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Vidra,
az Év emlőse

Kemencés farsang Semjénházán
a helyi asszonyok fáradhatatlanul gyúrtak, nyújtottak, szaggattak, sütöttek, hogy mindenki megkóstolhassa a finom
desszertet.
A hagyományos farsangi
fánk pedig nem az igazi szalag
nélkül. Nos, az elkészült fánkokról 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 akadtak olyanok is, akik minden ízesítés nélkül ették a finomabbnál
finomabb desszertet.
A vacsora után a forralt bor
mellett tánccal melegítették fel
magukat a résztvevők, a mulatság pedig a csípős hideg
ellenére a késői órákig folytatódott.
Preksen-Ifka Ágnes

Az asszonykórus ismét kitett magáért.

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 népszerűségnek örvend, ismét számos
embert mozgatott meg. A színes forgatagban felfedezhettünk többek között Drakulát,
magyar honvédet, kommandóst,
rendőröket, kutyust és még tengerészek is tiszteletüket tették.
Az egybegyűlteket Preksen
Csaba, a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd ezt követően a
semjénházai óvodások vidám,

kacagtató műsorát tekinthették
meg az egybegyűltek. A legkisebbek után a Semjénháza
Gyöngyszemei
Asszonykórus
mutatta be a nézőknek a tengeri
rókák életének egy kis részletét
zenés-táncos előadás keretében.
A műsorok alatt a kemencénél folyt a munka, készült az
ínycsiklandó vacsora: Mátés
Ferenc és Trojkó Ervin szakácsok jóvoltából helyben sült
csirkepecsenye, fűszeres, héjában sült burgonya és a legízletesebb káposztasaláta várta
a vendégeket. Természetesen az
elengedhetetlen forralt bor és
meleg tea sem hiányozhatott.
Mindkettőre szükség is volt, hiszen az esti szeles időben jólesett mindenkinek a meleg ital.
A farsangi időszak nem
lenne ugyanaz fánk nélkül, így

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

2

Dél-Zala Murahíd

2020. március

Elfogadták a költségvetést Letenyén

Testületi ülés Letenyén.

Letenye képviselő-testülete minősített többséggel fogadta el a
város idei költségvetését. A részletekről Farkas Szilárd polgármester számolt be lapunknak.
– Február 20-án tartottuk soron következő rendes képviselőtestületi ülésünket a letenyei városházán. Polgármesteri tájékoztatómban kiemeltem és tájékoztattam a képviselő-testületi tagokat
kettő nyertes pályázatról. Az „Eco Bridge” nevet viselő, magyarhorvát határon átnyúló Interreg pályázatnak köszönhetően látogatóközpont létesül, felújításra, bebútorozásra kerül a volt gyermekorvosi rendelő épülete és egyidejűleg megszépül annak környezete is. Tájékoztatómban többek között kiemeltem, hogy
február 10. napjától a jegyzői feladatokat és a közös önkormányzati 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 kapcsán dr. Horváth Tibor, a körzet háziorvosa kérte, hogy önkormányzatunk – 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% intenzitású lesz. Doktor úr kérelmét a képviselő-testület egyhangúlag
támogatta, biztosítva ezzel a körzet további működését.

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

A képviselő-testület az ülésen negyedik alkalommal módosította 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 önkormányzat szakbizottsága is elfogadásra javasolt.
A képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a városunk önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegeit, valamint a Humán és Ügyrendi
Bizottság egyhangú javaslatára, továbbá a Városfejlesztési és
Gazdasági Bizottság minősített többségű javaslatára és az Érdekegyeztető Fórum tagjainak véleményét ismertetve 6 igen szavazattal, 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 Letenyei Hóvirág Óvoda 178.331.722 Ft-ból, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár 61.553.124 Ft-ból, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ pedig 37.904.461 Ft előirányzatból gazdálkodhat 2020-ban.
A költségvetésben 5.000.000 Ft áll rendelkezésre a helyi civil
szervezetek és alapítványok támogatására. Az iparűzési adóerőképesség 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 beszámítás ellenére önerőből történő fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, 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 lehetőségek forrásait. A 2020. évi költségvetésben az ÉKKÖV Kft.
részére 5.000.000 Ft üzemeltetési előleget fogadtunk el a strandfürdő 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
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
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Ha kell, életeket is mentenek
A letenyei székhelyű Körzeti Tűzoltó Egyesület (Letenye
ÖTE) február 14-én (pénteken)
tartotta meg éves, rendes közgyűlését a helyi Happy Bike
Kerékpáros Centrumban.
– A rendezvényen, a meghívásunkat elfogadva részt vett
a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője és
tűzoltó parancsnoka, a Letenye Katasztrófavédelmi Őrs
Parancsnoka, a horvátországi
Hodosan Tűzoltó Egyesület vezetősége, a szlovéniai Lendva
és Csente Tűzoltó egyesületek
delegációja, a Becsehely Tűzoltó Egyesület elnöke, a Borsfai
Polgárőr Egyesület elnöke, és
nem utolsó sorban a székhelyünk szerinti Letenye és Kistolmács települések polgármesterei – mondta lapunknak Kovács Tibor, az egyesület elnöke.
Az elnöki beszámolóban
elhangzott, hogy az egyesület
tavaly három nyílt, mindenki
által látogatható rendezvényt
tartott. A nemzeti ünnepek megtartása mellett, a társ és baráti
egyesületek meghívásának eleget téve részt vettek hivatalos
és ünnepi letenyei rendezvényeken. Az ifjúsági csapat a
2019-ben Lakhegyen tartott
megyei CTIF versenyen II. helyezést ért el. A Letenye ÖTE

legidősebb tagjai a szlovéniai
Csentén tartott Veterán Tűzoltó
Versenyen 6. helyezést szereztek.
Ernszt Gábor egyesületi parancsnok beszámolójában többek között elmondta, hogy
2019-ben 30 esetben vonultak
kárhelyszínekre, részben a letenyei Katasztrófavédelmi Őrs
hivatásos állományával, részben önállóan. A beavatkozások
mellett 11 esetben nyújtottak
segítséget kármegelőző munkálatokban, valamint 6 esetben
kaptak felkérést iskoláktól bemutatók tartására, további 2
szakmai gyakorlatot is sikeresen végrehajtottak.
A Letenye ÖTE a tavalyi
szakmai és civil pályázatokon
406 ezer forint értékben dugólétra-készletet, és 750 ezer forint értékben működési költséget nyert el, amelyből, egy környékbeli vállalkozó támogatásával közösen megújultak a 42
éves tűzoltóautójuk megkülönböztető jelzései, jobban láthatóvá és hallhatóvá válva ezáltal
a vonulások alkalmával.
A pénzügyi beszámoló szerint jól sáfárkodtak a pályázatokon elnyert, valamint az önkormányzatok által adott támogatásokkal, a magánszemélyek
adományaival is. A 2020-s évet
jó pénzügyi kondícióval kezd-

Ernszt Gábor, a Letenye ÖTE parancsnokának évértékelője.

ték meg. A felügyelő bizottság
értékelése alapján jól és szabályosan gazdálkodtak, illetve
törvényeknek megfelelően működtek.
Farkas Szilárd letenyei polgármester megköszönte a Letenye ÖTE egész éves munkáját
és az önkormányzatnak nyújtott
segítséget. Mint mondta, a város a közeljövőben visszakapja
a volt Kossuth utcai tűzoltó szertár épületét, amelyre már benyújtották igényüket az önkéntesek, akik meg is kaphatják azt.
A közgyűlésen két újabb tag
felvételére is sor került.

A 133 éves, 72 tagú Letenye ÖTE az idén, a hagyományos nyílt rendezvényeik
megtartása mellett, tovább folytatja a szakmai munkavégzés
technikai és humán oldalának
erősítését, az ifjúságnevelési
célkitűzésit, a székhely szerinti és a környező településeken élők segítését, a kármegelőző és kármentő munkálatokat, segítségnyújtásokat a
hozzájuk forduló magánszemélyeknek, szervezeteknek, vállalkozásoknak és önkormányzatoknak.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A horvátokkal közösen nyert uniós pályázaton Letenye

A Kárpáti utcai volt gyermekorvosi rendelő épülete.

A napokban hozták nyilvánosságra a magyar-horvát határon átnyúló, második fordulóban benyújtott (nem turisztikai
célú) pályázatokat a program hivatalos oldalán (huhr-

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

letű, ECO BRIDGE címet viselő projekt kapcsán. Az önerő
mértéke 5 %, melyet a város önkormányzata biztosít.
A projekt vezető partnere:
Csáktornya város Projektpartnerek: Letenye Önkormányzata, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság, Muraköz megye, valamint egy természetvédelemmel foglalkozó szervezet. A projekt teljes költségvetése: 1,2 millió euró
– Letenyén, a volt gyermekorvosi rendelő helyén (Kárpáti
utca) egy látogatóközpontot
kívánunk létesíteni, együttműködve a horvát vezető partnerrel, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal és a
horvát projektpartnerekkel.
A projekt megvalósítása során a beruházással összefüggő
feladatokat is vállaltunk, terveztünk, így az épület felújítás-

ra kerül, különféle eszközök,
bútorzat beszerzésével pedig a
látogatóközpont funkciót kapja
meg a létesítmény. Az épület
felújításán és az eszközbeszerzésen túl az ingatlanon található zöldfelület revitalizációja
is hangsúlyt kap, így az beruházással járó munkafolyamatok
több, mint 240.000 euró összeggel jelennek meg a projektben.
A megvalósítás során folyamatos nyilvánosságot kívánunk
biztosítani és különböző szakmai rendezvények, workshopok,
szervezésével pedig elsősorban
a környezettudatos gyermeknevelés elősegítéséhez és szemléletformálásához nyújtunk lehetőséget, valamint a biodiverzitás
fontosságára hívjuk fel a figyelmet fauna és flóra környezetben
– tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd letenyei polgármester.
M.I.
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Sokszínű programok Molnáriban
Aktív a horvát nemzetiségi önkormányzat
A 2020-as esztendőben több hagyományos és új kezdeményezés is szerepel
Molnáriban a nemzetiségi önkormányzat
terveiben. A hagyományápolást, az identitástudat erősítését, a
horvát nyelv megőrzését támogató programok egyben lehetőséget biztosítanak Molnári lakóinak közösségépítésére, a településen működő civil
szervezetek, illetve a
települési önkormányzat együttműködésére
is, valamint hozzájárulnak azt itt élő emberek életminőségéTerülj, terülj asztalkám!
nek javulásához.
Programjaink során a gaszt- nyelvi órákon nagy örömünkre
rokultúra kiemelt szerepet fog- sok fiatal is részt vesz. A heti
lal el. Fontosnak tartottuk, két alkalom jó hangulatú, aktív
hogy a régi étkeket a jövő nyelvgyakorlást tesz lehetővé,
generációjával is megismertes- amit a jövőben majd folytatni
sük, készítésüket megtanítsuk. szeretnénk.
A farsangi időszakhoz kapFánksütéssel kezdtük, majd mazanica (töltelék nélküli rétes), csolódva két programunk is
kukorica lisztből készülő fi- volt. Torkos csütörtökön batyus
nomságokat tanulhatunk ügyes mulatságra invitáltuk településünk hölgyeit. A lányok, asszokezű asszonyainktól.
A horvát nyelvet sajnos nyok mindenféle finomsággal
egyre kevesebben beszélik, a megrakott tálakkal, italokkal
nyelvtanulás,
nyelvhasználat érkeztek a férfiakat ilyenkor
többnyire az intézményes ne- szigorúan kizáró programra.
velésre, tanulásra tevődik át. A Egymás ételeinek kóstolgatása
horvát nyelvi kompetenciák mellett jó lehetőséget biztosífejlesztése érdekében 20 órás tott a program a közös nótányelvtanfolyamot szerveztünk, zásra, beszélgetésre. A vidám törmelyre 16 fő jelentkezett. A téneteket, anekdotákat hallgatva
Blazsetin Bernadett vezette nagyokat nevettünk, mulattunk.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A mohácsi busójárásra szerveztünk kirándulást, hogy az
ott élő sokácok híres farsangi
népszokását megismerhessük.
A sok érdeklődőt vonzó programon megcsodálhattuk a sokácok népviseletét, az ijesztő, de
barátságos busókat. A kulturális
műsor, táncház, a vásári forgatag sok élménnyel gazdagította
a résztvevőket.
„Horvát Csillag Születik”
10. jubileumi rendezvényére is
készül önkormányzatunk. Szeretnénk ezt a regionális „Ki mit
tud”-ot egy kis visszatekintéssel, kiállítással, egy kiadvány
készítésével is emlékezetessé
tenni.

A régi-új tagokból álló
nemzetiségi önkormányzat aktívan részt vesz Molnári valamennyi rendezvényén, igyekszünk minél szélesebb körben
megmozgatni, motiválni falunk
valamennyi lakóját. Egy kis
létszámú település életét, jövőjét is meghatározza, hogy az itt
élő emberek hétköznapjai, ünnepei milyen minőségben telnek. Az összetartozás, a közös
tenni akarás, az előremutató
gondolkodás egyre inkább
érezhető Molnáriban, amiben a
horvát nemzetiségi önkormányzat jó partner.
Geröly Krisztina
nemzetiségi képviselő

„Kultúrházak éjjel-nappal”
A „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvénysorozat keretében az érdeklődők zsúfolásig
megtöltötték Letenyén a Városi
Könyvtárat. A volt letenyei
Bicskei Satya nosztalgia dallamai után Stefán Vincéné nép-

művész nyitotta meg Dallos
Tiborné Gyergyák Katalin (Letenye) és Bánfai Zsoltné
(Borsfa) kézimunka kiállítását.
Az értékadó eseményt megtisztelte Jetzin István Borsfa polgármestere is.

Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

Regionális fesztivállá vált a Mura-menti malacságok
Rekordrészvétel volt az idei évben
Február 15-én tartották a
VII. Mura-Menti Malacságokat, amelyen rekordrésztvétel
volt az idei évben. A programra
a határon túlról, Horvátországból is szép számmal érkeztek a
vendégek, akiket színes kulturális programok, kiváló ételek
és italok, remek társaság és
késő éjszakába nyúló mulatság
várt. A keresztúri és a fityeházi
önkormányzat egy 2000 négyzetméteres sátrat bérelt, hogy
az időjárás alakulásától függetlenül is mindenki jól érezhesse
magát. Kétségtelen, hogy a keresztúri böllérfesztivál a régió
egyik legjobb bulija volt. Ráadásul a nagyvonalú támogatóknak köszönhetően a saját
lábán is megállt a rendezvény.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester, a fesztivál egyik
szervezője és elindítója elmondta, hét évvel ezelőtt egy
kis családias hangulatú programként indult a böllérfesztivál, mára viszont a Mura-régió
egyik legnagyobb téli rendezvényévé nőtte ki magát. Ami
viszont azóta sem változott, az
a barátságos, jó hangulat, és a
hagyományok tisztelete, a vidéki kultúra ünneplése.

A hangulatra sem lehetett panasz...

Polgár Róbert megköszönte
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak, és az esemény fővédnökeinek, Cseresnyés Péter államtitkárnak és dr. Pál Attilának, a megyei közgyűlés elnökének, hogy pártfogásukba vették a fesztivált. Nélkülük nem
valósulhatott volna meg ilyen
színvonalon a program.

Zavarkó József, Keresztúr
alpolgármestere szintén a kezdetektől az egyik fő szervezője
a fesztiválnak. Ő azt emelte ki,
hogy a program minden generációnak különleges élményt
nyújt. „A gyerekek megismerkedhetnek a hagyományainkkal, a szülők pedig együtt ünnepelhetik közös szokásainkat.”

Összesen nyolc csapat versengett a legjobb böllér címért.
A zsűri különdíját és az „aranyérmes” főétel címét a Keresztúri Szikracsapók nyerték, a
vándorkupát pedig a Semec
Farm csapata, akik a fesztivál
legjobb levesét is elkészítették. A legízesebb kolbászt és
(Folytatás a II. oldalon)

Sürgősségi ellátás Nagykanizsán

Hurka, kolbász és még sok finomság várta a vendégeket.

A hétvégén és munkaidőn túl is van lehetőségük a keresztúriaknak sürgősségi vagy akut orvosi problémával orvoshoz 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 rendelővel: 06/93/321-000
És ezen a címen található az ügyelet honlapja:
https://www.nagykanizsa.hu/nepjolet/ugyeletek
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Markovits Sándor nyerte a keresztúri borászversenyt

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

Majdnem 20 éves hagyomány, hogy Keresztúron összemérik tudásukat a legjobb borászok. A művelődési házban
február 28-án idén is megtartották a Murakeresztúri Borkóstolót és Bormustrát. A ter-

melők szerencsére a mennyiség
helyett egyre inkább a minőségre fektetik a hangsúlyt, így a
borértő közönség remek italokat kóstolhatott meg. A falu
legjobb boráért járó elismerést
idén Markovits Sándor vehette

át. Markovics a világ egyik
legnépszerűbb fehér szőlőjéből
készítette Sauvignon blanc borát, ezzel váltotta ki a zsűri
elismerését.
Az összesen húsz mintából
három volt vörös, tizennégy
fehér és három rozé. Az eredmények az alábbiak szerint
alakultak:
Bronz minősítést ért el: Rulek Gábor - Olaszrizling, Bakán
István - Vegyes fehér, Szalai
Ferenc - Királyleányka, Kovács
János – Vegyes fehér, Béli Zoltán – Szürkebarát és Zengő,
Gyuranecz László – Vegyes
fehér borával.
Ezüst minősítés kapott: Rulek 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, Markovits Sándor – Kékfrankos, Tulézi József – Vegyes fehér bora.
Arany minősítést ért el:
Médli Imre – Vegyes fehér,
Kocsis János – Olaszrizling,
Markovits Sándor – Chardonay, Markovics Sándor – Sauvignon blanc, Markovits Sándor - Shiraz rozé borával.
A zsűri tagjai: Németh József - Da Bibere borlovag és a
Miklósfai kertbarát kör elnöke,
Vlasics Lajos és Czinki Ferenc
- Da Bibere borlovagok voltak.

Tanácskozás a Megyeházán
A Mura-régió fejlesztése volt a téma

Regionális fesztivállá vált
(Folytatás az I. oldalról)
töpörtyűt a Südők, a legízletesebb hurkát pedig a Dobravski mesari sütötte.
Részlet a Nagykanizsa Online beszámolójából:
„Idén is nagy »malackodás«
volt Murakeresztúron. A jó
hangulatról horvát és magyar
fellépők sokasága gondoskodott, a rendezvénysátor késő
éjszakáig zenétől volt hangos.”
Részlet a Zalai Hírlap beszámolójából:
„Lepedő méretű rántott húsok, sercegő zsírszalonna, ze-

Elismert, népszerű fesztivál lett.

neszó és éjszakába nyúló vigadalom. Az idei, immár hetedik egyházközségi böllérfesztiválon volt minden, mi szemnek, szájnak ingere. Rengeteg
finom, ínycsiklandó étellel készültek szombaton a fesztivál
résztvevői. Lesütött hús, kolbász, hurka, hájastészta – csak
néhány tétel az ételkínálatból,
amiket lemozogni sem volt egyszerű. Még úgy sem, hogy rengeteg előadó, országosan ismert
sztár és kulturális csoport »húzta a talpalávalót« a vendégseregnek az idei böllérfesztiválon.”
A Zala Megyei Közgyűlés
elnökének a meghívására Keresztúr polgármestere, Polgár
Róbert is részt vett azon a
tanácskozáson, amelynek célja
a magyar-horvát gazdasági,
kulturális és oktatási együttműködés erősítése. A megbeszélés
helyszíne a Megyeháza volt,
ahol az érintett települések és a
megye vezetői, valamint területfejlesztési szakemberek egyeztettek a legfontosabb célokról
és feladatokról. Az Európai
Unió következő költségvetési
ciklusában is számos pályázat lesz, amelynek célja a

határmenti települések fellendítése.
Polgár Róbert a találkozóval
kapcsolatban kiemelte: „Murakeresztúr magyar-horvát falu, a lakosaink 20 százaléka horvát nemzetiségű, az a célunk, hogy településünk kettős identitását minél
jobban kihasználjuk. A jövőben
több olyan kulturális és sporteseményt szeretnénk rendezni, amelyre a határon túlról is hívunk
majd vendégeket. Fontos közös
célunk az is, hogy a Mura-híd
minél előbb megépülhessen. Ez
lehetőséget teremt majd gazdasági kapcsolataink erősítésére is.”
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Rendbe tették az utat A kormány is támogatja
Keresztúr fellendülését
Mart aszfaltos technológiával 2000 négyzetméternyi útfelületet javítottak ki és tettek
rendben Murakeresztúron. Az eljárás során kis finomságúra ledarálták a felmart aszfaltot, majd
úthengerrel tömörítették. A munka végső fázisa pedig az emulziós permetezés volt, amihez kátrányt használtak.
Az alábbi útszakaszokon újult meg az út február
végével:

– 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 vezetése az utak rendbetétevel kapcsolatban azt nyilatkozta: keresik
a Magyar Faluprogramban a további pályázati lehetőségeket a teljes úthálózat korszerűsítésére.

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

2000 négyzetméternyi útfelületet javítottak ki.

Február 20-án Polgár Róbert keresztúri polgármester a
hivatalában fogadta Cseresnyés
Pétert, a térség országgyűlési képviselőjét.
A magyar kormány kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a keresztúri látogatása során megismerkedett az önkormányzat munkatársaival is. Az
egyeztetésen átbeszélték a Keresztúrt érintő legfontosabb fej-

lesztéseket. Többek között az
új bölcsőde kialakításáról, a
falut átszelő kerékpárút megépítéséről és az úthálózat korszerűsítéséről 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 fellendítését!

A falu fejlődését szolgálja Magyar-horvát megbeszélések
Február 24-én egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül fogadta el
a murakeresztúri közgyűlés a falu új, 2020-21-es költségvetését. A büdzsé összhangban van
a polgármester és csapatának
programjával, amit a falubeliekkel közösen állítottak össze a
kampány során.

Polgár Róbert a Facebookoldalán azt írta: „A költségvetésünkkel megalapozzuk falunk
további fejlődését, komoly eszközberuházások és fejlesztések
szerepelnek a dokumentumban,
de ügyelünk arra is, hogy stabil
és kiszámítható legyen a gazdálkodásunk.”

A magyar delegáció a kotoribai polgármesteri hivatalban.

Ellenszavazat nélkül fogadták el a költségvetést.

Február második hétvégéjén
Rezsek Zsolt keresztúri képviselő, dr. Takács József fityeházi
és Polgár Róbert keresztúri polgármester több horvát falu vezetőjéhez is ellátogatott, hogy a lehetséges kulturális és gazdasági
együttműködésről egyeztessenek.
A körúton Donji Vidovec, Kotori és Donji Kraljevec polgár-

mestereivel folytatott hivatalos
megbeszéléseket a magyar delegáció.
A találkozókra a magyar fél
elvitte a murakeresztúri böllérfesztivál hivatalos, horvát nyelvű meghívóját is. A VII. Muramenti Malacságok két külhoni
csapata idén is Horvátországból
érkezett.
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Tovább jár az iskolabusz Együttműködés a civilekkel

A falu összefogása is kellett a járat elindításához.

Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere még a kampány idején ígéretet tett arra,
hogy a téli időszakban óvodaés iskolabuszt indít az önkormányzat, hogy minden keresztúri gyerek időben és biztonságban odaérhessen reggel az oktatási intézményekbe. Tavaly télen 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 visszajelzései alapján nemcsak télen van
igény a buszra. A Roma Nemze-

tiségi Önkormányzat is azt kérte, hosszabbítsa meg a falu a szolgáltatást. Az idei költségvetést
ezért úgy állította össze a falu
vezetése, hogy ennek a működtetése is szerepeljen benne, és a
teljes iskolaévben üzemeljen az
óvoda- és iskolabusz.
A gyerekek és a szülők hálásak lehetnek Orsós Gézának és
Zsupek Zsoltnak is, a jármű sofőrjeként ők gondoskodnak a keresztúri gyerekek biztonságos utaztatásáról. A járat elindulásához a falu
összefogása is kellett: a keresztúriak ülésmagasítókat ajánlottak fel, hogy a legkisebbek is szabályosan utazhassanak a buszban!

Odafigyelnek a rászorulókra
A keresztúri polgármester is
részt vett a Nagybakónaki Szociális Társulás tisztújító ülésén
Nagyrécsén február első hetében. Polgár Róbert Nagybakónak és Nagyrécse vezetőivel átbeszélte, hogyan hangolják össze
a települések szociális feladatait. A jövőben a három falu megosztja egymással a jó tapaszta-

latait és erősíti az intézményeik
közötti szakmai kooperációt.
Polgár Róbert a találkozó
célját így foglalta össze: „Az a célunk, hogy településünkön senkinek ne kelljen nélkülöznie, és mindenkinek segítséget tudjunk nyújtani, aki rászorul. Gondoskodni
fogunk az elesettekről, odafigyelünk a bajba jutottakra.”

Összehangolják a települések szociális feladatait.

Polgár Róbert murakeresztúri polgármester február 20-án
egyeztető megbeszélésre hívta
hivatalába a településen működő civil egyesületek vezetőit. A
tanácskozás célja az volt, hogy
erősítsék az önkormányzat és a
civil szervezetek közötti együttműködést. A találkozón Polgár
Róbert felajánlotta az önkormányzat támogatását az egyesületeknek, és minden vezetőt arra kért,
hogy küldjék el a 2020-as évre
tervezett programjaikat, aminek
a hirdetésében és népszerűsítésében segítséget nyújt majd a
hivatal.
„Nincsen sikeres település sikeres és gazdag civil élet nélkül. A keresztúri civil egyesületeknek fontos közösségépítő szerepük van falunk életében, ezért
tartjuk fontosnak, hogy támogassuk törekvéseiket” nyilatkozta a polgármester a találkozó
után. A jó hangulatú, konstruk-

tív egyeztetésen az alábbi egyesületek vezetői vettek részt:
– Közművelődési Egyesület
Murakeresztúr – Kovácsné Deák
Erzsébet
– Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület – Pál Attila
– Murakeresztúri Polgárőr
Egyesület – Kassai József
– Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület – Kovácsné Kővágó Anna
– Sportegyesület Murakeresztúr – Polgár Róbert
– Muramenti Parasztporta
Hagyományőrző Egyesület –
Balogh Vilmos
– Murakeresztúri Horgászegyesület – 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.

MurakeresztúrKözség Önkormányzata
Művelődési ház programajánló
11. szerda, 08.00 óra: Nyugdíjas egészségnap Zalakaroson
15. vasárnap, 17.00 óra: Nemzeti ünnep, koszorúzás és gyertyagyújtás a millenniumi emlékműnél, majd átvonulás a művelődési házba.17.45 Élő Történelem Teaház előadása: Huszárok 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 Asszonykóruskulturális műsor, vendéglátás
27. péntek, 15.00 - 17.00: Tavaszi kézműves foglalkozás
Minden hétfőn és szerdán 15 órától: Újrahasznosítás – kézműves, szerdai napokon 14 - 16 óráig felnőtt kézműveskör foglalkozás várja az érdeklődőket.
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A bentmaradás a csapat célja
Március 8-án megkezdődött
a tavaszi szezon a megyei II.
osztályú labdarúgó-bajnokságban. A keresztúri sportegyesület csapata a 11. helyről kezdte
meg a felzárkózást a 16 csapatot számláló mezőnyben. Az
egyesület célja az, hogy sikerüljön 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 felkészülés sajnos nem volt zökkenőmentes. Több labdarúgó sérüléssel küzd, emiatt négy új játékost igazolt a klub és három
saját játékosnak igényelt az
egyesület újra versenyengedélyt.
Így most összesen 38 felnőtt és
15 utánpótlás korú labdarúgóval vág neki az egyesület a
tavaszi szezonnak.
A Bozsik Egyesületi Program egyre népszerűbb a gyermekek körében, már 29 „bozsikosa” van a klubnak, akik egyre lelkesebbek és ügyesebbek.
Az egyesület vezetése bízik
abban, hogy az utánpótlásképzés eléri célját, és saját nevelésű játékosokkal tudják majd
frissíteni a keretet.

A csapat szeretné kiharcolni a bentmaradást.

Munkalehetőség megváltozott munkaképességűeknek Molnáriban
Molnáriban megváltozott
munkaképességű embereknek
hirdetett új munkahelyeket egy
cég. Olyan embereket foglalkoztat majd a vállalkozás,
akiknek legalább 40 százalékos egészségkárosodása van.

A munkavállalás ráadásul
nem befolyásolja a már meglévő (pl. rokkantsági vagy rehabilitációs) ellátásokat. A bérezés ezeket kiegészítve biztosíthat magasabb jövedelmet, életszínvonalat – ezáltal önbecsülést.

A könnyű fizikai munka
részleteiről a 06 30/380 80 06os telefonszámon a MeaGOLD Kft.-nél, illetve a Molnári Önkormányzat 06 93/383
203-as telefonszámán lehet érdeklődni napközben.

Tovább fejleszt a Keresztúri Sportegyesület Elkerülhetetlen volt a csere
A 2020/2021-es idényben is
pályázik a Keresztúri Sportegyesület a TAO sportfejlesztési programra. A támogatást
az utánpótlás fejlesztésére,
eszközök beszerzésére és
ingatlanfejlesztésre fordítaná a
klub.

Az ingatlanfejlesztés nagyobb
jelentőségű beruházás lesz, amelynek keretében az épület új tetőszerkezetet kap azzal, hogy beépítésre kerül a tetőtér is. Két
termet tervez a klub kialakítani,
amelyek a mérkőzések ideje
alatt öltözőként funkcionálnak.

Újra biztonsággal érkezik a víz

Az idő vasfoga megette a fővezetéket.

Székek szolgálják a szurkolók kényelmét.

A Dél-zalai Víz és Csatornamű Zrt. február 5-én egy 10
méteres szakaszon kicserélte a
régi, elrozsdásodott és elgyengült fővezetéket, ami Keresztúrra viszi a vizet. Ezt a szakaszt
már nem lett volna érdemes

megfoltozni, mert annyira rossz
állapotban volt. Inkább lecserélték az egészet, így most újra
biztonsággal érkezik az ivóvíz
a faluba.
A javítás alatt órákig nem
volt vízellátása Murakeresztúrnak.
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Sikeres márciusi pályázat
Megoldás a rigyáci hegyhátak rendezettségére

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.

Rigyác először indul a startminta munkaprogramban, melyre
2015 óta nyílik lehetőség. Azóta egyre kevesebb a forrás és
jóval szigorúbbak a kritériumok,
azonban még így is sikerült egy
olyan színvonalú projektet összeállítani, melyet a Belügyminisztérium jóváhagyott. A program két fő irányvonalat követ.
Egyik a kétkezi munkát igénylő, de profitorientált mezőgazdasági tevékenység végzése

(csicsóka termesztése). A másik az elhagyatott zártkertek
tisztítása, rendbetétele és előkészítése a következő évi szőlőtelepítésre. A program által
hozzájutunk a munka elvégzéséhez szükséges szerszámokhoz, eszközökhöz, gépekhez (pl. kistraktor, talajmaró,
ágdaráló).
Rigyácon már a 18. századtól nagy hangsúlyt helyeztek a szőlőtermelésre. A rigyáci

Öreg-hegy, Imre- és Ferenchegyen számos borospince és
présház található a mai napig,
azonban többségük elhagyatott
állapotban. Az emberek az idő
múlásával felhagytak a szőlőműveléssel és megváltak pincéiktől. Annak ellenére, hogy
Rigyácon a területek nagy része I. osztályú, borszőlő termesztésére kiválóan alkalmas.
Hosszú távú terveink között
szerepel a rigyáci szőlőhegyek
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egykori fénykorának bemutatása, mindez a 21. század adta
lehetőségekkel. Ennek szellemében kötöttünk együttműködési szándéknyilatkozatot a
szlovéniai Csentével. Mivel ott
számos szőlőhegy található,
amely jól szemlélteti a szőlőművelés szeretetét, amerre a
szem ellát, gyümölcsösök, szépen művelt szőlőskertek kúsznak fel a domboldalakra. Itt
mindenkinek van egy kis szőlője. Azt gondoljuk, hogy a
hagyományok ápolásában élen
járnak a csenteiek…
Rigyác is hasonlóan képzeli
el a jövőt. Számos olyan programot szeretnénk tehát megvalósítani a jövőben, amely segítheti, valamint erősítheti a köteléket és az összetartozást a muravidéki magyar közösségek
között. Továbbá fontosnak tartjuk mindkét fél számára a fiatalok bevonását a rendezvényékbe. Így lehetőség nyílik
számukra megismerni a fent
említett kulturális örökségeket,
hagyományokat. A határon túli
magyarsággal való kapcsolattartás a jövőre nézve meghatározó szerepet tölt be a
településünk életében. Első
lépésként január 28-án testvértelepülési szándéknyilatkozat jött létre a szlovéniai Csente és Rigyác, illetve Eszteregnye és a szlovéniai Radamos
között.
Balassa Kornél
polgármester

Bővül az önkormányzati épületek száma Rigyácon Bevezető gyalogút a 7-es főútról
A Rigyác Szabadság utca 3.
szám alatti épületet, amely a
kastély kiszolgáló épületeként
ismert, megvásárolja az önkormányzat. Ezáltal lehetőség nyílik egy a méreteiben is megfelelő kulturális feladatokat ellátó központ kialakítására.
A felújítás és átalakítás során törekszenek a régi stílusok
és jegyek megőrzése mellett
egy modern, a mai igényeknek
megfelelő épület és környezet

kialakítására. Céljuk, hogy az
épület tükrözze azokat a jegyeket, melyek alapján a Benyovszkyak hagyatéka újra előtérbe kerül. Így helyszínéül
szolgál különböző közösségi,
kulturális eseményeknek.
Az épület egyfajta kultúrstratégiai intézményként fog működni.
Az építmény alkalmas lesz többek között rendezvények, kiállítások, fogadások, estek, filmvetítések, színdarabok lebonyolítására.

Szironta együttes 500 harang koncertje
A Szironta Együttes 2020 Tavaszváró repertoárja látható a Rigyáci 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

A rigyáci gyalogút a 7-es
számú főút melletti buszmegállót és a településen található
plébánia előtti járdát köti majd
össze. Szemléltetésként az
alábbi képen pirossal jelölve
látható. Így összesen 1350 m
hosszúságú út kerülhet kivitelezésre. Az előzetes egyeztetések
megtörténtek az út pontos el-

helyezkedéséről és műszaki paramétereiről.
A gyalogút mellett rekortán
pálya is a tervbe került, ezzel
megteremtve a lehetőségeket
egy kör alakú futópálya kialakítására a Rigyáci-patakot is
érintve. Ezzel a megoldódik
egy jelentős probléma a település életében.
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Kitüntették a könyvtárost Böllérfesztivál 2020
A fityeházi fiókkönyvtárban
könyvtárosként és a művelődés-szervezés terén végzett kiváló munkájáért elismerésben
részesült Tóth Péterné Magyaróvári Zsuzsanna. A díjat Czupi

Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója, valamint Kiss Gábor, a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója adták át
(képünkön).

250 kg sertés zsírszalonnát dolgoztak fel.

Ovisfarsang Fityeházán
2020. február 14-én a fityeházi művelődési házban tartották az óvodások farsangi jelmezbálját, az összes óvodás
gyermek és szüleik, nagyszüleik részvételével.
Az egész délutánt kitöltő programban vidám farsangi műsor,

színes jelmezverseny és közös játék is volt. A gyerekek nagy örömmel fogadták Fenyvesi Attila
gitáron előadott gyermekdalait.
Nagyon nagy sikere volt a
fergeteges tombolasorsolásnak,
majd közös „süti-parti” zárta a
délutánt.

Egy hasznos gyógynövény
2020. február 05-én az egészségmegőrzés témakörében az
Aloe Vera jótékony hatását ismerhették meg az érdeklődők a
fityeházi könyvtárban tartott előadáson. A fiatalokat és az idősebb generációt egyaránt érdekelték a hasznos gyógynövényből készült immunerősítő, betegség-megelőző készítmények.
A könyvtár szervezésében
megvalósult rendezvényen 14
fő vett részt.

A 2020. február 15-én lebonyolított – immár hagyományos – Böllérfesztiválon a
Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány csapata képviselte Fityeház 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-

ramban megvalósuló ökotudatos életmódra nevelés és a
fenntartható fejlődés” témakörében, a háztáji haszonállattartás jellemzőiről, a hús- és
zsírfeldolgozásról, a sertés –
mint haszonállat – teljeskörű és
gazdaságos felhasználásáról szerezhettek ismereteket és közvetlen tapasztalatokat az érdeklődők.

Falugondnoki szolgálat
Fityeház Község Önkormányzata – legutóbbi képviselő-testületi ülésén – Falugondnoki szolgálat létrehozását határozta el és pályázatot
írt ki a falugondnok személyére.
· A közalkalmazotti jogviszony időtartama: teljes munkaidőben végzett határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
· Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 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 alapképzés
megléte
– Helyismeret, jó kapcsolatteremtési kézség, alkalmazkódóképesség
A részletes pályázati kíírás
megtalálható Fityeház község
honlapján – a www.fityehaz.hu
web-címen.
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Radaha csókja
Az 1960-as években a legtöbb pályafenntartási munkáscsapathoz tartozott egy női segédmunkás is, aki egyebek mellett a napi élelmiszer-bevásárlást is intézte. Ha állomásban
dolgozott a csapat, nem is volt
gond eljuttatni a bevásárolt ennivalót. Persze, megoldották akkor is, ha nyíltvonalon tartózkodtak az emberek.
Egy ilyen alkalommal történt, hogy a reggeli munkaelosztásnál Ilonka összeírta a
bevásárlási listát, majd a munkáscsapat kivonult az első vonattal a nyíltvonali munkahelyre. Ilonka bevásárolt (kenyér,
felvágott, konzerv, cigaretta,
stb.), s a megbeszélés szerint
fölszállt a következő vonatra,
hogy a megfelelő helyen kidobja a haladó vonatból a mindenki számára külön összecsomagolt ennivalót. Ilonka
„figyelési kötelezettsége” miatt
éberen várta a pillanatot, ami-

kor meglátja a csapatot és elhajíthatja a batyut.
Repült a csomag és az abban lévő egyik konzervdoboz
éppen fejbe találta a fityeházi
Radaha Jóskát, akit – agglegény lévén – gyakran cukkoltak az ugyancsak független, de
már nem annyira fiatal Ilonkával. Miután Radaha cifra káromkodása, a többiek jóízű nevetése 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 szélesebb körben ismert mondás,
hogy „Bebaszna, mint Radahának a csók.”
Csicsek Anna
(Egy vasutas anekdota a
„Mé' Állunk Vazze' c. kötetből)

***
Csicsek Anna egy 100%-ban
magyar és 100%-ban horvát nő,
aki a Mura menti Fityeházon
született 1956-ban. Kettős nemzettudatában e matematikai lehetetlenség jól elvan egymással. Írásaiban bátran használja a
horvát nyelv „káj“ dialektusát.
Szórakoztató és elgondokodtató szeret lenni. Nagy szeretettel
foglalkozik hely-, vasút- és családtörténettel, valamint útirajzok írásával. Műveire humor,
irónia, önirónia, cinizmus jellemző. Műszaki (vasútépítő és pályafenntartó technikus, munkavédelmi szaktechnikus) és
írói (Magyar Író Akadémia
2007-2008.) végzettsége van.
Egy önálló kötettel rendelke-

zik, címe: Mé' Állunk Vazze'!?,
mely vasutas anekdotákat tartalmaz. Közel 30 antológiában
jelentek meg írásai.

Horváth Laura az új védőnő

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

ménnyel zárultak, Irénke néni
utódja a fiatal és elhivatott
Horváth Laura lesz, aki szintén
teljes állásban látja majd el a
feladatot.
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Tájékoztató a koronavírus elleni védekezésről
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság összeállított egy javaslatcsomagot arról, hogyan tudjuk leginkább megelőzni a bajt, hogyan kerüljük el a megbetegedést. Az alábbi
javaslatok nemcsak a koronavírussal szemben hatásosak, hanem az influenza ellen is, ami egyelőre még mindig sokkal nagyobb kockázatot jelent Magyarországon, mint a világméretű
pánikot keltő társa.
Arra kérünk minden olvasónkat, senki ne aggódjon feleslegesen, 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 koronavírus terjedésének megállításához. Természetesen ez nem
annyit jelent, hogy egy kevés langyos vízzel leöblítjük a kezünket! 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 rendelkezésünkre szappan és víz, fertőtlenítő hatású, alkoholos zselét is
használhatunk. Ezt néhány száz forintért beszerezhetjük a gyógyszertárakban, 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) valószínűleg cseppfertőzéssel terjed, vagyis a köhögéssel, tüsszentéssel a levegőbe juttatjuk a kórokozókat, azokat pedig mások
belélegezhetik. Ha nem takarjuk el az arcunkat, jelentős mértékben felgyorsíthatjuk a járvány terjedését. A régi udvariassági
szabály, vagyis az, hogy tegyük a szánk elé a kezünket, csak részben követendő. Ha ugyanis a tenyerünkbe köhögünk, tüsszentünk, és nem mossuk meg azonnal a kezünket, a különböző tárgyak, 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 helyen, annál nagyobb az esélye annak, hogy megfertőzzük egymást a kórokozókkal. Ez még akkor is igaz, ha mindent megteszünk azért, hogy ne adjuk tovább a koronavírust. Hacsak
nem kifejezetten muszáj, ne menjünk zsúfolt helyekre.
Ehhez kapcsolódik az a jó tanács is, hogy lehetőleg kerüljük a közeli kontaktust a láthatóan beteg, köhögő, taknyos emberekkel. Ez természetesen akkor is igaz, ha mi magunk vagyunk 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 arcmaszk ugrik be. A maszk célja, hogy a levegőben lévő részecskéket kiszűrje, így azok ne kerülhessenek be a szervezetbe.
Azonban a kereskedelmi forgalomban kapható arcmaszkok
többsége nem nyújt tökéletes védelmet, egyrészt, mert általában nem illeszkedik elég szorosan az arcra, másrészt, mert az
apróbb részecskéket nem képes kiszűrni.
Ha a maszkviselés mellett döntünk, akkor a szorosan illeszkedő, nagyobb szűrőképességű (vagyis kisebb részecskéket kiszűrni képes) maszkot válasszuk. Ezek ára általában jóval magasabb, 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!
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Önerős fejlesztések és lakástámogatások
Farkas Szilárd letenyei polgármestert kérdeztük az önerős
fejlesztésekről.
– A költségvetés elfogadásakor látható, hogy a város idei
bevételi és kiadási főösszegei
1,5 milliárd forintot tesznek ki,
melynek az iparűzési adóbevételeken túl egy részét a nyertes
pályázatok megvalósítása jelenti. A pályázatok megvalósításán és a kötelező önrészek
biztosításán túl az idei költségvetésben kisebb mértékű, önerőből finanszírozott fejlesztések is tervben vannak. Említhetném elsőként az egyedutai

városrészben 2 csoporttal működő óvodához vezető járda teljes körű felújítását.
Több, mint 10 éve már
problémát jelent a szülőknek és
a gyermekeknek egyaránt az
egyedutai óvoda gyalogos megközelítése. Ebben az évben a
vállalkozók, vállalkozások által
fizetendő iparűzési adóbevételek terhére fel kívánjuk újítani a használhatatlan járdaszakaszt. A költségvetés tervezésekor az ajánlatokat már megkértem, a szükséges forrást elkülönítettük kivitelezésre, melyet
várhatóan az önkormányzat he-

Faragott gyertyák Csörnyeföldről
Másfél évvel ezelőtt költözött családjával Meiznerné Molnár Mária Csörnyeföldre, bele
is szerettek a tájba és a környező országok közelségébe.
Nem gondolta volna, hogy egykor a hobbija lesz a munkája.
Gyertyákat készít, amelyek a
Mura Fénye nevet kapták.
– Egy video révén találtam
rá erre a csodás kézműveskedésre. A faragott gyertya nem
elterjedt ajándéktárgy, mindössze
öten készítjük az országban. Ez
annyira így van, hogy a melegítő gépeimet sem tudtam itthon beszerezni, Kijevből kellett
behozatni. Tavaly tavasszal sikerült eljutnom egy tanfolyamra,
ahol rájöttem, hogy a kézügyességen kívül mennyi összetevője van a termék előállításának. A munkafolyamat 3-4 napot vesz igénybe. A gyertyákkal különböző rendezvényeken,
kézműves vásárokon vagyok jelen. Tavaly elkészíthettem a csör-

nyeföldi szépkorúak köszöntő
ajándékát, mely megtisztelő volt
számomra. A Zalai Kézműves
Egyesület tagjaként adventi vásárban is találkozhattak velem
a vásárlók. Rengeteg tervem van
a jövőt illetően, hiszen ezeket a
gyertyákat egyénivé is lehet tenni 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.

A letenyei városháza.

lyi gazdasági társasága végez
el. Szeretném, ha az idei évben
még több munkához jutna az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság.
Megemlítem továbbá, hogy
az OWI Zala Bt. előtt lévő, jelentősen amortizálódott, faszerkezetű buszváró cseréjének ideje is eljött. A városban már kihelyezett fedett várókkal megegyező márkájú, 3 tagból álló,
ülőpadokkal és szemetesedénynyel felszerelt fém- és üvegszerkezetű panorámás buszvárót telepítünk a nyár folyamán.
Előtte a betontalapzat bővítésére van szükség a buszváró mérete miatt. A költségvetésben
terveztem a Séta-téren lévő zöld
növényzet megújítását is.
Nyár elején a város központjában lévő padok és utcabútorok festését is terveztettem az
idei költségvetésben. Az általános közterületi karbantartási feladatokra is jut némi forrás az
idén. A letenyei strandfürdő és
kemping megnyitására 5 millió
forint üzemeltetési előleget szavazott meg a képviselő-testület,
ezen felül további 5 millió forint áll rendelkezésre a karbantartási, felújítási munkák el-

végzésére. A létesítmény üzemeltetését a megkötött szerződés 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 sporttevékenységet folytató szervezetek is részesülnek. A támogatások odaítélését a képviselőtestület saját hatáskörbe utalta.
A támogatások igénylése kérelem alapján történik. A költségvetési rendeletben lehetőség
nyílt a városban letelepedni és
lakóingatlant vásárolni szándékozó fiatal házasok támogatására is. Erre jelenleg 2,75
millió forint áll rendelkezésre.
A felhívás várhatóan a nyár elején jelenik meg, melyet a helyben szokásos módon teszünk
közzé. Az utóbbi években népszerűségnek örvendett a Szociális Földprogram és a szociális
célú tűzifa támogatás is. A földprogram pályázat kiírása várhatóan tavasszal jelenik meg,
melyet folytatni kívánunk, hasonlóan a téli tűzifa támogatást
is – hallottuk a letenyei polgármestertől.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Farsangoltak Letenyén
mány idén is sok érdeklődőt
vonzott, és a tűz körbetáncolására is számos maszkás
gyermek és felnőtt vállalkozott.
Utána a művelődési házban
folytatódott a vigasság, melyhez a talpalávalót Bazsiboy
szolgáltatta. Idén is megválasztották 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
Húshagyókedden a hagyományokhoz híven, a kiszebábu
elégetésével kezdődött a farsangi mulatság Letenyén. Az
LKE közreműködésével felelevenített téltemető néphagyo-

2020. március

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ezek a fiatalok…
Sándorral együtt utazunk
az autóban.
Úgy gondoltam, ez jó alkalom lesz arra, hogy megbeszéljük 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 fontos volt, hogy bárhol elérjék.
Sokáig csak beszélgetésre használta, hiszen egy telefonhívással mindent el lehetett intézni. Azonban pár éve kénytelen volt ő is beszerezni egy
okos telefont. Az elején sokat kellett küzdenie a készülékkel, de aztán belejött.
Én vezetek, ő valakinek
üzenetet ír a telefonján. Minden betű beírásakor szorgalmasan pityeg a telefon. Régen találkoztunk.
– Hogy van a család? –
kérdezem.
Sándor pityeg a telefonján, egy pillanatra felnéz:
– Csilla most külföldön
tanul.
Pityeg tovább, majd folytatja:
– Három hónap után volt
itthon.
Pityeg tovább a telefon…
– Gondoltam megbeszéljük mi történt, de alig tudtam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Ekkor egy pillanatra felnéz,
és elgondolkodva mondja:
– Nem értem, régen mi
nem voltunk ilyenek. Valahogy volt időnk egymásra.
Majd tovább pityeg a telefonján.
– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fakadt ki Sándor –, alig lehet velük valamit megbeszélni.
Sándorra néztem és elmosolyodtam:
– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Közfoglalkoztatási programok Letenyén
Farkas Szilárd letenyei városvezető elmondta, hogy
2019. december hónapban már
tervezték az idei évi közfoglalkoztatási programok indítását. Eredeti terveik alapján 2
járási start-minta programelem
(helyi sajátosságokra épülő,
szociális jellegű) indítását kalkulálták, mintegy 50 fő részvételével. A kérelmek februári
benyújtásakor azonban azzal
szembesültek, hogy létszámcsökkenéssel kell számolni,
mely összesen 10 főt érintett a
két programelem vonatkozásában. A helyi sajátosságokra
épülő programban további egy

év időtartamban folytatni kívánják a térkőelemek gyártását
a Cimai-majorban lévő, önkormányzati tulajdonú hangárban,
mely programban összesen 12
fő vesz részt, 1 fő szakképzett
munkavezető irányításával.
A program egy éves időtartamára mintegy 13,5 millió
forint bér- és járulékköltséget,
valamint 5,2 millió forint dologi költséget számolhat el az
önkormányzat. A szociális jellegű közfoglalkoztatásban összesen 28 fő vehet részt, 2 munkavezető és egy adminisztrációs ügyintéző munkavállalásával, 30,3 millió forint bér- és

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.

Farkas Szilárd tájékoztatott az idei programokról.

járulékköltségekkel, valamint
8,2 millió Ft dologi kiadással
számolva. A programelem mintegy 400.000 forint önrésszel
terheli a város költségvetését.
Farkas Szilárd polgármester
elmondta, hogy a városban is
érezhető az országos médiumokban közzétett közfoglalkoztatási létszámok csökkenése, de Letenye továbbra is szerencsés helyzetben van ebből
a szempontból, mivel hátrá-

nyos helyzetű járásban helyezkedik el.
A városvezető továbbá elmondta, hogy a márciusban indított két programelem bőségesen kimeríti az idei évben és
jövő év elején elvégzendő
településüzemeltetési feladatokat, mezőgazdasági programban és hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban nem kívánnak részt venni.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

• Bérfőzés

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

• Kereskedelmi főzés

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

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

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
Kiadja: Zalatáj Kiadó
kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-000X
Készült: Göcsej Nyomda Kft., Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Farsangolás Csörnyeföldön
Csörnyeföld Község Önkormányzata 2020. február 25-én,
húshagyókedden a faluház épületében farsangi rendezvényt
tartott, melynek keretében jelmezes felvonulást és fánksütő
versenyt szerveztünk. A résztvevőket finom fánkkal, zsíros
kenyérrel és kocsonyával vártuk.
Az este nagyon jó hangulatban telt, ötletes jelmezekkel és ízletes fánkokkal készültek a résztvevők. A legjobb jelmezek és a legfinomabb fánkok
díjazásban részesültek.
A fánksütő versenyre 9 fő
jelentkezett. A fánkok nagyon
mutatósra és finomra sikeredtek, ezért is volt nehéz dolga a
zsűrinek. A zsűrizésben Mód
Józsefné, Bicsák Jenőné, Balló
Annamária és Kovácsné Horváth Szabina segédkeztek.
Fánksütő versenyen Csörnyeföld településen a 2020.
évben az Év fánksütője díjat

Brunnerné Gyurkó Melinda
Mária nyerte el. Második helyezett Ternáczné Borovics Eszter, harmadik helyezett Aranyos 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 kategóriában 19 gyermek indult.
Első helyen Balló-Szopos Bálint, a másodikon Hóbor Réka,
a harmadikon Bősze Evelin
végzett a közönség értékelése
alapján. Felnőtt kategóriában
különdíjban Bősze Attiláné
részesült.
Csörnyeföld Község Önkormányzata köszöni a magas
számú aktív részvételt, és teljes
szívvel várunk vissza mindenkit a jövőévi farsangi „buliba”!
Hóbor-Sztrahia Krisztina

Vörös tojótyúkok

A gyerekek szép számban öltöttek jelmezt.

A felnőttek is kitettek magukért.

Akció
Lenti állatpiac
2020.04.04.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig
650 Ft/db
Házhoz szállítva 750 Ft/db

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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es 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 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

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

www.zalatajkiado.hu

