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Az elmúlt immár 2-3 hónapra
jelentősen kihatott a hazánkat,
így településünket is érintő jár-
ványügyi veszélyhelyzet, amely
alaposan átírta az idei terveket.

Értelemszerűen az emberi
élet védelme vált az elsődleges
feladattá, amelynek kapcsán a
fertőzésmegelőző intézkedése-
ket (óvodai ellátás, IKSZT szü-
neteltetése, boltokban legfel-
jebb 3 fő vásárló egyidejű tar-
tózkodása, vendéglátóipari egy-
ségek tevékenységének szüne-
teltetése) fizikai távolságtartást
követően a 2020. január 02-től
beindított falugondnoki szolgá-
lat feladatai kerültek átstruktu-
rálásra, az azt igénylő szépkorú
lakosok számára került meg-
szervezésre a bevásárlásokban,
gyógyszerek beszerzésében tör-
ténő közreműködés intenzí-
vebbé tétele által.

A faluban érdekeltséggel
bíró vállalkozások közül a Kis
Joy's Kft. ajánlott fel 200 liter
fertőtlenítőszert, a Club Africa
vendéglátóipari egység pedig a
65 feletti idős lakosok számára
maszkokat, amíg a Semjénhá-
za-Petrivente-Molnári Községi
Közös Önkormányzat által ren-
delt eszközök megérkeztek: ez
utóbbi megrendelés már a falu
teljes lakosságát lefedte. Fen-
tiek házhozszállításában a falu-
gondnoki szolgálat és a 2020.
03. 01-től újraindított Start köz-
munkaprogramba bevont mun-
katársak (5+1 fő) segédkeztek.

Molnári átalakul
Ezúton is megköszönjük a

település lakosságának, az ide
látogató, itt dolgozó szemé-
lyeknek az eddig is mutatott
fegyelmezettségét, együttmű-
ködő készségét!

Köszönjük továbbá mind-
azok áldozatos munkáját, akik
az elmúlt átmeneti időszakban
és azóta is önkéntes tevékeny-
ségükkel hozzájárulnak tele-
pülésünk tisztaságának, szépsé-
gének megőrzésében.

A közmunka program újra
indításával jelentős forrásokat
tudunk megtakarítani a közte-
rületek fenntartása, karbantar-
tása kapcsán is, mindamellett,
hogy a munka világába nyitunk
kaput néhány falubelinek, vagy
biztosítunk megélhetést azok-
nak, akik különböző okok miatt
a nyílt munkaerőpiacon (egész-
ségügyi vagy egyéb okok
miatt) nem lennének képesek
piaci alapon főállású jövede-
lemre szert tenni.

Ezt a nagyon fontos tevé-
kenységet támogatja a kerka-
szentkirályi székhelyű Leader
közösség (amelynek települé-
sünk is tagja) által elnyert kis
önjáró fűnyíró traktor is, vala-
mint egy árok nyírására is al-
kalmas szegélyvágó beszerzése
is, amely előkészület alatt van.

A falugondnoki szolgálat és
a Start közmunkaprogram be-
vezetésén túl még a veszély-
helyzet előtt, az elmúlt év vé-
gére sikerült felújítani a község

tálalókonyháját, továbbá a
korábbi, középületeket érintő
napelemes rendszer hatéko-
nyabb kihasználása végett 5 db

inverteres klíma berendezést
felszerelnünk a Magyar Angyal
Kft. közreműködésével.

Az újonnan leaszfaltozott Sándorhegyi út 3 polgármester
munkájának gyümölcse.

A saját forrásból 2019 év végére megújult tálalókonyha.

Gőzerővel dolgoztak Bedő
Ferenc közfoglalkoztatási mun-
kavezető irányításával a Start
mintaprogram-helyi sajátossá-
gok programelemben a letenyei
közfoglalkoztatásba bevont mun-
kavállalók a Cimai-majorban
lévő önkormányzati csarnok-
ban. A munka során a kombi-
térkövek gyártása és a legyár-
tott betonelemek öntözése va-
lósul meg.

Farkas Szilárd polgármes-
ter lapunkat arról tájékoztatta,
hogy a térköveket az egyedutai
városrészben lévő óvodához
vezető járdaszakasz megújítá-
sára használják fel, melynek
munkálataival összefüggő költ-
ségeket a 2020. évi önkor-
mányzati költségvetésben saját
forrásként tervezték, jelölték
meg. A polgármester hozzátet-
te, valószínűleg a költségvetés
áttervezésére kerül sor, mivel a
gépjárműadó-bevételek a 2020-
as évben nem illetik meg az
önkormányzatot. A városvezető
bízik abban, hogy további for-
ráselvonásokra nem kerül sor,
így az önerős helyi fejlesztések
megvalósulását nem fogja ve-
szélyeztetni.

A Start-mintaprogram szo-
ciális jellegű közfoglalkoztatás-
ba bevont személyek köztiszta-

Start-mintaprogramok Letenyén

sági, zöldfelület-kaszálási, ta-
karítási, postázási, valamint ad-
minisztrációs feladatokat látnak
el a mindennapokban Kalló
Zoltán önkormányzati megbí-
zott munkavezető, Talpas Ist-
ván Balassa Vincénéés köz-
foglalkoztatási munkavezetők
irányításával.

– A közfoglalkoztatottak ré-
szére biztosítjuk a megfelelő
higiénés körülményeket, figye-
lembe vesszük és betartjuk az
országos tisztifőorvos által elő-
írtakat – tette hozzá a város-
vezető.

M.I.

Betonelemeket gyártanak.
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Farkas Szilárd polgármes-
ter lapunknak elmondta: már-
cius 31-én késő délután Friman
Martin Horváth Endreés , a
Dunántúli Szent Flórián Olim-
piai Sport és Hagyományőrző
Önkéntes Tűzoltó Egyesület el-
nökségi tagjai, valamint Somo-
gyi Tibor önkormányzati képvi-
selő végezte el és kezdték meg
a forgalmasabb közterületek,
így például a központi busz-
pályaudvar, az autóbuszvárók,
buszmegállók, korlátok, padok,
szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek környezetének, az önkor-
mányzati fenntartású főzőkony-
ha gazdasági bejárójának, az
orvosi ügyelet és az egész-
ségház gyalogosbejáróinak nát-
rium-hipokloritos fertőtlenítését.

A kézi erővel elvégzett fer-
tőtlenítés miatt enyhén érezhető
a közterületeken a hypo jelleg-
zetes szaga. A vírusölő szert a
munkálatok megkezdésekor a
polgármester a saját pénzéből
vette meg. A fertőtlenítést rend-
szeresen megismétlik, ezért
Farkas Szilárd arra kéri a lakó-
kat, hogy a kutyáikat lehetőleg

Közterületek fertőtlenítése
ezeken a helyeken a következő
időszakban ne sétáltassák.

A március végén megkez-
dődött és azóta kettő naponta
végzett munka alatt a Kolping
Otthon Letenye vezetője, Vla-
sicsné Hermán Gabriella ke-
reste meg a letenyei önkor-
mányzatot és kérte segítségün-
ket az intézmény Petőfi, va-
lamint Kárpáti utcai bejáróinak,
udvarainak fertőtlenítése tár-
gyában.

– Kérését a Dunántúli Szent
Flórián Olimpiai Sport és Ha-
gyományőrző Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület elnökével egyez-
tettem, így már a kézi erővel
történő fertőtlenítés az intéz-
mény berkein belül is megva-
lósult. Időközben közterületi
fertőtlenítőszereket ajánlott fel
Varga Tibor mezőgazdasági
vállalkozó és családja, valamint
akkumulátoros kézi permetező-
gépet kaptunk a letenyei szék-
helyű Multiprofil Társulás Kft.-
től – tette hozzá Farkas Szilárd
városvezető, s egyben köszöne-
tét is kifejezte a vállalkozásoknak.

M.I.

A felajánlott fertőtlenítőszerek egy része.

VÉRVÉTEL,
LABORATÓRIUM
Minden héten szerdán

7:00-7:30-ig
Telefonszám: 06-93/502-960

FÜL-ORR-GÉGÉSZET
Háziorvosa ha szakrendelésre

irányítja, kérjük hívja a
06-93/502-000 telefonszámot

(Kórház központ),
majd kérje a 2260-as melléket

(szakrendelés)!

BELGYÓGYÁSZAT
PANASZ v.

GYÓGYSZERÍRATÁS:
06-93/502-960 (Letenye)
06-93/502-000 (Kórház
központ, majd kérni a

2232-es melléket
Endocrinológia,

Gasztroenterológia
2231-es melléket

Kardiológia

BŐRGYÓGYÁSZAT
PANASZ v.

GYÓGYSZERÍRATÁS:
06-93/502-000 (Kórház

központ, majd kérni a
2498-as melléket)

NŐGYÓGYÁSZAT
GYÓGYSZERÍRATÁS:
06-93/502-960 (Letenye)

PANASZ ESETÉN:
06-93/502-000

(Kórház központ,
majd kérni a

2614-es melléket
Nőgyógyászat szakrendelés

REUMATOLÓGIA
PANASZ v.

GYÓGYSZERÍRATÁS
06-93/502-960 (Letenye)

06-93/502-040
(Rehabilitációs osztály)

SEBÉSZET
PANASZ ESETÉN:

06-93/502-000
(Kórház központ,

majd kérni a 2463-as
vagy 2561-es melléket

SZEMÉSZET
GYÓGYSZERÍRATÁS:

06-93/502-077

Rendelések Letenyén

Április második hetében
250 rászoruló családletenyei
részére történt tisztítószer-cso-
mag kiszállítás és átadás. Far-
kas Szilárd letenyei polgármes-
ter elmondta: a tisztítószer-cso-
magok helyi vállalkozótól tör-
ténő beszerzéséről döntésem-
nek megfelelően városunk ön-
kormányzata gondoskodott, mely-
nek forrására a 2020. évi költ-
ségvetésben tervezett civil szer-
vezetek támogatására létrehozott
alapot jelöltem meg. Ugyan-

Tisztítószer-csomagok a rászorulóknak
ezen civil alap biztosította a le-
tenyei háztartásokhoz eljuttatott
higiéniai, magas hőfokon mos-
ható felnőtt sebészeti és gyer-
mek szájmaszkok forrását is.

A tisztítószer-csomagok –
az országos tisztifőorvos által
is ismertetett fertőtlenítőszerek
hatásosságát figyelembe véve –
háztartásonként 4 db baba szap-
pant, 2 liter folyékony szappant,
3 flakon háztartási hypot és 1
flakon folyékony univerzális
fertőtlenítőszert tartalmaznak.

A csomagok kiszállításában
a helyi roma nemzetiségi ön-
kormányzat tagjai, valamint a
letenyei családsegítő központ
munkatársai működtek közre,
akik az önkormányzat által el-
készített átadás-átvételi doku-
mentáció aláírásával egyidejű-
leg adták át a háztartások ré-
szére a tisztító-, tisztálkodási és
fertőtlenítőszereket. A családok
képviselői az írásbeli nyilatko-
zattal átvett szereket saját ház-
tartásaikban, a megfelelő higié-

Egy helyi lakos veszi át a cso-
magot.

niai környezet megteremtésére
használhatják fel.

– Döntésemnek megfele-
lően további csomagok beszer-
zését készítettem elő arra az
esetre, ha a veszélyhelyzet fo-
kozottabbá válna a városban.
Azon letenyei családok eseté-
ben, ahol a keresőképesség
megszűnése kilátásban van a
veszélyhelyzet miatt, azaz a
család, vagy az egy háztartás-
ban élő valamennyi keresőké-
pes tagja a veszélyhelyzet miatt
keresőképtelenné válik, azon
családok részére a jövőben
egyszeri, vissza nem térítendő
támogatás biztosításának felté-
teleit és mértékét dolgozzuk ki.
Mindezekről egyeztettem al-
polgármester asszonnyal és a
humán bizottság elnökével. Je-
lenleg a költségvetés áttekin-
tése mellett az egyeztetések
zajlanak. Ugyancsak önkor-
mányzati forrásból a lete-
nyei védőnői szolgálat részére
400 db higiéniai sebészeti száj-
maszk, valamint fertőtlenítő-
szerek beszerzését rendeltem
el a veszélyhelyzetre tekintet-
tel – mondta lapunknak Far-
kas Szilárd letenyei polgár-
mester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre
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A városnak szájmaszkokat, a
mentőállomás dolgozóinak pedig
mosógépet adományoztak helyi
vállalkozók az elmúlt hetekben.

A helyi mezőgazdasági bolt
tulajdonosa, ésLukács Vilmos
családja, illetve a szomszédos
kínai áruházat működtető Zeng
Xianhui ezer darab egészség-
ügyi szájmaszkot ajánlott fel,
melyet a város nevében Farkas
Szilárd polgármester vett át a
helyi mezőgazdasági boltban.
Az egyszer használatos sebé-
szeti szájmaszkokból a városi
intézmények, valamint a lakos-
ság is kapott.

Szintén Lukács Vilmos és
családja egy elöltöltős mosó-
géppel lepte meg a letenyei
mentőállomás dolgozóit. A pol-
gármester jelezte: az összefo-
gás, illetve a vállalkozói segít-
ségnyújtás példaértékű a határ-
menti város egész közössége
számára, s köszönetét fejezi ki
mindazon vállalkozóknak, civil
szervezeteknek és magánsze-
mélyeknek, akik hasonlóan
önzetlen felajánlásaikkal, mun-
kájukkal hozzájárulnak a ki-
alakult válsághelyzet kezelé-
séhez.

(mirkó)

Példaértékű segítségnyújtás

Április 9-én kora reggel a
letenyei mentőállomás dolgo-
zóinak, kollektívájának nevé-
ben mentőállomásVlaj Zoltán
vezető vette át a Farkas Szilárd
városvezető részéről felajánlott
hypot, tisztítószert, mosószere-
ket, öblítőket, folyékony szap-
pant tartalmazó csomagot.

Mint arról lapunk beszá-
molt, helyi vál-Lukács Vilmos
lalkozó és családja a napokban
mosógépet ajánlott fel a men-
tőállomás részére. A polgár-
mester elmondta: a helyi mező-
gazdasági bolt tulajdonosa által
felajánlott berendezés kiemel-
ten fontos a veszélyhelyzetben,
hiszen a mentőállomás dolgo-

Mosógép után tisztítószerek

zóinak helyben nyílik lehető-
ségük arra, hogy bevetésből
visszaérkezve, a szolgálat tel-
jesítését követően ruháikat fer-
tőtlenítsék, kimossák. Úgy gon-
doltam, hogy jómagam is fel-
ajánlással élek és összeállítot-
tam tisztítószerekből, valamint
mosószerekből álló csomagot,
melyet a mentőállomás dolgo-
zói örömmel fogadtak. Ők azok
az egészségügyi dolgozók, akik
mindannyiunk biztonságára
vigyáznak ebben a különleges
helyzetben, munkájukra, szak-
értelmükre folyamatosan szá-
mítunk – tette hozzá a város-
vezető.

M.I.

Farkas Szilárd polgármester és Vlaj Zoltán a letenyei mentőál-
lomáson.

Farkas Szilárd polgármes-
ter számolt be lapunknak arról,
hogy április 3-án és április 6-án
mintegy 4.000 db sebészeti,
magas hőfokon mosható száj-
maszk került kiosztásra a vá-
rosban, melyet Szombathelyen
rendelt meg és vásárolt a
letenyei önkormányzat közel
2,5 millió forint értékben.

A városvezető lapunknak
elmondta: minden letenyei ház-
tartásba eljuttatták a maszko-
kat, a polgármesteri levelet,
valamint a használati és mosási
útmutatót, melyet a Letenyei
Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai a bejelentett le-
tenyei lakcímek szerint, az elő-
írásoknak megfelelően, maszk-
ban és gumikesztyűben csoma-
goltak, borítékoltak, majd azo-

4 000 maszk a letenyei polgároknak
kat utcák szerint válogatták
szét, s mindez csupán egy na-
pot vett igénybe. A kiszállítás-
ban a letenyei polgárőr szerve-
zet tagjai, a helyi közfoglal-
koztatottak, valamint hivatali
és óvodai dolgozók működtek
közre, mely logisztikai feladat
összesen kettő napot vett
igénybe.

A polgármester kiemelte:
kapcsolatait és az új koronaví-
rus tetőzését, a járvány kirob-
banását megelőző időtényezőt
teljes mértékben kihasználva, a
képviselő-testület egyetértésé-
vel a szombathelyi STYL
Fashion Kft-től rendelte meg az
orvosi textil-pamut anyagú,
gumival rögzíthető, magas hő-
fokon mosható sebészeti masz-
kokat, melyet egy hét alatt a

gazdasági társaság le is gyártott
a város lakossága számára. To-
vábbá a Kanizsa Rehab Non-
profit Kft.-től szintén magas
hőfokon mosható, hasonló
anyagú gyermek szájmaszkok
kerültek beszerzésre, így azok a
6 és 10 éves kor közötti gyer-
mekek részére, a felnőtt masz-

kokkal egybecsomagolva ke-
rültek a letenyei postaládákba.
Farkas Szilárd hozzátette, az
önkormányzat rövid időn be-
lül mindent megtett annak
érdekében, hogy a teljes la-
kosság hozzájuthasson a masz-
kokhoz.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Csomagolják a maszkokat.



4 2020. májusDél-Zala Murahíd

A Falufejlesztési Társaság
megalapítója és a falugondnoki
szolgálat létrehozója emléké-
nek megőrzésére, „Kemény
Bertalan Falufejlesztési Díj”-at
alapított. A díj alapításának
célja, hogy erkölcsi elismerése
legyen mindazon természetes
személyeknek, akik falugond-
noki feladatukat kiemelkedő
színvonalon végzik. A Kemény
Bertalan Emléklap azon felter-
jesztett személyek méltó elis-
merése, akik hosszú ideje vég-
zik a falu- és tanyagondnoki
szolgálatukat.

Csörnyeföld Község Önkor-
mányzata élt a felhívási lehe-
tőséggel és a Zalai Falvakért
Egyesület ajánlásával Cseres-
nyés Gyula falugondnokot fel-
terjesztette az elismerésre.

Szeder-Kummer Mária, a
Zalai Falvakért Egyesület el-
nöke az alábbi ajánlást adta
Gyuláról:

A csörnyeföldi falugondnok elismerése

Cseresnyés Gyula kimagasló munkát végez.

„Cseresnyés Gyula a falu-
gondnoki tagozat alapító tagja,
sőt a falugondnoki tagozatve-
zetésben, mint választott tiszt-
ségviselő is szerepet vállal.
Fontos vállalása a Lenti és
Letenye térség falugondnokai-
val, tanyagondnokaival történő
kapcsolattartás, információk
megosztása és ügyek, helyze-
tek, problémák megoldásában
való együttműködések kialakí-
tása. Szívesen és aktívan vesz
részt a megyei és országos
falugondnoki rendezvények
szakmai előkészítésében. Rész-
vételére, javaslataira mindig
számíthatunk. Öröm számunk-
ra, hogy a helyi önkormány-
zat kezdeményezte a Kemény
Bertalanról elnevezett elis-
merés odaítélést. Ajánlásával
támogatja ezt a szándékot a
zalai falugondnoki közösséget
képviselő falugondnoki tago-
zat is.”

Cseresnyés Gyula Csörnye-
föld községben a falugondnoki
szolgálat megalakulása óta, 20 éve
látja el lelkiismeretesen feladatát.

A koronavírus elleni véde-
kezés nagy nehézséget ró ma
mindenkire, többek között a
falugondnokra is, aki a kistele-
pülésen élő, többnyire a veszé-
lyeztetett korosztályba tartozó
emberekről gondoskodik. Ellá-
totti körébe jelentős részben a
65 év feletti, jellemzően egye-
dül élő és egészségügyi prob-
lémákkal küzdő emberek tar-
toznak. Most különösen sok a
feladat, hiszen tenni kell azért
is, hogy az itt élőknek ne kell-
jen elhagyni a lakóhelyüket, ne
menjenek ki az utcára.

A feladatok megsokszoro-
zódtak. Házhoz viszi az ebédet,
nem csak az időseknek, de az is-
kolásoknak és óvodásoknak is.

Házigondozóval együtt a
falugondnok egyeztet a házior-

vossal, felirat, kiváltja a recep-
teket, majd kihordják a gyógy-
szereket. Begyűjtik a vásárlási
igényeket, megteszik a beszer-
zéseket, kiszállítják a megvá-
sárolt élelmiszereket, tisztálko-
dó és higiéniás eszközöket.

Kemény Bertalan az aláb-
biakat tartotta a falugondokról:
„Kicsoda a falugondnok? Mi-
lyen munka is az, amit ő
végez? Például kihordja az ebé-
det azoknak az időseknek, akik
azt kérik, kiváltja a gyógyszert
a patikában. Tehát házi gondo-
zó? Nem. Elviszi a mikrobusszal
a focicsapatot a meccsre, nyug-
díjasokat kirándulni. Akkor hát
sofőr? Nem. Faluünnepet szer-
vez, színházba viszi az embere-
ket. Népművelő? Az sem. Kéz-
besíti a hivatalos iratokat, ér-
tesítéseket. Talán akkor kisbíró,
hivatalsegéd? Az sem. Mindez
együtt tehát a falugondnok.”

Hóbor-Sztrahia Krisztina
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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

Csörnyeföld Község Ön-
kormányzata vállalta, hogy el-
látja a lakosságot többszöri
használatra alkalmas, magas
hőfokon mosható védőmaszk-
kal. A maszkokat a lovászi var-
roda üzemeltetőjétől, a „Chic”
Kft.-től sikerült beszerezni.

A csomagolásban és a ki-
osztásban is a képviselő-tes-
tület tagjai aktívan részt vettek,
így minden Csörnyeföldön élő
emberhez április 15-én célba
ért egy darab többször haszná-
latos védőmaszk.

Az önkormányzat által ki-
osztott maszkokon kívül továb-
bi 50 db többször használatos
maszkot helyi lakosok készítet-
tek, valamint egy környékbeli
településen élő nyugdíjas éveit
töltő varrónő további 100 db
maszk megvarrásával támogatta
Csörnyeföld település lakosait.
Ezúton is köszönjük nekik mun-
kájukat, önzetlen segítségüket.

Összefogás, védekezés Csörnyeföldön

Önkormányzatunk arra kéri
a település idős lakosait, hogy
lehetőség szerint ne hagyják el
lakhelyüket. Az idős lakosok
körében felmérést végeztünk.
Igény szerint biztosítjuk szá-
mukra a bevásárlást, gyógysze-
ríratást, gyógyszerbeszerzést,
hivatali ügyek intézését, illetve
napi meleg étel házhoz történő
szállítását is.

Környékbeli hentesáruval
foglalkozó vállalkozó felaján-
lotta a veszélyhelyzet fennál-
lása idején, hogy ingyen ki-
szállítja a megrendelt terméke-
ket, ezzel is elősegítve, hogy
kevesebbszer kelljen elhagyni a
településen élőknek lakhe-
lyüket.

Csörnyeföld Község Ön-
kormányzata köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik valami-
lyen formában támogatták te-
lepülésünket.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Ellátták a lakosságot maszkkal.



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
A murakeresztúri önkor-

mányzat két szállítótól is ren-
delt védőmaszkot, hogy a hiva-
tal munkatársait és a falu la-
kosságát is ellássák megfelelő
védőfelszereléssel. Az első ren-
delést még márciusban adta le a
falu vezetése a kínai maszkok-
ra, de az áru több hetet késett.
Ezért az önkormányzat úgy
döntött, a keresztúriak bizton-

Minden keresztúrinak jutott a maszkokból
sága érdekében megpróbálnak
hazai gyártót is találni. Végül a
magyar varrónők által készített,
mosható textilmaszkok érkez-
tek meg elsőként. Összesen 600
darab, amit még aznap becso-
magoltak a hivatal munkatársai
és ki is kézbesítették. Így
minden háztartásnak jutott egy-
egy újrahasznosítható maszk,
amelyben nagyobb biztonság-

A magyar varrónők által készített maszk érkezett meg elsőként,
amit azon melegében kézbesítettek is a hivatal munkatársai.

Kínából 1800 maszk érkezett, így minden keresztúri lakosnak
jutott belőle. A védőeszközt Tislerics Antal önkormányzati kép-
viselő és Polgár Róbert polgármester vették át.

Orbán Viktor kormányfő a Facebook-oldalán árulta el, hogy
a szakemberek május 3-ára várják a koronavírus járvány tető-
zését. keresztúri polgármester a bejelentést kö-Polgár Róbert
vetően szintén a közösségi oldalán köszönte meg a keresztúriak
helytállását, és türelemre intette a falu lakóit. Alább változtatás
nélkül közöljük a faluvezető bejegyzését:

„Kedves Keresztúriak! Kedves Barátaim!
A miniszterelnök mai bejelentése alapján május 3-án tetőzik

a járvány Magyarországon. Nagyon köszönöm mindenkinek,
hogy ilyen türelemmel és fegyelemmel tartjátok be a korlá-
tozásokat!

Külön köszönetet szeretnék mondani falunk nevében min-
denkinek, aki ezekben a rendkívüli időkben is folytatta munká-
ját, és a falunk, megyénk, az ország működéséről gon-
doskodott!

Rengeteg embernek köszönhető, hogy az élet nem állt meg
településünkön és hazánkban sem: az üzletekben tudunk vá-
sárolni, a közszolgáltatások zavartalanul üzemelnek, ha utazni
akarunk, van busz, vonat, ami elvisz bennünket.

Az ember nem is gondolná, milyen sok társunk áldozatos és
bátor munkájára van szükség ahhoz, hogy az ország és falunk
zavartalanul működhessen a veszélyhelyzetben. Pékek, postá-
sok, sofőrök, vasutasok, gazdák, bolti eladók és hivatali ügy-
intézők ezrei dolgoznak töretlenül a járvány alatt. Nem beszél-
ve az orvosokról, ápolókról és egészségügyi dolgozókról, akik
minden nap egészségüket és életüket kockáztatják, hogy gyó-
gyítsák, megmentsék a betegeket!

Bár a járvány tetőpontja már belátható távolságra került,
arra kérek mindenkit, továbbra is szigorúan tartsák be az elő-
írásokat! Nagy köszönet illeti azokat is, akik ebben a gyönyörű
tavaszi időben otthon tudnak maradni. Sajnos gyógyszer és
vakcina még mindig nincs a koronavírusra, így továbbra is az a
leghatékonyabb védekezés, ha otthon maradunk!

Már látszik a fény az alagút végén, de továbbra is minden-
kit türelemre és megértésre kérek! Vigyázzunk egymásra,
vigyázzunk magunkra! Tartsunk be az intézkedéseket továbbra
is, hogy mielőbb túl lehessünk ezen a nehéz időszakon!

Köszönöm mindenkinek az együttműködést!
Hajrá, Keresztúr!”

gal be lehet vásárolni a járvány
idején, vagy a halaszthatatlan
ügyeket el lehet intézni. Polgár
Róbert polgármester a Face-
book-oldalán felhívta arra a
figyelmet, hogy teljes védelmet
ugyan nem nyújt a maszk, de a
helyes viseletével jelentősen
csökkenteni lehet a fertőzés-
veszélyt.

A kínai szállítmány mintha
csak a magyarra várt volna, egy
nappal rá, jelentős késéssel
ugyan, de végül az is megér-
kezett. Összesen 1800 darab,
így már a falu minden lakó-

jának jutott maszk. A kínai
maszk olyan, mint amilyent az
orvosok is viselnek műtétkor.
Az önkormányzat arra kéri a
falu lakóit, ha vásárolni, vagy
ügyet intézni mennek, okvet-
lenül viseljenek maszkot. Ha
maszk nincs kéznél, ruhával
vagy ronggyal érdemes eltakar-
ni az arcunkat. A koronavírus
sok esetben teljesen tünetmen-
tesen fertőzi meg az embereket,
ezért egészséges embereknek is
érdemes viselniük, hogy ők is
nehezebben tudják terjeszteni a
betegséget.

Köszönet a helytállásért
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Polgár Róbert keresztúri
polgármester és Tislerics Antal
képviselő közös terepszemlét
tartott a Mura partján, ahol a
hosszútávú tervek szerint tábor-
helyet, büfét, strandot vagy ép-
pen sportpályát létesítenének.

Az önkormányzat célja az,
hogy új bevételi forrásokra te-
hessen szert a falu. „A folyó-
part szépsége, a Mura közel-
sége olyan lehetőségeket rejt,
amit mindenképp érdemes len-
ne kihasználni” – indokolta
Polgár Róbert a terület feltér-
képezését. Elmondta: a jár-
ványt nemcsak Magyarorszá-
gon, az egész világon válság

Vendéglátóhelyet létesítenének
a Mura partján

kíséri majd. „Az a célunk, hogy
Keresztúr minél kisebb vesz-
teségeket szenvedjen, és minél
gyorsabb legyen falunk talpra
állása. Ezért több fejlesztési
lehetőséget is számba fogunk
venni az elkövetkezendő na-
pokban. A turizmus biztos,
hogy településünk egyik rejtett
tartaléka. Érdemes lesz kihasz-
nálni, főleg, hogy a nemzetközi
turizmus várhatóan erősen
vissza fog esni. Így sokkal töb-
ben keresnek majd új, izgalmas
belföldi szálláshelyeket és
programokat. Őket szeretnénk
megcélozni” – árulta el tervei
részleteit a polgármester.

Murakeresztúr rejtett tartaléka lehet a turizmus, ezt szeretné
kihasználni az önkormányzat.

A járványhelyzet komoly
gazdasági nehézséget okoz min-
den településnek, így Murake-
resztúrnak is. Ennek a vissza-
esésnek szeretnének elébe men-
ni a faluban egy új program-
mal. Önkormányzati kertészetet
hoznak létre, ahol első körben a
közétkeztetéshez állítanak elő
majd zöldségeket. A területről
már összegyűjtötték és elszállí-
tották az évek alatt felgyü-
lemlett hulladékot és a szeme-
tet. Túl vannak már a szántáson
is, sőt, egy kutat is fúrtak, hogy
folyamatosan öntözni tudják a
szárazságra érzékenyebb nö-
vényeket.

A kertészet kialakítását még
a kampányban ígérte meg Pol-
gár Róbert és a vele együtt-

Közösségi összefogásból épül az első önkormányzati kertészet Murakeresztúron

működésben induló képviselők:
Balogh Ádám, Kondricz Kor-
nél, Rezsek Zsolt Zavarkóés
József. A járvánnyal járó válság
miatt most a falu felgyorsította
a projekt megvalósítását. Vá-
lasztani kellett ugyanis, hogy
csökkentik a hivatali dolgozók
munkaidejét és fizetését, vagy
új, profittermelő tevékenységbe
kezdenek. A falu inkább az
utóbbi mellett döntött.

A hivatal munkatársai a fel-
szabadult munkaidejüket az
óvoda mellett kialakított ön-
kormányzati kertészetre fogják
fordítani. Leépítés helyett fej-
lesztésbe fogtak tehát!

Ha jól megy majd a gaz-
dálkodás, később nemcsak alap-
anyagot állítanak elő, hanem

saját termékeket is készítenek a
megtermelt zöldségekből, amit
a falun kívül is értékesíthetnek.

A kezdeményezést több he-
lyi felajánlás is segíti. Egy ke-
resztúri vállalkozó a területen
lévő nagyobb hulladékokat
markológépével távolította el.
A szomszéd felajánlotta saját
kertjét gazdálkodásra, így rög-
tön duplájára nőtt a meg-
művelhető terület mérete. Ezen

Közösségi felajánlások sora segíti az első önkormányzati kerté-
szet kialakítását Keresztúron. Markológéppel lehetett csak a
nagyobb hulladékokat eltávolítani az óvoda melletti telekről.

Öt napig volt lélegeztetőgépen az a keresztúri beteg, aki
koronavírusos lett. Jelenleg a zalaegerszegi kórházban ápolják,
szerencsére stabil az állapota és egyre jobban van, már nincs
szüksége gépi oxigénellátásra. Biztonsági megfontolásokból a
vele egy háztartásban élő három családtagját is kórházba vitték,
és ott is tartják őket, amíg szükséges.

A hatóságok az önkormányzat segítségével felkutatták a
beteg kapcsolatait, és ahol szükség volt rá, el is rendelték a házi
karantént. Más megbetegedés nem történt idáig a faluban.
Polgár Róbert murakeresztúri polgármester a falu nevében
jobbulást kívánt a betegnek, és nyomatékosan arra kérte a
keresztúriakat, „legyenek fegyelmezettek és tényleg csak akkor
hagyják el otthonunkat, ha muszáj. És akkor is mindenki tartsa
be az előírásokat: kétméteres távolságot kell tartani és
lehetőség szerint maszkot, kesztyűt viselni”.

A polgármester felhívta a figyelmet, hogy „gyógymód
hiányában csak az intézkedések szigorú betartásával lehet a
járvány terjedését lelassítani”.

Keresztúron is megjelent a koronavírus

a telken azonban még nagyobb
előkészületekre lesz szükség,
hogy a termelés megkez-
dődhessen.

Az önkormányzatnak egy-
előre saját ekéje nincsen, a te-
rület felszántását egy helyi vál-
lalkozó, vé-Andrasek Árpád
gezte el. Az első magokat és
palántákat április végén ültették
el a kísérleti program ke-
retében.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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A járvány miatt szünetet
kellett elrendelni a keresztúri
óvodában is, hogy ezzel is
csökkentsék a faluban a fertő-
zés kockázatát. Az óvónők
azonban így sem tétlenkednek.
Előrehozták a szükséges kar-

Kicsinosítják az óvodát
Kihasználják a kényszerszünetet

bantartási, javítási munkálato-
kat, az év végén szokásos
nagytakarítást.

Ha véget ér a járvány, a
gyerekek a szépen rendbe
hozott oviba térhetnek majd
vissza.

Szépen rendbe hozott oviba térhetnek majd vissza a gyerekek.

Keresztúron az önkormányzat minden lehetőséget megra-
gad, hogy értéket teremtsen a járvány idején. A falu egy másik
hosszútávú projektet is elindít, amely segíthet a falunak kilá-
balni a válságból. Az önkormányzat tulajdonában van egy ker-
tes ház a Petőfi Sándor utca 1-es szám alatt. Az ingatlan erősen
elhanyagolt állapotban van jelenleg, de az önkormányzat el-
határozta, hogy rendbe teszi.

Először saját erőből a ház körüli kis kertet, és ha sikerül for-
rást nyerni rá, felújítják az épületet is. Így szolgálati ott-
honként, kényszerlakásként és később akár vendégházként is
üzemelhet majd a ház. A munkálatok a kerítés helyreállításával,
a fű lekaszálásával, a fák megmetszésével kezdődtek meg, és
ha sikerül támogatást nyerni rá, kicsinosítják majd a házat is.

Vendégházzá alakítanák

Ismeretlen tettesek Murake-
resztúron és a falu határában
több horogkeresztet is felfestet-
tek április végén. Ezzel egyidő-
ben a tragikus balesetben el-
hunyt keresztúri Horváth Ro-
land emlékhelyét is megrongál-
ta valaki. Az ügyben feljelentés
is történt ismeretlen tettes ellen.
Polgár Róbert polgármester je-
lentette a történteket a körzeti
rendőrnek, valamint a falu pol-
gárőrével és a közterület fel-
ügyelettel is egyeztetett. Arra
kérte a szerveket, hogy foko-
zottan ügyeljenek a kereszt-

Névtelen rongálás és
önkényuralmi jelkép

úriak biztonságára, és tegyenek
meg mindent a tettes vagy a
tettesek felelősségre vonása ér-
dekében.

Kondricz Kornél keresztúri
képviselő a Major telepnél ta-
lálható plakátról eltüntette a
gyűlölet jelképét. Fehér festék-
kel festette le az összefirkált
plakátot. Közben az önkor-

mányzat értesítette a hirdető-
tábla tulajdonosát is, hogy le-
hetőség szerint minél előbb
cserélje a tönkretett plakátot.

A hatályos szabályok alap-
ján az önkényuralmi jelkép
használata vétségnek minősül
és elzárással büntetendő, a ron-
gálás miatt pedig akár egy év
börtönbüntetés is kiszabható.

A polgármester a sajnálatos
esemény után felhívással fordult
a murakersztúriakhoz közös-
ségi oldalán: „Keresztúr egy
békés, összetartó falu és kö-
zösség. Ne hagyjuk hogy, hogy

bárki megpróbáljon megosztani
minket! Minden keresztúri egy-
aránt értékes és fontos tagja a
közösségünknek! És nem fog-
juk hagyni, hogy bárkit méltó-
ságában megsértsenek, vagy fi-
zikailag fenyegessenek! Vi-
gyázzunk egymásra!” – írta
Polgár Róbert a Facebook-
oldalán.

A járvány tetőzését köve-
tően lassanként fel lehet majd
oldani a korlátozásokat, az em-
berek is újraMurakeresztúron
birtokba vehetik a parkokat és a
tereket. A keresztúri közmun-
kások a veszélyhelyzet alatt is
folyamatosan dolgoztak, és kar-
ban tartották az utakat, a köz-

Szépítik Murakeresztúrt
Már a járvány utáni időkre készülnek

tereket és a parkokat. Gon-
doskodtak róla, hogy a járvány
múlásával, ha újra kimehetnek
az emberek, minél szebb le-
gyen a falu. Fákat metszettek,
sövényt nyírtak, gazoltak, ka-
páltak, öntöztek, az elszáradt
növényeket újakra cserélték
szerte a faluban.

A keresztúri közmunkások április végén az önkormányzat előt-
ti teret tették gyönyörűen rendbe.
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Szili Győző, a murake-
resztúri bánya tulajdonosa az
1970-es években még vendég-
látósként dolgozott. Ő volt a
nagykanizsai „Lépcsős” Étte-
rem egyik vezetője. Szervező-
készségét, rátermettségét a mun-
kájában kamatoztatta, szerette a
kihívásokat és a megmérette-
tést, mindig komoly célokat
jelölt ki magának.

Nagykanizsán az elsők kö-
zött lett egyéni vállalkozó, az
étteremben szerzett vezetői
tapasztalatait saját üzletének
felvirágoztatására használta.
Feleségével együtt a kanizsai
Mini Vendéglő boldog tulajdo-
nosai lettek. Az 1980-ban meg-
nyitott vendéglő 40 éve a csa-
lád büszkesége és alapja a
későbbi fejlődésnek.

Az egyéni vállalkozás mára
kft.-vé bővült, amely kavics-
bánya üzemeltetéssel és üzletek
bérbeadásával foglalkozik. A két
keresztúri bánya működtetése
mellett több, mint 10 nagykani-
zsai üzletet adnak jelenleg bérbe.

A Szili-család elkötelezett a
Mura-vidék fejlesztése ügyé-
ben, ezért mindig erről a kör-
nyékről keresik a munkaválla-
lókat. A murakeresztúri kavics-
bányák kitermelésében 20-22
fő dolgozik jelenleg: közülük
10 fő murakeresztúri és 5 fő
fityeházi.

A Közművelődési Egye-
sület kérésére több alkalommal
is biztosították, hogy keresztúri
rászoruló gyermekek táboroz-
hattak ingyen. „A krónikus be-
teg, nehéz sorsú gyerekek min-
dig mély érzéseket váltanak ki
bennem. Természetes, hogy se-
gítettem. Volt, hogy feleségem
jóvoltából egy egyedülálló szü-
lőnek és rákos kislányának fi-
zettük másfél évig az albérletet
és nyújtottunk egyéb segítsé-
get. Fontosnak tartom, hogy aki
tehetősebb, az tegyen is többet
a közösségért” – mondta el
Szili Győző.

„A nagykanizsai bérlőink-
nek jelentős kedvezményeket
adtunk, így segítjük a közös-
ségért végzett munkájukat a
nehéz napokban. Támogattuk a
nagykanizsai kórházat is, hi-
szen fontos számunkra, hogy az
ott dolgozók a feladataikat mi-
nél hatékonyabban el tudják
látni. A Közművelődési Egye-
sület Murakeresztúr kérésére
adományt adtunk. Ezzel a há-

Keresztúr egyik legnagyobb munkáltatója a Szili-család
rom és többgyermekes csalá-
dok, a gyermeküket egyedül
nevelők és a helyi mozgáskor-
látozott emberek mindennapi
boldogulásához járultunk hoz-
zá. Polgár Róbert polgármester
úr kérésére pedig termőföldet
adtunk és szállítottuk a terve-
zett önkormányzati kertészet-
hez. Nagyon jó célnak találjuk
a közétkeztetéshez szükséges
alapanyagok helyi megtermelé-
sét és az önfenntartást” – nyi-
latkozta a családfő.

Szili Győző fia, is aZsolt
családi cégben dolgozik. Ő
először csak a pénzügyekkel és
szerződésekkel foglalkozott a
vállalkozásnál, majd elvégezte
a bányaművelési iskolát is.
Azóta napi szinten vesz részt a
bányászatban. Ma ő a Murasó-
der Kft. egyik ügyvezetője.

Szili Zsolt elmondta, hogy a
Murakeresztúr határában üze-
meltetett kavicsbányák közül
az egyik zöldmezős beruházás-
ként indult még 2001-ben. A
másik bánya korábban a tsz-é
volt, ezt később vásárolták meg.

A bányatavak 30 hektáros
területen fekszenek. A tulajdo-
nosok nagy hangsúlyt fektetnek
a környezetvédelmi előírások
betartására. És a hatóságokkal
valamint a környéken élőkkel
közösen szeretnének minél
szebb környezetet teremteni
hosszútávon, a bányák bezárása
után is. Terveik között szerepel
például, hogy madár költőhe-
lyeket alakítanának ki a bá-
nyatavak környezetében.

Szili Zsolt elmondta, nagy
kihívást jelent számukra a
vásárlóknak való folyamatos
megfelelés, a különböző köve-
telmények teljesítése. Üzletük
sikere a vevők elsőrangú ki-
szolgálásában rejlik, a megfe-
lelő betont csak jó minőségű
kavicsból lehet előállítani.

A globális felmelegedés
miatt az építőipari szezon is
egyre hosszabb, így egyre több
igényt kell nekik is kielégíteni.
Ugyanakkor a klímaváltozás
rendkívüli időjárási körülmé-
nyeket is produkál: a vállalko-
zásnak ezért sokat kell fordí-
tania az időjárás viszontagsá-
gainak a kivédésére. Hiszen a
berendezéseket erősen igénybe
veszi a nagy hő- és csapadék-
ingadozás.

Az árvízzel minden évben
meg kell küzdenünk kisebb-

nagyobb mértékben – meséli
Szili Zsolt. Legutóbb a gépek
körül 1 méteres víz állt, az
eszközöket ezért ki kellett me-
nekíteni erről a területről. A
tavon lévő eszközöket pedig
erősen ki kellett rögzíteni az ár
miatt. Az árvíz ráadásul a már
kitermelt kavicsot is vissza tud-
ja mosni a tóba és erősen meg-
rongálta a védőtöltéseinket is –
részletezi a cég ügyvezetője.
„Az árvíz ráadásul nemcsak az
áradás alatt okoz komoly fenn-
akadásokat. Hiszen a víz levonu-
lása után sok időbe és energiába
kerül a termelés helyreállítása
is” – avatott be a részletekbe a
családi cég fiatalabb vezetője.

Szili Zsolttal, a bánya fiatal
ügyvezetőjével beszélgettünk.

* * *
– Milyen új feladatok vár-

nak a cégre?
– A régi tsz-bánya gépesíté-

se most az egyik fő célunk. A
bányába történő biztonságos
közlekedés érdekében pedig a
helyi önkormányzattal közre-
működve szeretnék az utakat
fejleszteni. Az a célunk, hogy a
keresztúri lakókat lehetőség
szerint ne zavarja a bánya.
Csökkenjen a járművek okozta
por, és minél rövidebb útvona-
lon kelljen a falu lakott terüle-
tén közlekedni. Ennek érdeké-
ben egy olyan tervünk is van,
hogy a töltést átlépve kerülné
meg a bányába vezető út a falut.

– Milyen ma az önök dol-
gozójának lenni?

– Minden dolgozónkat meg-
becsüljük, és hosszú távon biz-
tosítunk tisztességes megélhe-
tést számukra. Mert minden
munkavállaló fontos nekünk,

az a célunk, hogy kölcsönösen
számíthassunk egymásra.

– Mi a siker záloga a
cégüknél?

– A mi sikerünk titka, hogy
összetartó család vagyunk és
nagyon jól tudunk együttmű-
ködni. A szüleim, a nővérem,
és a család többi tagja is aktí-
van részt vesznek a cég ügyei-
ben. Mindannyian egyetértünk
abban, hogy fejlődni csak fo-
lyamatos fejlesztéssel, a jöve-
delem visszaforgatásával lehet.
Emellett nagyon sokat számít
az is, hogy lojális, sokoldalú és
megbízható munkaerővel ren-
delkezünk. Olyan helybéliekkel
dolgozunk együtt, akikben meg-
bízhatunk, és akikkel mindig
számíthatunk egymásra.

– Az egyik legtöbb embert
foglalkoztató vállalkozás az
önöké a faluban. Mit jelent ez
Murakeresztúr életében?

– Nekünk kiemelten fontos,
hogy értéket teremtsünk. Mun-
kát, megbecsülést és megélhe-
tést adunk az embereknek, a
környékbeli családoknak. Mi-
vel 2001-től már mi is részévé
váltunk a község életének, így
ismerjük a falu gondjait és
problémáit. És ha lehetőségünk
van rá, mindig igyekszünk is
segíteni. Minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy jó megoldáso-
kat találjunk a közösség érde-
kében. Például a Petőfi Sándor
út kikerülését mi magunk is
kezdeményeztük és szorgal-
mazzuk. Reméljük, sikerül is
megvalósítani ezt a tervet. Az
iparűzési adó jelentősebb részét
Murakeresztúrnak fizetjük, csak
egy kis százaléka jut Nagyka-
nizsának, és az általunk fizetett

Szili Zsolt: elkötelezettek vagyunk a Mura-vidék fejlesztésével
kapcsolatban, ezért mindig erről a környékről keressük a mun-
kavállalókat.
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Munkahelyi elfoglaltsága úgy hozta, hogy szeptember 1-jén
egy balatoni faluba utazott. Vonattal érkezett, két órája volt a mű-
szaki bejárás kezdetéig. Intelligens ember nem unatkozik – hízel-
gett magának a nő. A kellemes időben kedvére választhatta ki a
megfelelő padot; szembe és közel a vízhez, ahol senki sem zavarja
az olvasásban. Csend, nyugalom és egyedül vagyok!

Föl-fölpillantgatott: a könyv éppúgy vonzotta, mint a Balaton
vízének látványa. Pár perc után a szeme sarkában valami mozgást
érzékelt: elképedve látta, hogy sok-sok gyerek fut a Balatonba,
kézzel-lábbal taposva-csapkodva maguk körül a vizet. Hangta-
lanul. Ezt a szürreális képet! A gyerekzsivaj, a víz csobbanása
nem jutott el hozzá a távolság és a másik irányba fújó szél miatt.
A fürdőzésre amúgy nemcsak a lelkesebbje vállalkozott, az egy-
házi tábor minden lakójának kötelező volt így kezdeni a napot, no
meg az évet. A testedzés a parton végighúzódó homoksávon fu-
tással folytatódott. A túlsúlyos, kövérkés fiú láthatóan és hallha-
tóan szenvedve, de kitartással futotta végig a távot. Egy magas,
sportos, jó felépítésű srác viszont dünnyögve hagyta abba a futást
és váltott át gyaloglásra. Oda-vissza így teljesítette a távot a két fiú.

A gyereksereg elvonult, ellenkező irányból takarítóeszközzel
felszerelt közmunkások bukkantak föl, és kezdték meg a part
takarítását. A padhoz érkezett közülük egy negyvenes nő.

– Ó, itt nem is kell takarítani! – nézte körül segítőkészen a pad
tiszta környékét az olvasást most már hanyagoló nő.

– De, legyen szíves felállni, elgereblyézem a homokot. Nem
szeretnék leszúrást kapni. Holnap persze…úgyis elmegyek táp-
pénzre. Ennyiért dolgozni? Csinálom amit eddig: takarítok! Kép-
zelje, most is takarítottam egy villát, hát mi mindent hagytak rám:
a nőci egy egész sminkkészletet! Csak körömlakkot vagy tizen-
ötöt! Föl is teszi az internetre a lyányom. Ott mindent megvesz-
nek! Még a megkezdett körömlakkot is. Rúzst is! Higgye el ne-
kem! Van, akinek pont ez kell! – hangját egy kissé fölemelve nyo-
matékosította mondandóját a hitetlenkedő nőnek. Jaj, egyem a szí-
vét! Ez a csepplyány! Elvisz engem Olaszba! Ja, annyit keresett a
nyáron, megazpjaisadottnekipénztmer'ugyeelváltunk. Megnézzük
az ejfetornyot…! – megállt, mosolygó arcáról lerítt, hogy mit is
gondol: ezalibanemistudjamiazaejfetorony. – igazított egyet a pink
leggingsen, ami mindenhol bevágott…

Majd újra az ejfetoronyolaszba, körömlakkok, csepplyányta-
níttatása, hülyeférfiak, arohadtéletbehogynekemeztkellcsinálnimi-
kortakaríthatnékisnemennyiért.

A vége olyan sotto voce lett, de nem azért, mert nem akarta,
hogy más is meghallja, csupán elfogyott a levegője.

– … az Eiffel-torony Párizsban van… – motyogott a nő.
– Ja, Olaszba', Párizsba'. Persze. Tudja, hogy az ejfetornyot le

fogják bontani?
– Nem, nem tudok róla. Jártam ott, nagy kár lenne érte. Hatal-

mas! Képzelje, a lábai egymástól száz méterre vannak. – A ge-
reblyéző nő csodálkozva nézett fel.

– Az egyik lába itt a padnál, a másik ott, ahol a nádas kezdő-
dik, a harmadik a lángossütőnél, a negyedik meg annál a legma-
gasabb nyaralónál – mutogatta a százmétereket.

– De… lebontják. Én még megnézem! – és diadalmaskodva vo-
nult tovább a következő padhoz, mert a Főnök tűnt fel a közelben.

Féloldalnyit sikerült olvasnia a könyvből, amikor begördült a
partra egy lakókocsi. Szülők és két 3-4 év körüli kislányuk szállt
ki a kocsiból. A lányok örömükben visítozva megrohanták a ját-
szótér házacskáit és csúszdáit. Pacsora! – kiáltotta a nagyobbik kis-
lány reggel fél tízkor húgának, miután a házikóban „megfőzte” a va-
csorát, ami „bujek” volt... Ilyen péksütit leginkább az Adrián adnak.
Szép helyről jövet szép helyen álltak meg egy kis pihenőre a szem-
mel láthatóan nem „parasztpiros”, hanem Adria-barna család tagjai.

Egyáltalán nem azt nyújtotta a Balaton szeptember első nap-
ján, amire számított. Még hogy nyugalom, meg egyedüllét! De
sokkal többet kapott: üdítő, elgondolkodtató, meglepő, szóra-
koztató, aranyos találkozásokat. Frissen indult az a bejárás.

Csicsek Anna

Ejfetorony…

Murakeresztúron az elmúlt
időszakban többen is jelezték,
hogy a bánya felé vezető ön-
kormányzati útszakaszaszon az
érvényben lévő 50 km/h-s kor-
látozás ellenére is nagy por-
felhő keletkezik az autók nyo-

Sebességkorlátozás a bánya felé vezető úton

mában. Ezért ideiglenes megol-
dásként 20 km/h-s sebességkor-
látozást vezettek itt be. Az ön-
kormányzat arra kéri az arra já-
rókat, hogy mindenki óvatosan,
a másikra is vigyázva közle-
kedjen a faluban!

gépjárműadó is a helyi bevéte-
leket növeli. Ezeket az adókat a
falu fejlesztésére és üzemelte-
tésére tudja fordítani. Az elmúlt
19 év során lehetőségeinkhez
mérten mindenben segítettük a
közösséget és az önkormányza-
tot, és ez így lesz a jövőben is.

– Magam is ott voltam az
Újtelepi út átadásánál…

– Igen, abban is kérték a
segítségünket, és mi szívesen
és önzetlenül adtunk hozzá
alapanyagot. Ahogy máskor is,
amikor szüksége volt ránk a
településnek. A temetőbe földet
vittünk a sírokra és a templom
felújítását is támogattuk.

– Mecénásai a helyi civil
szervezeteknek…

– Szinte nincs olyan civil
szervezet Murakeresztúron, ame-
lyet ne támogattunk volna. Kö-
zülük is kiemelném a tűzol-

tókat és a sportegyesületet. A
támogatások mellett tombola
felajánlásokat is rendszeresen
teszünk.

– Zárásként azt kérdezném,
mi lenne a három kívánsága a
vállalkozást érintően?

– Szeretném, ha az elége-
dett munkás évek után minél
több dolgozónk tőlünk tudna
nyugdíjba menni Keresztúron.
Másodikként örülnék neki, ha a
bányákat a jövőben is sikeresen
tudná üzemeltetni a családunk.
Jövőképként pedig azt kívá-
nom, hogy a befejezett bánya-
kitermelést követően, az ebben
közreműködőkkel együtt büsz-
kén állhassunk a tóparton azzal
az érzéssel, hogy ezt a szép
környezetet együtt teremtettük
meg!

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Április végén Murakereszt-
úron, a falu határában és több
környező településen is vandál
rongálások történtek. Emiatt
több panasz is érkezett a ke-
resztúri önkormányzathoz. Pol-
gár Róbert és csapata még az
önkormányzati kampány idején
azt ígérte, győzelmük esetén
térfigyelő-kamerarendszert építe-
nek ki a Keresztúron. Ezt a ter-
vüket a járvány miatt későbbre
halasztották volna, mert most
minden forintot a falu gazdasá-
gi fejlesztésére szeretnének for-

Térfigyelő kamerákkal tennék biztonságosabbá a falut
dítani. De az április végi ron-
gálások miatt végül úgy döntöt-
tek, előrébb hozzák a program
valóra váltását.

Polgár Róbert egy bizton-
ságtechnikai cég szakemberei-
vel közösen bejárta azokat hely-
színeket Keresztúron, ahová 0-
24 órás térfigyelő kamerákat
telepítenének. Első körben négy
pontot jelöltek ki. Egyet Újte-
lepnél ha-, egy másikat a falu
tárában Kollát-, a harmadikat
szegen, a negyediket pedig a
falu központjában.
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Kérünk mindenkit, aki szeretné támogatni a településünket
az adója 1%-val, az alábbi civil szervezeten keresztül teheti meg:

Név: Rigyáci Kulturális és Sport Egyesület, adószám:
19284730-1-20

A felajánlásokat természetesen a település fejlesztésére
fordítjuk. Sok munka és tennivaló áll még előttünk, előre is
köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul és segíti.

Adó 1%-a Rigyác fejlesztésért

A rigyáci Szent Anna temp-
lom szerkezetének megerősíté-
sében és annak koordinálásá-
ban oklevelesPlander László
építészmérnök és Horváth Gá-
bor tisztelendő atya vállaltak
nagy szerepet. A megerősítés
részleteit taglaltuk Plander
Lászlóval.

A templom boltozatain, bolt-
övein repedések keletkeztek,
melyeket statikus mérnökkel
megvizsgáltattunk. Az elkészült
szakvélemény megállapította,
hogy a templom állapota „ve-
szélyes”, meg kell erősíteni a
boltozatokat és a tetőszer-
kezetet.

Pécsi speciális kivitelező
cég végzi a munkálatokat, mely

A rigyáci templom szerkezetének megerősítése

A finanszírozás pályázati és egyházmegyei forrásokból történik.

a tetőszerkezet acélszerkezeti
megerősítését jelenti. Az új
szerkezeti elemek, kerettartók
tehermentesítik a meglévő te-
tőszerkezetet és egyben bizto-
sítják a boltozatok stabilitását
is. A munkálatok előrelátha-
tólag nyár elejére befejeződ-
nek. A finanszírozás pályázati
és egyházmegyei forrásokból
történik.

A 2006. évi felújításkor
elmaradt a templom tornyának
felújítása és új lemezfedés ké-
szítése, melynek elvégzését so-
káig nem lehet halogatni. To-
vábbi probléma még a falak
vízszigetelése, melyre a jövő-
ben pályázatot szeretnének be-
nyújtani.

– Településünkön az árkok
legtöbb helyen feliszapolódot-
tak, helyenként eltűntek, hiá-
nyuk már évek óta egyre foko-
zódott. Ezért első lépésként a
településen található és önkor-
mányzati tulajdonban lévő ár-
kok megtisztításra kerültek, de
volt ahol csak most kerültek ki-
alakításra. Így került sor többek
között a Hősök utcai partfal
megerősítésére, a Petőfi utcai
árok kiásására vagy akár az
Öreghegyi feljáró menti árko-
lásra is – mondta Balassa Kor-
nél, Rigyác polgármestere.

– Néhány elmaradt ingová-
nyosabb, láposabb rész pedig a
nyár folyamán folytatódik. A
jövőben a közútkezelő tu-
lajdonában lévő árkok és át-
ereszek rendbetétele is sorra
kerül. Így a Szabadság út és
Öreghegyi utca mentén bizto-
sítanunk kell az akadálytalan
munkavégzést. A nem megfe-
lelő átereszek eltávolításra ke-
rülnek. Ezért kérünk minden-
kit az előtte található akadá-
lyozó növényzet eltávolítására,
illetve a cserélendő átereszek
beszerzésére.

Vízelvezetés Rigyácon

Balassa Kornél Rigyác, pol-
gármestere a Start mintaprog-
ram helyi aktualitásairól tájé-
koztatta lapunkat.

– Sikerült beszereznünk az
összes eszközt és gépet melyet
a Start Munka mintaprogram
keretén belül a pályázat során
megnyertünk. Ezek az eszkö-
zök a különböző munkafolya-

Tavaszi munka Rigyácon
matok nélkülözhetetlen elemeit
képezik. A programban vállal-
takkal jól haladunk, az 1,2 ha
csicsóka már növekedésnek
indult. A növény élettani hatá-
sai kedvezők, a jövőben szeret-
nénk népszerűsíteni. A zártker-
tek vállalt megtisztítása is meg-
kezdődött, ahol a jövőben sző-
lőtelepítés kezdődhet meg.

A beszerzett gépek jól használhatók a különböző munkafolya-
matokban.
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A koronavírus járvány miatt kialakult karantén és
kijárási korlátozás alatt anyák napját máshogy ün-
nepelhetjük. Azonban az év egyik legszebb napján ezúttal
is sok szeretettel és figyelemmel árasszuk el az édes-
anyákat...

A sok ölelés most sajnos elmarad, de akkor sem feled-
kezhetünk el az édesanyákról… Ezúton is sok szeretettel kö-
szöntjük az édesanyákat!

Anyák napjára

Dr. Berkes Attila László lát-
ja el a háziorvosi feladatokat
Keresztúron május végéig, mi-
után nyugdíjbadr. Borda István
vonult. A doktor úr a kereszt-
úriak számára ismerős lehet,
hiszen 1986 óta ő szolgál Sem-
jénháza Molnáriés háziorvosa-
ként, Keresztúron és Fityehá-
zán pedig helyettes orvosként
dolgozott. , aSpirk Erzsébet
Murakeresztúr Könyvtári Infor-
mációs és Közösségi Hely
vezetője készített vele interjút.

– Bemutatkozna néhány
mondatban, hogy egy picit job-
ban ismerjük?

– 1953-ban születtem, 1979-
ben végeztem a Pécsi Tudo-
mányegyetem Orvosi Karán.
1986-ig dolgoztam Nagyka-
nizsa városi kórházában. 1984-
ben szereztem első, majd 1988-
ban a második szakvizsgám
Budapesten. 1986 óta szolgálok
Molnári és Semjénháza köz-
ségek orvosaként.

– Miért vállalta el egy ilyen
nehéz helyzetben a falunk or-
voslását?

– Murakeresztúr és Fitye-
ház községek hivatalos helyet-
tese vagyok. Ennek megfele-
lően „adta magát”, hogy az új
orvos érkezéséig én végezzem
a szolgálatot, hiszen az elmúlt
harmincöt évben is én helyet-
tesítettem a községben.

– Gondolom, hogy telefo-
non keresztül máskor is meg-
keresték már Keresztúrról. Mi-
ben hasonlít vagy különbözik
most ez helyzet?

– Alapjában némileg veszé-
lyesebb. Az ellátást pedig meg
kell szervezni.

– Mit tegyünk másképp mi
lakosok, betegek?

„Reméljük a legjobbat és készüljünk a legrosszabbra!”
Beszélgetés dr. Berkes Attila László háziorvossal

– Lehetőség
szerint gyógy-
szereiket tele-
fonon rendeljék
meg, vagy pa-
pírra írva, az
„üzenőládába” he-
lyezzék el a ké-
réseiket! A pa-
naszukat első lé-
pésben telefonon
jelezzék nekem és
ott megbeszél-
jük, hogy szemé-
lyes megjelenés
szükséges-e. Így
jelentősen mér-
sékelni tudjuk a
fertőzés veszélyét.

– Volt-e már
ehhez fogható be-
tegség a praxi-
sában?

– Nagyszámú
embert érintő inf-
luenzajárvány több-
ször is volt Ma-
gyarországon és
a vidékünkön.
De ilyen mértékű
járványügyi intézkedésekkel, és
ilyen komoly gazdasági ne-
hézségeket kiváltó helyzettel
még senki sem találkozott az
elmúlt ötven évben.

– Milyen tapasztalatát, tu-
dását lehet alkalmazni és mi
hiányzik? Itt arra gondolok,
hogy sok információt kapunk
nap mint nap, de sokszor az az
érzésem mintha mindig csak
ugyanazt hallanánk… Esetleg
van-e olyan információ, tapasz-
talat vagy jó tanács, ami még
nem hangzott el, de mégis fon-
tos lehet?

– Nem akarok és nem is
tudok laikusoknak bölcsebbet

jenek a mindennapjaikban.
Csak akkor hagyják el ottho-
nukat, ha muszáj! Rend-
szeresen mossanak kezet és
ügyeljenek a higiéniára! Ke-
rüljék a társas érintkezéseket!
Legalább másfél méteres
távolságot tartsanak egymás-
tól, ha elhagyják otthonukat,
használjanak maszkot: külö-
nösen ha vásárolni mennek,
vagy a tömegközlekedéssel
utaznak!

– Milyen tüneteket figyel-
jünk magunkon?

– A SARS COV2 fertőzés
okozta COVID 19 betegség
tünetei a magas láz, a száraz,
esetleg fájdalmas köhögés, há-
nyás, hasmenés illetve nehéz-
légzés lehetnek. De arra is van
példa, hogy az ember a szag-
lását és ízlelését elveszíti. Ter-
mészetesen ezen tünetek meg-
jelenése nem föltétlenül je-
lentik a COVID 19 betegség
meglétét.

– Mikor, mivel forduljunk
orvoshoz, mikor emeljük fel a
telefont?

– A jelen járványt illetően
az előbb említett tünetek meg-
léte esetén keressenek. Külö-
nösen fontos akkor, ha az em-
ber járt olyan helyen, olyan or-
szágban, ahol fertőzöttekkel ta-
lálkozhatott.

– Köszönöm a keresztúriak és a Mura-vidé-
kiek együttműködését.

mondani, mint ami nap nap
után, napjában többször is el-
hangzik a közmédia felületein
tanácsként és információként.
Amit tanácsolhatok az az, hogy
figyeljenek ezekre oda, és ezek
figyelembevételével cseleked-
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– Mit tanácsol azoknak,
akik látnak magukon hasonló
tüneteket, de félnek orvoshoz
menni?

– Ne féljenek! Vegyék föl
a telefont és beszéljenek or-
vosukkal, hívjanak bátran en-
gem is!

– Aki már átesett a vírus-
fertőzésen elkaphatja-e még
egyszer?

– Erre vonatkozóan a ku-
tatói, orvosi közösség szá-
mára nem áll rendelkezésre
elegendő adat. Így tudomá-
nyosan alátámasztott választ
sem lehet adni egyelőre a
kérdésre.

– Milyen a vírushelyzet a
falunkban az országoséhoz,
megyeihez képest?

– Egy főre vetítve, lakos-
ságarányosan, az átlag alatt van
szerencsére a fertőzések száma.
Megyei szinten azonban Zala a
fertőzöttebbek közé tartozik.
Már több mint 100 fertőzöttről
tudunk.

– Hogy történnek a vírus-
tesztek?

– Az első tünetek jelent-
kezésekor az orr, garat nyál-
kahártyáról vesznek mintát, és
azt tesztelik le. A fertőzésen
való átesettség igazolásához
pedig vért vesznek, hogy a
vírusellenes antitestek jelen-
létét vizsgálják.

– Milyen egy karantén?
Mire számíthatunk?

– A hatósági karantén iga-
zolt, kórházi ellátást nem
igénylő személy és környezete
elkülönítésére való. Ilyenkor
kerül piros „cédula” a házra.
Az önkéntes karantén azokra
vonatkozik, akik például érin-
tett területről érkeznek haza.
Ők otthonukban várják meg a
tizennégy nap lejártát lehetőség
szerint a családtól is elkü-
lönülve.

– Mire számíthatunk?
– Nos, ahogy miniszter-

elnökünk fogalmazott: remél-
jük a legjobbat és készüljünk a
legrosszabbra.

– Országosan arról hal-
lunk, hogy laposodik a ví-
rusgörbe, mit jelenthet ez helyi
és megyei szinten, mire szá-
míthatunk?

– A megbetegedések száma
nem robbanásszerűen, hanem
fokozatosan emelkedik. Így a
terhelés nem cunamiszerűen
szakad az egészségügyi ellá-
tórendszerre. Ez lehetővé teszi,

hogy még átmenetileg sem
roskad meg a megbetegedet-
tek megfelelő ellátása. Ehhez
azonban nem elég a körül-
tekintően átgondolt, mélyen
felelősségteljes kormányzati
irányítás, szervezés és a hoz-
záértő orvosszakmai munka
sem. Elengedhetetlen a la-
kosság felelős együttműkö-
dése is!

– Borda főorvos úrtól azt
kérdeztük, hogy mit tegyünk
ebben helyzetben. Öntől az
ellenkezőjét: Mit ne tegyünk?

– Ne hagyják figyelmen
kívül azokat a tanácsokat és
intézkedéseket, amiket a köz-
médiában hallanak!

– Ön nem fél a vírustól?
– Erre nem tudok egye-

nesen válaszolni. Senki nem
szeret beteg lenni. Én sem.

– Hogyan, mivel vigyáz ma-
gára, mivel kell jobban vi-
gyáznia magára?

– Ugyanúgy kell vigyáz-
ni, mint mindig és akkor ta-
lán nagyobb a kegyelem esé-
lye is.

– Mivel kell, mit tud többet
tenni egy háziorvos a betegség
megelőzése érdekében?

– A jelen járvány és ál-
talában a betegségek esetében
is elmondjuk, hogy miként
előzhető meg komoly eséllyel a
baj. Amennyiben ez meghall-
gatásra talál, a járványügyi
helyzet a jelenleginél is jobban
alakulhatna, továbbá a krónikus
megbetegedések mintegy két-
harmada nem alakulna ki.
Amennyiben ezzel nem járunk
sikerrel, akkor marad a baj
gyógyítása.

– Miben segíthetjük mi a
munkáját ebben nehéz hely-
zetben?

– Vigyázzanak magukra és
egymásra! Fokozottan kérem,
hogy mindenki tartsa be az
előírásokat! Továbbra sincs
gyógyszer és vakcina a koro-
navírusra. A legjobb, amit te-
hetünk, ha fegyelmezettek va-
gyunk! És bár tudom, hogy
nehéz minden intézkedést be-
tartani, és már hetek óta tart a
védekezés, de saját és a kö-
zösségünk érdekében ki kell
tartani!

– Ismét csak megköszönjük
ezt a nehéz vállalását.

– Megtisztelő feladat szá-
momra. Köszönöm a kereszt-
úriak és a Mura-vidékiek
együttműködését!

A járvány kezelése hossza-
dalmas, nehéz folyamat volt
eddig is. Az élet az elmúlt hó-
napokban nem olyan volt, mint
amilyennek megszoktuk. Gá-
bor atya, rigyáci plébános gon-
dolatai olvashatóak a követke-
ző sorokban:

Nehéz időszak következett
be minden ember életében, hi-
szen – bár járványok voltak
már sokszor – olyanra még
nem volt példa, hogy egy jár-
vány egyszerre az összes kon-
tinenst és szinte minden orszá-
got sújt. Ez a XXI. századra
jellemző óriási (felesleges) mo-
bilitás eredménye. Nehéz idő-
szak ez azért is, mert ilyen jár-
ványra a ma élők közül senki
sem emlékszik, tehát nincsenek
kész forgatókönyvek, régi, jól
bevált tapasztalatok. Mégis, ke-
resztény szemmel nézve sokat
tanulhatunk a mostani helyzet-
től. Egyrészt megtanulunk meg-
állni. Néhány hónapja még azt
hallottuk és mondtuk is, hogy
rettentő pörgős az életünk,
nincs idő semmire. Most van.
Ki tudjuk használni? Észrevet-
tük, hogy az élet így is műkö-
dik? Mintha választ kaptunk
volna eddigi életünkre: nincs
szükség a túlhajszolt életre.
Egymásra figyelésre és egész-
ségre van szükség. A másik
igazán fontos lecke az egymás
iránti felelősség. Sajnos, minél
több fertőzött van, annál na-
gyobb a kockázat, hogy mi is

A világjárvány és a hit
Gábor atya gondolatai

vírushordozókká váljunk. Innen
nézve tehát szó szerint életekért
vagyunk felelősek.

A hatóságok sokféle intéz-
kedéssel igyekeznek kordában
tartani a járványt, de nekünk,
keresztény embereknek nem
csupán a szabályok szigora
kell, hogy irányt adjon, hanem
valóban szeretetből kell fakad-
nia a tetteinknek. Ha még nem
tettük meg, akkor valóban a sa-
ját elhatározásunkból alakít-
sunk, változtassunk az életün-
kön, a szokásainkon. Nyilván
nem örökre kell megváltoztatni
azokat, csak időlegesen, de mi-
nél jobban odafigyelünk ma-
gunkra, annál hamarabb túl le-
hetünk ezen a nehéz időszakon.
Talán ugyanilyen fontos, hogy
hitünket ébren tartsuk. Ebben
nagy segítség a Biblia, amely-
nek olvasására is több időnk
van mostanság, imáinkból pe-
dig talán még több türelmet
nyerhetünk, amire egyre inkább
szükségünk van. Különösen
ajánlanám a Biblia egyik írását,
a Zsoltárok könyvét, amelyben
sok évszázad tapasztalatai, örö-
mei, nehézségei fogalmazódtak
meg az emberek imáiban és
meglátjuk, több ezer évvel ez-
előtt is ugyanilyen gondokkal
küzdöttek az emberek, ugyan-
így tárták Isten elé az örömei-
ket és a fájdalmaikat. Tanul-
junk belőle, és mire megun-
nánk a zsoltárokat, talán a jár-
ványnak is vége lesz.

A majdani Kanizsa Aréna a 2020. április 30-án közreadott lát-
ványterven. Az 5000 néző befogadására alkalmas városi multi-
funkcionális sport- és rendezvénycsarnok a Modern Városok
Program keretében megítélt közel 15 milliárd forintos állami tá-
mogatásból épül fel. A kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. a napok-
ban a csarnok vázszerkezetének tartópilléreit emeli a helyére.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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Az elmúlt időszakban a Fi-
tyeházi Könyvtár szervezésé-
ben „rendhagyó történelem
óra” keretében meglepő elő-
adásban volt részük az érdek-
lődőknek.

A nagykanizsai Halis István
könyvtár részéről Benke Dániel
és könyv-Musztács Krisztián
táros történészek a trianoni
békeszerződésről tartottak elő-
adást.

Az előadás diavetítés for-
májában történt, láthattuk, hall-
hattuk, hogy a trianoni béke-
szerződés az első világháborút
lezáró – Párizs környéki – bé-
keszerződések rendszerének ré-
szeként, a háborúban vesztes
Magyarország és a háborúban
győztes antant szövetség hatal-
mai között létrejött béke-
szerződés.

Az aláírás dátuma 1920.
június 04. Versaille, Nagy Tria-
non palota. A szerződés többek
között – az Osztrák-Magyar

100 éves a trianoni békediktátum

Monarchia felbomlása miatt –
meghatározta Magyarország új
határait.

– Képzeljük el, hogy az ad-
dig működő vasútvonal egyszer
csak nem ment már sehova,
nem volt megállója, nem volt
hova mennie – mondta többek
között Benke Dániel.

A trianoni békediktátum
gazdasági, társadalmi hatásait
tekintve a magyar történelem
legsúlyosabb tehertétele volt,
amely egyaránt sújtott és sújt
napjainkban is minden magyar
állampolgárt nemzeti, vallási és
politikai hovatartozás nélkül.

Az előadás szünetében La-
katos Miklós Lakatosnéés
Ónodi Erzsébet citerán katona-
dalokat adtak elő, nagy si-
kerrel.

A történész előadóknak kö-
szönjük szépen ezt a valóban
nagyszerű rendhagyó történe-
lem órát. A későbbiekben foly-
tatása következik.

Benke Dániel és Musztács Krisztián a trianoni békediktátumról
tartott előadást.

A vészhelyzet kihirdetése
óta eltelt időszak minden csa-
ládot, minden embert – kisebb
nagyobb – próbatétel elé állított
Fityeházon – csakúgy, mint az
egész országban, vagy a világ
más részein.

Községünkben – a mai nap-
pal bezárólag – nincs tudo-
másunk regisztrált koronaví-
rusos megbetegedésről, ami
részben a lakosság óvatossá-
gának és fegyelmezettségének
is köszönhető.

Járványhelyzet Fityeházon
Az önkormányzat az elmúlt

hetekben minden központi in-
tézkedésről és korlátozásról
igyekezett tájékoztatni a lakos-
ságot – a helyben szokásos
módon – plakátok és szóró-
lapok útján tette közzé fel-
hívásait.

– Első intézkedésként be-
zártuk az óvodát, majd korlá-
toztuk és – egészen a múlt hét
szerdájáig – szüneteltettük a
hivatali személyes ügyintézést
– nyilatkozta dr. Takács József

polgármester. – Szájmaszkokat
osztottunk ki és juttattunk el
minden családhoz – összesen
közel 500 darabot. Akinek to-
vábbi maszkra van szükségre,
az önkormányzat hivatalában
igényelhet, mert erre a célra
rendelkezésre áll még mintegy
200 darab.

Az alapvető élelmiszerel-
látás a községben folyamatosan
megoldott. A rászoruló idősek
ellátásában – ha ilyen kérés
érkezik – a hivatali gépkocsi és
az önkormányzati alkalmazot-
tak közreműködésével, igyek-
szünk minden tőlünk telhető
segítséget megadni.

Itt szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik
munkájukkal, egyéb tevékeny-
ségükkel lehetővé teszik, illet-
ve elősegítik, hogy községünk
megszokott, mindennapi életé-
ben minél kevesebb legyen a
fennakadás, a kényelmetlenség.

2020. május 4-től kezdő-
dően a korlátozást enyhítő kor-
mány-intézkedések életbe lépé-
se történt.

Ennek következtében azon
szülők óvodás korú gyermekei
részére, akik – újra felmerülő
munkahelyi kötelezettségük
miatt – a továbbiakban más
módon nem tudják megoldani
gyermekük nap közbeni elhe-
lyezését, az óvodában gyer-
mek-felügyeletet szeretnénk
biztosítani.

A Kormányrendelet legfel-
jebb 5 főt engedélyez a cso-
portban, így a mi egycsoportos
óvodánk jelenleg 1 db 5 fős
csoport felügyeletét teszi le-
hetővé. Nagyobb igény felme-
rülése esetén valamiféle kor-
látozott átmeneti, vagy komp-
romisszumos megoldást kell
kitalálnunk.

Csak abban bízhatunk, hogy
mielőbb véget ér ez az őrület a
világban és az élet visszatérhet
a régi kerékvágásba – amely
talán már sohasem lesz ponto-
san ugyanolyan, mint annak előt-
te volt. Talán megtanultuk job-
ban értékelni a „normális” hét-
köznapi életünket és a jövőben
talán nagyobb odafigyeléssel
fordulunk majd a közeli és a
távolabbi környezetünkben élő
embertársaink felé – zárta nyi-
latkozatát a polgármester.

A faluban megtették a szükséges intézkedéseket.

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

Olvasóink a Mura Info
V. oldalán találkozhatnak
Csicsek Anna írásával, aki
Anyák napja kapcsán (de
nem erre az egy napra kon-
centrálva) egy hosszabb, lí-
rai hangvételű novellával
lepte meg szerkesztőségün-
ket. A címe: Anyai látogatás.

Az írást következő szá-
munkban olvashatják.

Anyai látogatás
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Ezzel a címmel nyílt kiál-
lítása a nagykanizsai kórház Er-
dős László galériájában Boros
Károlynénak, a Kanizsa Fotó-
klub tagjának. A kiállítást Len-
gyák István, a Magyar Kultúra
Lovagja szervezte. Mivel a kór-
házban jelenleg látogatási tila-
lom van, így a képeket csak a
gyógyulásukat váró betegek és
gyógyítóik tekinthetik meg.
Ezért a szervezők az alkotóval
közösen úgy döntöttek, hogy a
tárlat a látogatási tilalom felol-
dását követően egy hónapig
lesz megtekinthető.

Az alkotó – aki szép sikere-
ket könyvelhetett el magának –
kedvelt témája a természet.
Ezen belül a tájképek, virágok,
felhők, napszakok és évszakok.
Jó érzékkel ragadja meg a táj
fotózásra érdemes részleteit, a
megfelelő fény-árnyék hatáso-
kat. Különösen vonzódik a haj-
nalok és napnyugták világához,
az évszakok közül az őszhöz és
a télhez. Képeit olyan egy-
szerűen komponálja, hogy azok
azonnal kapcsolatot találnak a
nézőkkel, a fotóit megtekintők-
kel. Ezt bizonyítja az is, hogy
rövid fotós pályafutása alatt
már több elismerésben is ré-
szesült.

2015-ben a Magyar Termé-
szetvédők Szövetsége által kiírt
„KÉPzeld el a jövő élelmi-
szerét!” nemzetközi megméret-
tetésen második helyen, a hazai
pályázók közt az élen végzett.

2016-ban Bartók Béla szü-
letésének 135. évfordulóján a
békéscsabai Márvány fotómű-
hely „Zene” pályázatán a „Ta-
vaszhívogató” című képe került
kiállításra. Szeptemberben a bu-
dapesti Art Brut Galériában a
„Kattanásig” pályázat kiállítá-
sán több fotóját is láthatta a kö-
zönsége. Decemberben pedig
az Országos Vérellátó Szolgá-
lat „Mit jelent számodra a vér-
adás?” címmel meghirdetett fo-
tópályázatán megosztott máso-
dik helyezést ért el alkotásával.

2017. január 19-én már az
első önálló kiállítását nyitották
meg ABLAK A VILÁGRA
címmel, Nagykanizsán a Med-
gyaszay Házban. Áprilisban a
reformáció 500 éves évforduló-
jára a Déli Evangélikus Egy-
házkerület fotópályázata alap-

Képek és versek
ján szerkesztett „A szabadság
hét színe” című jubileumi ké-
peskönyvbe két fotója is beke-
rült. Októberben a „Füttyögő
Tilinkók” videofilm fotóanya-
gát – melyet a Kanizsa Televí-
zió és a Zalai Hírlap is be-
mutatott – az Ő fotóiból állítot-
ták össze. Szintén októberben a
Faludi Ferenc Akadémia által
meghirdetett „A Másik” című fo-
tópályázatra beküldött „Meg-
váltó” című képét beválogatták
a 21. Faludi Nemzetközi Ama-
tőr filmszemle és 9. Fotókiál-
lításra. Október végén a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tár „Minden mi ideköt” képes-

lap pályázatára beküldött alko-
tása első helyezett lett.

2018. februárjában – „Fény
felé” címmel – önálló tárlaton
mutathatta be munkáit Fityehá-
zon. Szeptember az Interreg V-
A Szlovákia - Magyarország
Együttműködési Program pá-
lyázatán a szlovák-magyar ha-
tártérség természeti és kultu-
rális örökségét bemutató fotója
bekerült a 12 legjobb kép közé,
melyekből a 2019-es falinaptárt
összeállították. Ezt az anyagot
utcai kiállítás keretében Győr-
ben és Kassán is láthatták az
érdeklődők.

2019. februárjában a Zala-
erdő Zrt. III. „Erdő és ember”
fotópályázatán munkája a kiál-
lított legjobb képek közé került.
Június 22-én a Thúry György

Múzeum által meghirdetett, „A
múzeumban láttam” fotópályá-
zatra beküldött munkája I.
helyezett lett. Októberben a
Magyarországi Mentődolgozók
Szövetsége „Mentő életképek”
című fotópályázatán 2. helye-
zést ért el. Novemberben az
Envirotis – „Madarak a víz tük-
rében” című pályázaton fotóját
beválogatták a kiállított alko-
tások közé.

E rövid öt esztendőből fel-
sorolt pályázati eredményei
ékesen bizonyítják, hogy Boros
Károlyné az egészségügyben
végzett hivatása mellé megta-
lálta azt a művészeti ágat, azt a
szabadidős tevékenységet, hob-
bit, mellyel nemcsak magának,
de másoknak is sok örömet tud
szerezni.

Boros Károlyné alkotásaival. A kiállítás megnyitója.

Fotók: Lengyák IstvánFotók: Lengyák István
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

Csatlakozva a #maradjott-
hon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrí-
nyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített kör-
nyezetünk kiemelkedő elemei-
nek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.

– A Zala Megyei Kor-
mányhivatal hetedik alkalom-
mal hirdette meg pályázatát,
amelyre a megyén, illetve idén
– a Nemzeti Összetartozás
évének tiszteletére –, már az
országhatáron túlról is várta
azokat az alkotásokat, amelyek
az épített környezetünk értékes
és meghatározó elemeire hív-
ják fel a figyelmet. Az idei pá-
lyázattal a Zala Megyei Kor-
mányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos el-
töltésének elősegítésébe is be-
kapcsolódott, és minden pályá-

Csodák az ablakból

zót arra kért, hogy otthonról,
az ablakból kitekintve szerez-
zen inspirációt a feladathoz.
2020 a Nemzeti Összetartozás
éve, amely már nem csak a
történelmi múltunkra való
emlékezésről szól, hanem az
előttünk álló kihívások össze-
fogáson alapuló leküzdéséről
is, egyben alkalmat teremt,
hogy a megpróbáltatásokban
még inkább eggyé kovácsoló-
dott nemzeti kötelékünket az
épített kultúránkon keresztül is
bemutathassuk. Az otthon töl-

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környeze-
tünk épített elemeire felfigyel-
jünk, azokat megismerjük és do-
kumentáljuk. Ezzel olyan kin-
csekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vet-
tünk. A pályázat kiírói ugyan-
akkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványossá-
gokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vár-
tak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.

– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?

– A Zala Megyei Kormány-
hivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megisme-
résére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogé-
kony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődé-
sét nagymértékben befolyásol-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gya-
korolnak a szocializációs fo-
lyamatokra. Az épített környe-
zet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy ha-
tással van az épített környe-
zetünk minőségének emelésé-
re, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beru-
házói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyomá-
nyosnak mondható fiatalokat
megszólító pályázatát a Zala
Megyei Kormányhivatal –
összegezte dr. Sifter Rózsa a
kezdeményezés célját.

A pályaművek beküldési
határideje után – ami lapunk
megjelenésének időpontjában
van – az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli. A legkiválóbbak
díjazásban részesülnek, a leg-
sikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresz-
tül mutatják be.

A családtámogatások minden típusa igényelhető a ve-
szélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsőd-
leges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védeke-
zés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a csa-
ládközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk Zala megye kormány-dr. Sifter Rózsával,
megbízottjával.

– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.

– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentő-
sen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén február-
ban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni véde-
kezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszab-
bította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pót-
lékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei vissza-
vonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogo-
sultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizs-
gálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli,
gondozza-e. Az édesanyák későbbi elhelyezkedését tekintve
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági
helyzetben jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a
munkaerőpiacon.

– A veszélyhelyzetre való tekintettel számos könnyítésről is
döntöttek. Melyek ezek?

– Aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti az állam által finan-
szírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizs-
ga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támoga-
tás és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltétele, hogy
az előbbi esetében az igénylő három év, míg egy tízmilliós CSOK
esetében két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen. A koro-
navírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. An-
nak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatás-
tól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a baba-
váró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhely-
zetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meg-
hatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell sze-
mélyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segít-
ség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát.

– Mit tanácsol a hivatalos ügyek intézésekor?
– A Zala Megyei Kormányhivatal is kéri az állampolgárokat,

hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keres-
sék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyinté-
zési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhe-
tetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni ha-
tékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősség-
vállalására szükség van, így a fentiek tekintetében számítunk
szíves együttműködésükre. A kormányablakok, okmányirodák,
valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről
az alábbi linkeken tájékozódhatnak:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zala-

megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

Dél-Zala Murahíd
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Az étkeztetés terén is válto-
zás állt be, májustól az eddigi
szepetneki főzőkonyha helyett
a Tótszerdahelyi Önkormány-
zat főzőkonyhájától vásároljuk
a szociális, illetve óvodai ét-
keztetéshez a melegételt (illet-
ve az intézmény esetében az
uzsonnát is).

Befejeződött a falu rend-
szerváltását követő mindhárom
(az ötlet még a falu első rend-
szerváltás utáni vezetője, Do-
bos Béla, a tervek véglegesítése
és a források megszerzése, a
munkálatok megkezdése elő-
döm, Vuk István, és végül a
munka befejezése és engedé-
lyeztetés a jelenlegi) polgár-
mestere „keze nyomát” magán
hagyó Sándorhegyi út leaszfal-
tozása a Bauterc Prizma Kft.
kivitelezésében, a használatba-
vételi engedélyt 2020. április
második felében kaptuk meg.

Ezzel egyidejűleg a község
munkatársaival megkezdtük
Molnári közigazgatási területé-
nek fásítását is, amelyet a nyári
idénymunkákat követően, no-
vembertől kívánunk folytatni.

A szomszéd település, Sem-
jénháza lakosai által kért Sán-
dorhegyi tölgyfasor veszélyes,
beteg egyedeit is eltávolítottuk,
a jószomszédi viszony fenntar-
tása, a balesetek megelőzése
érdekében. A muszájból kivá-
gott fákat is pótolni kívánjuk.

Megegyeztünk továbbá a
vízügyi hatóság helyileg ille-
tékes szervével, hogy a továb-
biakban két, a gátakhoz vezető
útszakasz karbantartását a követ-
kező 10 évben ők vállalják át.

Ehhez szükséges volt az ed-
dig hányatott sorsú két útsza-
kasz tulajdonosi viszonyainak
rendezése, amelynek keretében
a falu további két útszakasszal
gazdagodott úgy, hogy a fenn-
tartási költsége jó ideig nem
minket terhel.

A községünk tulajdonában
lévő szántókat is bérbe adtuk
helyi érdekeltségű gazdáknak,
hiszen kapacitásunk nincs a mi-
nőségi megművelésre, egy jó ré-
szüket azzal, hogy készpénz he-
lyett a településnek végezzenek
gépesített munkákat (elsősor-
ban fűnyírást), jelentősen teher-
mentesítve a rendelkezésünkre
álló, csekély számú munkaerőt.

Így is elmondható, hogy az
új testület felállása óta összesen
7 fővel gyarapodott a főállású
munkaerő állomány, akik bérét
teljes mértékben sikerült állami
finanszírozással lefedni.

A Magyarországon (a szlo-
vén, de nagyobb arányban in-
kább a horvát határon 46 fo-

Molnári átalakul
lyamkilométeres szakaszon a
Mura folyó településünkről
szinte egyedülálló módon, asz-
faltos úton közelíthető meg, a
község Murakeresztúr felőli
végétől, a Dózsa György utcá-
tól csupán párszáz méterre, így
az ide vezető út szépítése is
megkezdődött helyi társadalmi
szervezetek bevonásával, a Ba-
latonfelvidéki Nemzeti Park
munkatársaival és a határren-
dészeti szervekkel történt elő-
zetes egyeztetéseket követően.

A Közép-Európában egye-
dülálló faunával rendelkező
Natura 2000-es természetvé-
delmi terület jelen helyzetben
még inkább felértékelődik, hi-
szen itt a fizikai távolságtartást
lehetővé téve adódik mindenki
számára lehetőség aktív sza-
badidős tevékenység végzésére,
sétára, túrára, sportolásra, hor-
gászatra vagy vadászatra – a
„normál” időszak újraindulásá-
val a vízállástól függően ke-
nuzásra is, hazánk egyik leg-
gyorsabb sodrású folyóján.

Ebből az egyedülálló nö-
vényvilágból kaphatunk ízelítőt
településünk közösségi (FB)
oldalán, a képek Brodácsné
Lukács Mária többéves gyűj-
tőmunkáját dicsérik.

Ezen a téren kívánunk a
jövőben további fejlesztéseket
tenni, hiszen településünknek a
Mura folyó adja meg egyedi
arculatát, amiben más típusú
időtöltést tudunk kínálni, mint
a többi település, ezzel is to-
vább színesítve a Zala megyei
palettát.

A természeti értékek, az
egyedi növény- és állatvilág, (a
kikövezéstől, folyószabályo-
zástól eltekintve) az érintetlen
folyó bemutatása mellett ugyan-
ilyen fontos ezek megőrzése is,
így kérjük a látogatókat, hogy
mindazt, amit magukkal hoz-
nak szabadidős tevékenység-
vagy munkavégzés kapcsán,
kerüljön is elszállításra távo-
záskor (ne szemeteljünk)!

Az idei évben kívánjuk (az
előző menedzsment által be-
adott, de már az új ciklusban
támogatott) pályázati forrásból
az óvodát megújítani.

Tervezzük még a volt isko-
la, illetve a szomszédos önkor-
mányzati ingatlan udvarának
fejlesztését (a Start közmunka-
program keretein belül) egy ker-
ti konyha, kemence, grillező lé-
tesítésével), de a prioritás min-
denképpen a temető felújítása,
majd a község járdáinak, víz-
elvezetésének nagyon is idősze-
rű rendezése lesz, amennyiben a
kialakult járványügyi veszély-
helyzet (és remélhetőleg az e

célra rendelkezésre álló pályáza-
ti források) ezt lehetővé teszik.

Bízunk benne továbbá, hogy
a volt iskola épületével kapcso-
latosan befektetett munka is
megtérül: a veszélyhelyzet miatt
a 2020. március 23-ra a még
kihasználatlan földszinti helyi-
ségekbe megnyitni tervezett, a
környék 25 megváltozott mun-
kaképességű (egészségkároso-
dott, fogyatékos) lakosának vé-
dett foglalkoztató is még az
idei évben meg tudja kezdeni
telephelye működtetését. A za-
laegerszegi Mea-Gold Kft.-vel
folytattunk előzetes tárgyaláso-

kat, sőt, megállapodás is szüle-
tett és az épület új funkció sze-
rinti átrendezése is megkezdő-
dött, már a dolgozók verbuvá-
lása is megtörtént.

Fenti folyamatokat akasz-
totta most meg a világjárvány,
amelyen remélem, mielőbb túl
leszünk és bízunk benne, hogy
a lehető legkisebb ártalommal
esünk át rajta. Ehhez kérem
minden érintett további együtt-
működését.

Molnári, 2020. 04. 24.
Kósa János

polgármester
Molnári

A Mura mentén testet-lelket feltöltő túrák várják a kikapcsoló-
dásra vágyókat.

A Molnári Horgászegyesület által karbantartott volt sóderbá-
nya a sporthorgászok számára kínál felüdülést.
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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

Tisztelt letenyei és murarátkai lakosság!
Ahogy önök előtt is ismert, a Letenye II. számú felnőtt

háziorvosi körzet több, mint egy év időtartam óta tartósan
betöltetlen, a folyamatos orvosi ellátást feladat-ellátási helyet-
tesítéssel biztosítottuk 2020. április 30-ig dr. Horváth Tibor
háziorvos közreműködésével.

Doktor úr jelezte, hogy a jövőben másik településen kívánja
munkáját főállásban folytatni, azonban a folyamatos letenyei fel-
nőtt orvosi ellátás érdekében – az orvosokkal történt egyeztetést
követően – az alábbi döntést hoztuk meg a kihirdetett veszély-
helyzetben murarátkai polgármesterrel együtt:Gyergyák Zoltán

2020. május 1-től 2020. május 31-ig terjedő időszakra a
helyettesítést dr. Horváth Tibor orvos látja el továbbra is heti
7,5 órában a megszokott rendelési időben és helyen. Rende-
lések: hétfő, szerda, péntek 8:00 - 9:30 óra, kedd (Murarátka)
8:00 - 9:30 óra, csütörtök 13:00 - 14:30 óra.

2020. június 1-től 2020. augusztus 31-ig a nyári szabadsá-
gokat is figyelembe véve a helyettesítéseket heti ciklusban
váltva dr. Horváth Tibor és orvosok látják el adr. Berkes Attila
megszokott rendelési időben és helyen.

2020. szeptember 1-től 2020. december 31-ig a helyet-
tesítési feladatokat dr. Horváth Tibor, dr. Berkes Attila és dr.
Simon Attila orvosok látják el a II. számú felnőtt háziorvosi
körzetben a következő rendelési idők szerint: hétfő, szerda,
péntek 11:00 - 12:30 óra (heti ciklusban felváltva dr. Horváth
Tibor és dr. Berkes Attila), kedd 8:00 - 9:30 óra (Murarátkán
heti ciklusban felváltva dr. Horváth Tibor és dr. Berkes Attila),
csütörtök 14:00 - 15:30 óra (hetente dr. Simon Attila). A
rendelési idők esetleges változtatási jogát fenntartják 2020.
szeptember 1-től a helyettesítő orvosok.

A II. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensei továbbra
is ellátják a megszokott módon a receptírási és egyéb
feladatokat az egészségház rendelőjében.

Továbbá tájékoztatom a tisztelt letenyei és murarátkai
lakosságot, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben a
pályázó orvosok által benyújtható dokumentumok és pályáza-
tok időtartamát 2020. június 30-ig meghosszabbítottam, az
elbírálás határidejét pedig 2020. július 30-i dátummal hatá-
roztam meg!

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét, valamint szíves
megértésüket, türelmüket! – fogalmazott közleményében Far-
kas Szilárd letenyei polgármester.

Helyettesítések a II. sz. háziorvosi körzetben Letenyén

Letenye Város Önkormány-
zata Emberi Erőforrás Támo-az
gatáskezelő által, március hónap-
ban meghirdetett Konyhakerti
és kisállattartási szociális föld-
program felhívásra pályázatot
nyújtott be az elmúlt napokban.

A program általános célja a
háztartások megélhetési gond-
jainak enyhítése, a szociálisan
hátrányos helyzetű inaktív, vagy
tartósan alacsony jövedelmű
emberek aktivizálása. A leendő
kedvezményezettek részére az
önfoglalkoztatás lehetőségének
megteremtését, a foglalkoztat-
hatóság javítását szorgalmaz-

Szociális földprogram
zuk. A program célja továbbá a
helyi háztartás-gazdaság kiala-
kítása, illetve annak megerősí-
tése, a szociálisan rászoruló
családok segítése, a városon
belül kialakult hátrányok mér-
séklése. Nyertes pályázat ese-
tén a programból adódóan le-
hetőség lesz a bevont szemé-
lyeknek őstermelővé válni, ha
tapasztalatot szereztek az állat-
tartásban. A helyben falugaz-
dász segítséget nyújt és tájé-
koztatást ad az őstermelővé
válás feltételeiről.

A pályázat pozitív bírálata
esetén 38 szociálisan rászoruló

letenyei családot részesítenek
támogatásban. Egy családnak
38.500 Ft összegű, nem pénzbe-
li támogatást juttatnak, amely
családonként 35 db előnevelt
csirke és 70 kg nevelőtáp biz-
tosítását jelenti a tervezett
adatok és számítások szerint.

A projekt végrehajtásakor
szakképzett agrár-, vagy mező-
gazdasági végzettségű szakem-
bert is biztosítani szükséges,
aki a kedvezményezettek prog-
ramra történő felkészülését se-
gíti, folyamatos szaktanács-
adást nyújt, és a program idő-
szakában, mint folyamatsegítő
mentor biztosítja a program
sikeres megvalósulását.

Farkas Szilárd városvezető
hozzátette: bíznak abban, hogy
benyújtott önkormányzati pá-
lyázat a lehető legnagyobb tá-
mogatási forrást kapja meg, így
a meghirdetés követően újból –
a korábbi évekhez hasonlóan –

sikeresen vehet részt a letenyei
önkormányzat a 2020. évi
szociális földprogram helyi
lebonyolításában.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Dr. Schauta Marcell állatorvos tart előadást a programban.


