunerősítő, beteg-
ség-megelőző készítmények.

A könyvtár szervezésében
megvalósult rendezvényen 14
fő vett részt.

Egy hasznos gyógynövény

A fityeházi fiókkönyvtárban
könyvtárosként és a művelő-
dés-szervezés terén végzett ki-
váló munkájáért elismerésben
részesült Tóth Péterné Magyar-
óvári Zsuzsanna. CzupiA díjat

Kitüntették a könyvtárost
Gyula, a Halis István Váro-
si Könyvtár igazgatója, vala-
mint , a DeákKiss Gábor
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója adták át
(képünkön).

2020. február 14-én a fi-
tyeházi művelődési házban tar-
tották az óvodások farsangi jel-
mezbálját, az összes óvodás
gyermek és szüleik, nagyszü-
leik részvételével.

Az egész délutánt kitöltő prog-
ramban vidám farsangi műsor,

Ovisfarsang Fityeházán
színes jelmezverseny és közös já-
ték is volt. A gyerekek nagy öröm-
mel fogadták Fenyvesi Attila
gitáron előadott gyermekdalait.

Nagyon nagy sikere volt a
fergeteges tombolasorsolásnak,
majd közös „süti-parti” zárta a
délutánt.

A 2020. február 15-én le-
bonyolított – immár hagyo-
mányos – Böllérfesztiválon a
Fityeház Fejlődéséért Közala-
pítvány Fi-csapata képviselte
tyeház községet. A nap során –
egyszerre négy üstben – 250 kg
sertés zsírszalonnát sütöttek ki
és tálaltak fel az érdeklődőknek.

A rendezvény keretében a
„Szünidei és szabadidő prog-

Böllérfesztivál 2020

ramban megvalósuló ökotuda-
tos életmódra nevelés és a
fenntartható fejlődés” témakö-
rében, a háztáji haszonállat-
tartás jellemzőiről, a hús- és
zsírfeldolgozásról, a sertés –
mint haszonállat – teljeskörű és
gazdaságos felhasználásáról sze-
rezhettek ismereteket és köz-
vetlen tapasztalatokat az ér-
deklődők.

250 kg sertés zsírszalonnát dolgoztak fel.

Fityeház Község Önkor-
mányzata – legutóbbi képvi-
selő-testületi ülésén – Falu-
gondnoki szolgálat létrehozá-
sát határozta el és pályázatot
írt ki a falugondnok szemé-
lyére.

� A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: teljes mun-
kaidőben végzett határozatlan
idejű közalkalmazotti jog-
viszony

� Az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.

� Pályázati feltételek:
– 8 Általános,
– B kategóriás jogosítvány,
– Falugondnoki tanfolyam

elvégzésének vállalása
– Büntetlen előélet
– Cselekvőképesség
– Magyar állampolgárság
� A pályázat elbírálásánál

előnyt jelent:

Falugondnoki szolgálat

– falugondnoki alapképzés
megléte

– Helyismeret, jó kapcso-
latteremtési kézség, alkalmaz-
kódóképesség

A részletes pályázati kíírás
megtalálható Fityeház község
honlapján – a www.fityehaz.hu
web-címen.
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Az 1960-as években a leg-
több pályafenntartási munkás-
csapathoz tartozott egy női se-
gédmunkás is, aki egyebek mel-
lett a napi élelmiszer-bevásár-
lást is intézte. Ha állomásban
dolgozott a csapat, nem is volt
gond eljuttatni a bevásárolt en-
nivalót. Persze, megoldották ak-
kor is, ha nyíltvonalon tartóz-
kodtak az emberek.

Egy ilyen alkalommal tör-
tént, hogy a reggeli munka-
elosztásnál Ilonka összeírta a
bevásárlási listát, majd a mun-
káscsapat kivonult az első vo-
nattal a nyíltvonali munkahely-
re. Ilonka bevásárolt (kenyér,
felvágott, konzerv, cigaretta,
stb.), s a megbeszélés szerint
fölszállt a következő vonatra,
hogy a megfelelő helyen ki-
dobja a haladó vonatból a min-
denki számára külön össze-
csomagolt ennivalót. Ilonka
„figyelési kötelezettsége” miatt
éberen várta a pillanatot, ami-

Radaha csókja
kor meglátja a csapatot és el-
hajíthatja a batyut.

Repült a csomag és az ab-
ban lévő egyik konzervdoboz
éppen fejbe találta a fityeházi
Radaha Jóskát, akit – aggle-
gény lévén – gyakran cukkol-
tak az ugyancsak független, de
már nem annyira fiatal Ilonká-
val. Miután Radaha cifra ká-
romkodása, a többiek jóízű ne-
vetése közben szétosztották a
csomagot, valaki megjegyezte:

– Jóska! Ilonka ezt pusztán
szerelemből tette, ezért őt meg
kell csókolnod!

A fejét még mindig fájlaló
pályamunkás csak úgy halkan
odamotyogta:

– Bebaszna!
Innen ered az a ma már szé-

lesebb körben ismert mondás,
hogy „Bebaszna, mint Radahá-
nak a csók.”

Csicsek Anna
(Egy vasutas anekdota a

„Mé' Állunk Vazze' c. kötetből)

Plander Tiborné keresztúri
védőnő nyugdíjba vonult, így a
helyére új szakembert kellett
keresnie a falu vezetésének. A
meghallgatások végül ered-

Horváth Laura az új védőnő

ménnyel zárultak, Irénke néni
utódja a fiatal és elhivatott
Horváth Laura lesz, aki szintén
teljes állásban látja majd el a
feladatot.

A összeál-Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
lított egy javaslatcsomagot arról, hogyan tudjuk leginkább meg-
előzni a bajt, hogyan kerüljük el a megbetegedést. Az alábbi
javaslatok nemcsak a koronavírussal szemben hatásosak, ha-
nem az influenza ellen is, ami egyelőre még mindig sokkal na-
gyobb kockázatot jelent Magyarországon, mint a világméretű
pánikot keltő társa.

Arra kérünk minden olvasónkat, senki ne aggódjon feles-
legesen, de tegyünk meg minden tőlünk telhetőt egészségünk
védelmében. Alább a legfontosabb javaslatok olvashatóak:

1. A kézmosás a legfontosabb
A gyakori, alapos kézmosás az egyik legjobb módszer a ko-

ronavírus terjedésének megállításához. Természetesen ez nem
annyit jelent, hogy egy kevés langyos vízzel leöblítjük a kezün-
ket! A megfelelő kézmosás legalább 20-30 másodpercig tart,
meleg vízzel és szappannal történik, és ne hagyjuk ki sem az
ujjak közötti területet, sem a kézfejet! Ha nem áll rendelke-
zésünkre szappan és víz, fertőtlenítő hatású, alkoholos zselét is
használhatunk. Ezt néhány száz forintért beszerezhetjük a gyógy-
szertárakban, drogériákban vagy nagyobb szupermarketekben,
de sok nyilvános helyen is ki van már rakva ilyen adagoló.

Különösen fontos a kézmosás:
• tüsszentés és köhögés után
• toaletthasználat után
• ételkészítés előtt, alatt és után
• étkezés előtt
• ha kisgyerekekről, kisbabákról gondoskodunk
• ha betegeket gondozunk
• ha állatokat gondoztunk, állati ürüléket kezeltünk
• ha a kezünk láthatóan piszkos

2.  Köhögés, tüsszentés
A koronavírus (más hasonló vírusokhoz hasonlóan) való-

színűleg cseppfertőzéssel terjed, vagyis a köhögéssel, tüsszen-
téssel a levegőbe juttatjuk a kórokozókat, azokat pedig mások
belélegezhetik. Ha nem takarjuk el az arcunkat, jelentős mér-
tékben felgyorsíthatjuk a járvány terjedését. A régi udvariassági
szabály, vagyis az, hogy tegyük a szánk elé a kezünket, csak rész-
ben követendő. Ha ugyanis a tenyerünkbe köhögünk, tüsszen-
tünk, és nem mossuk meg azonnal a kezünket, a különböző tár-
gyak, felületek vagy éppen más emberek megérintésével rögtön
tovább is adhatjuk a vírust! A legjobb, ha zsebkendőt szorítunk
az arcunkra, vagy a könyökhajlatunkba tüsszentünk, köhögünk.

3. Kerüljük a zsúfolt helyeket, a betegeket!
Minél több ember zsúfolódik össze egy viszonylag zárt he-

lyen, annál nagyobb az esélye annak, hogy megfertőzzük egy-
mást a kórokozókkal. Ez még akkor is igaz, ha mindent meg-
teszünk azért, hogy ne adjuk tovább a koronavírust. Hacsak
nem kifejezetten muszáj, ne menjünk zsúfolt helyekre.

Ehhez kapcsolódik az a jó tanács is, hogy lehetőleg kerül-
jük a közeli kontaktust a láthatóan beteg, köhögő, taknyos em-
berekkel. Ez természetesen akkor is igaz, ha mi magunk va-
gyunk betegek! Ha lázasak vagyunk, köhögünk vagy más felső
légúti tünetünk van, maradjunk otthon.

4. Viseljünk-e maszkot?
Ha a koronavírussal kapcsolatos védekezésre gondolunk, a

legtöbb ember számára azonnal a szájat és az orrot takaró arc-
maszk ugrik be. A maszk célja, hogy a levegőben lévő részecs-
kéket kiszűrje, így azok ne kerülhessenek be a szervezetbe.

Azonban a kereskedelmi forgalomban kapható arcmaszkok
többsége nem nyújt tökéletes védelmet, egyrészt, mert általá-
ban nem illeszkedik elég szorosan az arcra, másrészt, mert az
apróbb részecskéket nem képes kiszűrni.

Ha a maszkviselés mellett döntünk, akkor a szorosan illesz-
kedő, nagyobb szűrőképességű (vagyis kisebb részecskéket ki-
szűrni képes) maszkot válasszuk. Ezek ára általában jóval ma-
gasabb, mint az egyszerűbb arcmaszkoké.

Fontos megjegyezni, hogy a maszk nemcsak minket véd a
fertőzéstől, de másokat is attól, hogy mi továbbadjuk nekik a
kórokozókat, ezért akkor fokozottan javasolt lehet a maszk, ha
mi vagyunk betegek!

Tájékoztató a koronavírus elleni védekezésről

Csicsek Anna egy 100%-ban
magyar és 100%-ban horvát nő,
aki a Mura menti Fityeházon
született 1956-ban. Kettős nem-
zettudatában e matematikai le-
hetetlenség jól elvan egymás-
sal. Írásaiban bátran használja a
horvát nyelv „káj“ dialektusát.
Szórakoztató és elgondokodta-
tó szeret lenni. Nagy szeretettel
foglalkozik hely-, vasút- és csa-
ládtörténettel, valamint útiraj-
zok írásával. Műveire humor,
irónia, önirónia, cinizmus jel-
lemző. Műszaki (vasútépítő és -
pályafenntartó technikus, mun-
kavédelmi szaktechnikus) és
írói (Magyar Író Akadémia
2007-2008.) végzettsége van.
Egy önálló kötettel rendelke-

***

zik, címe: Mé' Állunk Vazze'!?,
mely vasutas anekdotákat tar-
talmaz. Közel 30 antológiában
jelentek meg írásai.
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Másfél évvel ezelőtt költö-
zött családjával Meiznerné Mol-
nár Mária Csörnyeföldre, bele
is szerettek a tájba és a kör-
nyező országok közelségébe.
Nem gondolta volna, hogy egy-
kor a hobbija lesz a munkája.
Gyertyákat készít, amelyek a
Mura Fénye nevet kapták.

– Egy video révén találtam
rá erre a csodás kézműveske-
désre. A faragott gyertya nem
elterjedt ajándéktárgy, mindössze
öten készítjük az országban. Ez
annyira így van, hogy a me-
legítő gépeimet sem tudtam itt-
hon beszerezni, Kijevből kellett
behozatni. Tavaly tavasszal sike-
rült eljutnom egy tanfolyamra,
ahol rájöttem, hogy a kéz-
ügyességen kívül mennyi össze-
tevője van a termék előállításá-
nak. A munkafolyamat 3-4 na-
pot vesz igénybe. A gyertyák-
kal különböző rendezvényeken,
kézműves vásárokon vagyok je-
len. Tavaly elkészíthettem a csör-

Faragott gyertyák Csörnyeföldről
nyeföldi szépkorúak köszöntő
ajándékát, mely megtisztelő volt
számomra. A Zalai Kézműves
Egyesület tagjaként adventi vá-
sárban is találkozhattak velem
a vásárlók. Rengeteg tervem van
a jövőt illetően, hiszen ezeket a
gyertyákat egyénivé is lehet ten-
ni felirattal, címerrel, logóval...
Az emberekben tudatosítani kell,
hogy a gyertya egy egész életet
kisérő „termék”, ott van minden
fontosabb eseményen. Exkluzív,
egyedi ajándék bárki számára.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármestert kérdeztük az önerős
fejlesztésekről.

– A költségvetés elfogadása-
kor látható, hogy a város idei
bevételi és kiadási főösszegei
1,5 milliárd forintot tesznek ki,
melynek az iparűzési adóbevé-
teleken túl egy részét a nyertes
pályázatok megvalósítása je-
lenti. A pályázatok megvalósí-
tásán és a kötelező önrészek
biztosításán túl az idei költség-
vetésben kisebb mértékű, ön-
erőből finanszírozott fejleszté-
sek is tervben vannak. Említ-
hetném elsőként az egyedutai

Önerős fejlesztések és lakástámogatások
városrészben 2 csoporttal mű-
ködő óvodához vezető járda tel-
jes körű felújítását.

Több, mint 10 éve már
problémát jelent a szülőknek és
a gyermekeknek egyaránt az
egyedutai óvoda gyalogos meg-
közelítése. Ebben az évben a
vállalkozók, vállalkozások által
fizetendő iparűzési adóbevé-
telek terhére fel kívánjuk újí-
tani a használhatatlan járdasza-
kaszt. A költségvetés tervezése-
kor az ajánlatokat már megkér-
tem, a szükséges forrást elkülö-
nítettük kivitelezésre, melyet
várhatóan az önkormányzat he- lyi gazdasági társasága végez

el. Szeretném, ha az idei évben
még több munkához jutna az ön-
kormányzat 100%-os tulajdoná-
ban lévő gazdasági társaság.

Megemlítem továbbá, hogy
az OWI Zala Bt. előtt lévő, je-
lentősen amortizálódott, faszer-
kezetű buszváró cseréjének ide-
je is eljött. A városban már ki-
helyezett fedett várókkal meg-
egyező márkájú, 3 tagból álló,
ülőpadokkal és szemetesedény-
nyel felszerelt fém- és üveg-
szerkezetű panorámás buszvá-
rót telepítünk a nyár folyamán.
Előtte a betontalapzat bővíté-
sére van szükség a buszváró mé-
rete miatt. A költségvetésben
terveztem a Séta-téren lévő zöld
növényzet megújítását is.

Nyár elején a város köz-
pontjában lévő padok és utcabú-
torok festését is terveztettem az
idei költségvetésben. Az általá-
nos közterületi karbantartási fe-
ladatokra is jut némi forrás az
idén. A letenyei strandfürdő és
kemping megnyitására 5 millió
forint üzemeltetési előleget sza-
vazott meg a képviselő-testület,
ezen felül további 5 millió fo-
rint áll rendelkezésre a kar-
bantartási, felújítási munkák el-

végzésére. A létesítmény üze-
meltetését a megkötött szerző-
dés alapján az ÉKKÖV Kft.
végzi a nyári szezonban.

Az önerős fejlesztéseken túl
a civil szervezetek részére 5
millió forint áll rendelkezésre a
büdzsében, melyből a sportte-
vékenységet folytató szerveze-
tek is részesülnek. A támoga-
tások odaítélését a képviselő-
testület saját hatáskörbe utalta.
A támogatások igénylése kére-
lem alapján történik. A költ-
ségvetési rendeletben lehetőség
nyílt a városban letelepedni és
lakóingatlant vásárolni szán-
dékozó fiatal házasok támoga-
tására is. Erre jelenleg 2,75
millió forint áll rendelkezésre.
A felhívás várhatóan a nyár ele-
jén jelenik meg, melyet a hely-
ben szokásos módon teszünk
közzé. Az utóbbi években nép-
szerűségnek örvendett a Szoci-
ális Földprogram és a szociális
célú tűzifa támogatás is. A föld-
program pályázat kiírása vár-
hatóan tavasszal jelenik meg,
melyet folytatni kívánunk, ha-
sonlóan a téli tűzifa támogatást
is – hallottuk a letenyei pol-
gármestertől.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei városháza.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándorral együtt utazunk
az autóban.

Úgy gondoltam, ez jó al-
kalom lesz arra, hogy meg-
beszéljük mi történt vele az
elmúlt évek alatt. Sándor már
elmúlt 50 éves. Már akkor volt
mobil telefonja, amikor még
sokan azt se tudták, hogy mi
az. A munkájából adódóan fon-
tos volt, hogy bárhol elérjék.
Sokáig csak beszélgetésre hasz-
nálta, hiszen egy telefonhí-
vással mindent el lehetett in-
tézni. Azonban pár éve kényte-
len volt ő is beszerezni egy
okos telefont. Az elején so-
kat kellett küzdenie a készü-
lékkel, de aztán belejött.

Én vezetek, ő valakinek
üzenetet ír a telefonján. Min-
den betű beírásakor szorgal-
masan pityeg a telefon. Ré-
gen találkoztunk.

– Hogy van a család? –
kérdezem.

Sándor pityeg a telefon-
ján, egy pillanatra felnéz:

– Csilla most külföldön
tanul.

Pityeg tovább, majd foly-
tatja:

– Három hónap után volt
itthon.

Pityeg tovább a telefon…
– Gondoltam megbeszél-

jük mi történt, de alig tud-
tam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Ekkor egy pillanatra felnéz,
és elgondolkodva mondja:

– Nem értem, régen mi
nem voltunk ilyenek. Vala-
hogy volt időnk egymásra.

Majd tovább pityeg a te-
lefonján.

– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fa-
kadt ki Sándor –, alig lehet ve-
lük valamit megbeszélni.

Sándorra néztem és elmo-
solyodtam:

– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ezek a fiatalok…

Húshagyókedden a hagyo-
mányokhoz híven, a kiszebábu
elégetésével kezdődött a far-
sangi mulatság . AzLetenyén

LKE közreműködésével felele-
venített téltemető néphagyo-

Farsangoltak Letenyén
mány idén is sok érdeklődőt
vonzott, és a tűz körbetánco-
lására is számos maszkás
gyermek és felnőtt vállalkozott.

Utána a művelődési házban
folytatódott a vigasság, mely-
hez a talpalávalót Bazsiboy
szolgáltatta. Idén is megválasz-
tották és díjazták a farsang
szépeit, a farsang rémeit és a
farsang legszebb, legötletesebb
gyermekjelmezeit.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

Farkas Szilárd letenyei vá-
rosvezető elmondta, hogy
2019. december hónapban már
tervezték az idei évi közfog-
lalkoztatási programok indítá-
sát. Eredeti terveik alapján 2
járási start-minta programelem
(helyi sajátosságokra épülő,
szociális jellegű) indítását kal-
kulálták, mintegy 50 fő rész-
vételével. A kérelmek februári
benyújtásakor azonban azzal
szembesültek, hogy létszám-
csökkenéssel kell számolni,
mely összesen 10 főt érintett a
két programelem vonatkozásá-
ban. A helyi sajátosságokra
épülő programban további egy

Közfoglalkoztatási programok Letenyén
év időtartamban folytatni kí-
vánják a térkőelemek gyártását
a Cimai-majorban lévő, önkor-
mányzati tulajdonú hangárban,
mely programban összesen 12
fő vesz részt, 1 fő szakképzett
munkavezető irányításával.

A program egy éves időtar-
tamára mintegy 13,5 millió
forint bér- és járulékköltséget,
valamint 5,2 millió forint do-
logi költséget számolhat el az
önkormányzat. A szociális jel-
legű közfoglalkoztatásban össze-
sen 28 fő vehet részt, 2 mun-
kavezető és egy adminiszt-
rációs ügyintéző munkavállalá-
sával, 30,3 millió forint bér- és

járulékköltségekkel, valamint
8,2 millió Ft dologi kiadással
számolva. A programelem mint-
egy 400.000 forint önrésszel
terheli a város költségvetését.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta, hogy a városban is
érezhető az országos médiu-
mokban közzétett közfoglal-
koztatási létszámok csökkené-
se, de Letenye továbbra is sze-
rencsés helyzetben van ebből
a szempontból, mivel hátrá-

nyos helyzetű járásban helyez-
kedik el.

A városvezető továbbá el-
mondta, hogy a márciusban in-
dított két programelem bősé-
gesen kimeríti az idei évben és
jövő év elején elvégzendő
településüzemeltetési feladato-
kat, mezőgazdasági program-
ban és hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban nem kí-
vánnak részt venni.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd tájékoztatott az idei programokról.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.

Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok
Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684



8 2020. márciusDél-Zala Murahíd

Csörnyeföld Község Önkor-
mányzata 2020. február 25-én,
húshagyókedden a faluház épü-
letében farsangi rendezvényt
tartott, melynek keretében jel-
mezes felvonulást és fánksütő
versenyt szerveztünk. A részt-
vevőket finom fánkkal, zsíros
kenyérrel és kocsonyával vártuk.

Az este nagyon jó han-
gulatban telt, ötletes jelmezek-
kel és ízletes fánkokkal készül-
tek a résztvevők. A legjobb jel-
mezek és a legfinomabb fánkok
díjazásban részesültek.

A fánksütő versenyre 9 fő
jelentkezett. A fánkok nagyon
mutatósra és finomra sikered-
tek, ezért is volt nehéz dolga a
zsűrinek. A zsűrizésben Mód
Józsefné, Bicsák Jenőné, Balló
Annamária Kovácsné Hor-és
váth Szabina segédkeztek.

Fánksütő versenyen Csör-
nyeföld településen a 2020.
évben az Év fánksütője díjat

Farsangolás Csörnyeföldön
Brunnerné Gyurkó Melinda
Mária nyerte el. Második he-
lyezett Ternáczné Borovics Esz-
ter Ara-, harmadik helyezett
nyos Jánosné lett.

Ezen az estén rengetegen
öltöttek jelmezt és emelték
jelenlétükkel az est hangulatát,
valamint örvendeztették meg a
jelenlévőket kreatív, gyönyörű
és mulatságos jelmezükkel.

A versenyen gyermek kate-
góriában 19 gyermek indult.
Első helyen Balló-Szopos Bá-
lint Hóbor Réka, a másodikon ,
a harmadikon Bősze Evelin
végzett a közönség értékelése
alapján. Felnőtt kategóriában
különdíjban Bősze Attiláné
részesült.

Csörnyeföld Község Önkor-
mányzata köszöni a magas
számú aktív részvételt, és teljes
szívvel várunk vissza minden-
kit a jövőévi farsangi „buliba”!

Hóbor-Sztrahia Krisztina

A gyerekek szép számban öltöttek jelmezt.

A felnőttek is kitettek magukért.

Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2020.04.04.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig

650 Ft/db
Házhoz szállítva 750 Ft/db

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-


