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Az elesett magyar hősök

emlékezetét először az I. világ-

háború idején, 1917-ben iktat-

ták törvénybe, Abele Ferenc

vezérkari őrnagy kezdeménye-

zésére. Abban az időben állt fel

a Hősök Emlékét Megörökítő

Országos Bizottság, melynek

feladata a települések emlék-

mű-állítási programjának lebo-

nyolítása volt. A Hősök emlék-

ünnepét az 1924. évi XIV. tör-

vénycikk rögzítette, mely ki-

mondta, hogy „minden eszten-

dő május hónapjának utolsó

vasárnapját (...) a magyar nem-

zet mindenkor a hősi halottak

emlékének szenteli”.

Pünkösd vasárnap Letenyén

a délelőtti szentmisét követően

a Szentháromság-templom előt-

ti téren, az I. világháború ál-

dozatainak tiszteletére állított

A magyar hősökre emlékeztek Letenyén
obeliszknél tartottak megemlé-

kezést. A Himnusz eléneklése

után polgármes-Farkas Szilárd

ter mondta el ünnepi beszédét.

Többek között szólt arról,

kötelességünk megemlékezni a

háborúk alatt megözvegyült

asszonyokról, feleségekről, akik

legfőbb támaszukat, a férjüket

veszítették el a küzdelmekben,

s emiatt a gyermeknevelés, a

családfenntartás minden gond-

ja-baja rájuk hárult. Nem volt

idejük gyászolni, szomorkodni.

Hatalmas akaraterővel tartották

a lelket csonka családjukban,

nevelték fel félárván maradt

gyermekeiket. Tették a dolgu-

kat! Ha kellett sebesülteket

ápoltak, üldözötteket menekí-

tettek, ha kellett takarították a

romokat, s mindennapi áldo-

zatos munkájukkal hozzájárul-

tak ahhoz, hogy hazánk magára

találjon. Méltán megérdemlik

ők is az utókor részéről a meg-

becsülést, a tiszteletet! De az

emlékezés az árván otthon ma-

radt gyermekeknek is jár.

S nem lehet elmenni szó

nélkül amellett sem, hogy az

utóbbi évtizedekben a Magyar

Honvédség katonái számos

esetben és helyen veszik ki

részüket a nemzetközi béke-

fenntartásban. Sajnos ezeknek

a misszióknak is voltak súlyos

sérültjei, halálos magyar áldo-

zatai. Szóljon a megemlékezés

őértük is! Hősies helytállásu-

kért a tisztelet nekik is kijár!

– Végezetül kérem enged-

jék meg, hogy tiszteletemet és

köszönetemet fejezzem ki a

Hadirokkantak, Hadiözvegyek,

Hadiárvák Országos Nemzeti

Szövetsége letenyei szervezeté-

nek, melynek tagjai évről évre

megszervezték városunkban a

Magyar Hősök emléknapját! –

fogalmazott a városvezető.

Ezt követően Aigner Géza

plébános szólt az egybegyűl-

tekhez. Felolvasta, ismertette a

Magyar Vöröskereszt Központi

Tudósító- és Hadifogolygyá-

molító Iroda levelét, melyben

az 1942. augusztus 13-án, a

szovjetek ellen vívott hadjárat

alkalmával, hazájának védel-

mezésében nyaklövés követ-

keztében hősi halált halt le-

tenyei tizedesrőlPataki János

írtak családjának, fejezték ki

részvétüket. A fájdalmas levél

ismertetését követően Tóth Já-

nos káplán kezdett közös

imádságba, majd elhelyezték a

koszorúkat, a kegyelet virágait

és mécseseit az emlékműnél.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd mondott ünnepi beszédet.
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Május 13-án a letenyei vá-
rosháza tanácskozó termében –
a védőtávolságok betartása
mellett – egy nyertes vidékfej-
lesztési pályázat megvalósítása
tárgyában kezdeményeztek ta-
lálkozót és tartottak egyeztetést.

A Vidékfejlesztési Program
(VP) keretén belül a Letenyei
Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesülete, mint gesztor, a „Tér-
ségi együttműködések támoga-
tása” című pályázati felhívás-
ban, 90%-os támogatási inten-
zitással (10% az önerő mérté-
ke) 10.281.985 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert.
2020. április 30-án a Támoga-
tói okirat is kibocsátásra került,
sőt az előleg lehívása is folya-
matban van. A partnertelepü-
lések polgármestereit és a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egye-

A jó együttműködést folytatják a jövőben is
sület Farkasirodavezetőjét
Szilárd házigazda polgármester
és , a letenyeiSomogyi András
székhelyű egyesület elnökével
köszöntötték, majd fejezték ki
örömünket a jövőbeni jó
együttműködés reményében.
Somogyi András elnök ismer-
tette a pályázat főbb megva-
lósítási elemeit, annak befeje-
zési dátumát és kitért az elszá-
molás fontos kritériumaira is.

A pályázat a borona-zajki
pince környezetében építési be-
ruházást (földmunkák, helyszí-
ni betonozás, kőburkolat készí-
tés, beton pályaburkolat készí-
tés), Kistolmács, Murarátka,
Muraszemenye Zajkés közsé-
gek esetében pedig eszközbe-
szerzést (köztéri padok, utca-
név-táblák, virágládák, rendez-
vénysátor, fedett kiülők, mobil

asztalok, köztéri szemetesedé-
nyek) valósít meg a nyár folya-
mán. Farkas Szilárd polgár-
mester lapunknak elmondta,
hogy a boronapince és környé-
ke megszépül, mely a város
önkormányzatának is érdeke. A

településvezető kitért arra is és
egyben reméli, hogy a 2021-
2027-es programozási, fejlesz-
tési ciklusban lehetőség nyílik
a szőlőhegyi útvonalhálózat tel-
jes körű megújítására is.

( )Mirkó

Megbeszélés a városházán.

Farkas Szilárd városvezető tájékoztatta lapunkat a COVID-19
világjárvány helyi strandfürdő és kemping üzemeltetésre gya-
korolt gazdasági hatásairól, melyet közlünk az olvasókkal:

„Ahogyan az már a különböző médiumokból ismert Önök
előtt, a Kormány 2020. május elején engedélyezte a közfürdők meg-
nyitását, üzemeltetését a 2020-as nyári szezonra. Erre vonatko-
zóan a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kiadta minden
közfürdőre kötelező érvényű üzemeltetési feltételeit, valamint a
Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is ajánlásokat tett. Ahogy
várható volt, jóval szigorúbb szabályokat alkottak az eddigi
37/1996. (X.18.) NM rendeletnél. A Magyar Fürdőszövetség tájé-
koztatása szerint a szigorítások teljeskörű feloldása a 2021-es
szezonig nagy valószínűséggel nem várható.

Az új, szigorított szabályok ismeretében a letenyei önkor-
mányzat az üzemeltetővel közösen elvégezte a strandfürdő és
kemping működtetésére vonatkozó előzetes gazdasági és megté-
rülési számításokat. Az előírt, szigorított szabályok betartásával a
vendéglétszám a strandfürdő területén drasztikusan lecsökken,
magával vonva a bevétel nagyfokú elmaradását, nem számolva
olyan tényezőkkel, mint például a kedvezőtlen időjárás, vagy az,
hogy kevesebb utazó, átutazó lesz az idei szezonban, továbbá a
szezonális üzemeltetés. A fentieken túl, 2020. augusztus 15-éig a

Nem nyit ki a letenyei strandfürdő és kemping
68/2020. (IV.30.) Kormányrendelet értelmében érvényben marad
a rendezvények tilalma is.

E tényezők együttes hatására biztosra vehető a bevételek jelen-
tős csökkenése. Tovább rontja a várakozásokat a szigorítások
miatt felmerülő többlet bér-, tisztítószer-, vízkezelő vegyszer- és
védőfelszerelés költségek. A várható veszteség több millió forint-
tal meghaladná a korábbi évekét, ami a városi önkormányzat gaz-
dálkodására nézve jelen helyzetben rendkívül hátrányos lenne.
Emellett a gépjárműadó bevételek és az idegenforgalmi adóbevé-
telek átadására kötelezték az önkormányzatokat, mely Letenye
Város Önkormányzata esetében közel 15 millió forint bevétel el-
maradást jelent a 2020-as évben, melyet a 92/2020. (IV.3.) Kor-
mányrendelet 4.§ (1) bekezdése határoz meg. Az iparűzési adó-
bevételek alakulása is bizonytalan az év második felében.

A fentiek ismeretében, a helyi képviselő-testület véleménye,
az ÉKKÖV Kft., mint a létesítményt szerződés alapján üzemeltető
javaslata, valamint az ÉKKÖV Kft. Felügyelőbizottságának egy-
hangú döntése és határozata alapján, továbbá a lakossági vélemé-
nyeket is figyelembe véve, mérlegelve, átgondolva az a döntés szü-
letett, hogy a letenyei strandfürdő és kemping az idei szezonban
nem nyitja meg kapuit, melyet a kihirdetett és jelenleg érvényben
lévő veszélyhelyzetben a 62/2020. (V.19.) számú polgármesteri
határozatommal is megerősítettem és közzétettem a helyben szo-
kásos módon, valamint a http://letenye.hu/index.php/hu/polgar
mesteri-dontesek-a-kulonleges-jogrend-ideje-alatt.html linken.

Úgy gondolom, hogy átgondolt és felelős döntés született,
amelyben az érzelmi és politikai szempontokat háttérbe kellett
szorítani az önkormányzati gazdálkodás zavartalan és működő-
képességének folyamatos biztosításának érdekében. Nem véletlen,
hogy számos, főként közpénzből üzemelő fürdő döntött hozzánk
hasonlóan. A kényszerszünetet választó fenntartók – köztük ön-
kormányzatunk is – az idei szezont a további karbantartások,
állagmegóvások, javítások elvégzésére használják fel és igyekez-
nek a technológiai berendezéseket és medencéket minél jobb szín-
vonalon felkészíteni a 2021-es szezonra. Erre a képviselő-testület
a legutóbbi rendes ülésén több millió forintot biztosított a 2020.
évi helyi önkormányzati költségvetési rendeletében.”

A polgármester végezetül elmondta: bízunk és bízom abban,
hogy városunkban élők és korábbi vendégeink is megértik felelős
döntésünket!

Mirkó Imre

Idén nem nyit ki…
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A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a
Magyar Falu Program (MFP) 2020. évi végrehajtásáról szóló
1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország terü-
letén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú tele-
pülések önkormányzatai számára a tulajdonukban lévő, állami
finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez
szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatására.

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosság-
számú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosí-
tása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány
beszerzésének elősegítése.

A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység: a házi-
orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcso-
lódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz,
továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai,
rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szük-
séges eszközök, bútorok beszerzése a pályázat mellékletben sze-
replő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású köz-
feladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi
eszközök beszerzése támogatható. A pályázat benyújtási határ-
ideje április 24-e volt, az igényelhető forrás pedig 3 millió Ft.

Farkas Szilárd letenyei polgármester lapunknak elmondta,
hogy a veszélyhelyzet idején a háziorvosi praxisok fejleszthes-
sék vagy megújíthassák orvosi eszközállományukat, sőt most
kiemelten fontosnak tartotta ezt a gyermekorvosi rendelők eseté-

Fejlesztenék a letenyei gyermekorvosi rendelő eszközállományát
ben. Ezért letenyei gyermekorvossal történtdr. Nagy Márton
egyeztetés alapján döntött úgy az önkormányzat, hogy pályá-
zatot nyújt be a meghirdetett felhívásra.

– Mint köztudott, a gyermekorvosi rendelő 2015 őszén a
felújított Kárpáti utcai egészségházba költözött, azonban a meg-
lévő berendezések már akkor elavultak voltak, azok az évtizedek
folyamán elhasználódtak. Így jelen pillanatban modern körülmé-
nyek között, de cserére, megújításra váró vizsgálóeszközökkel és
bútorzattal rendelkezik a letenyei gyermekorvosi rendelő. Ki-
emeltem azt is, hogy a doktor úrra bíztam, a rendelőbe mely or-
vosi eszközök beszerzése vált indokolttá, így többek között vizs-
gálóágy, 2 lépcsős műtőzsámoly, műszerasztal, vérnyomásmérő,
elektronikus fonendoszkóp, mérleg testzsírmérővel, desmarres
szemészeti kanál, vesetál, látásélesség-vizsgáló, reflexkalapács,
pupillalámpa, hőmérő, pólyázóasztalok, orvosi forgószékek,
hűtőszekrény, IKT-eszközök beszerzését terveztük meg, s ter-
mészetesen nagy bizakodással várjuk a benyújtott pályázatunk
pozitív bírálatát – ismertette a településvezető.

Kiemelte, hogy a faluprogramban pályázatot nyújtottak be a
Szent Imre herceg utca egy szakaszának felújítására, továbbá ját-
szóteret kívánnak létrehozni az egyedutai városrészben, valamint
a közterületek megfelelő karbantartására fűnyírótraktor beszer-
zését is megcélozzák – amennyiben nyernek a benyújtott pá-
lyázataik.

Mirkó Imre

A koronavírus-járvány kö-
vetkeztében elrendelt veszély-
helyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtar-
tására nincsen lehetőség, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyű-
lés elnöke gyakorolja. A me-
gyegyűlés 2020. júniusi ülésé-
nek megtartására ezért nem
kerülhetett sor. ,Dr. Pál Attila
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljá-
rásrend szerint előzetesen kéz-
hez kaptak. A megküldött elő-
terjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhet-
ték meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyű-
lés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájé-
koztató a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” cí-
mű előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képvi-
selők, ugyanakkor a közgyű-
lési dokumentum a veszély-

A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a kép-
viselők kérdéseiket személye-
sen is feltehessék a katasztró-
favédelmi igazgatóság illeté-
kes munkatársának. Erre tekin-
tettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfo-
gadta a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszá-
molót. Az Alapítvány eredmé-
nyes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállal-
kozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, vette átPácsonyi Imre
Varga Mihály pénzügyminisz-
tertől és , aTolnay Tibortól
VOSZ elnökétől.

Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő kép-
viseli, a közgyűlés elnöke mel-
lett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácso-
nyi Imre alelnök került dele-
gálásra a Tanácsba.

Döntés született a Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletének
módosításáról. A 2020. évi
költségvetés elfogadásakor az
önkormányzat és a hivatal
2020. évi bevétel-kiadási fő-
összege 629.523 e Ft-ban ke-
rült meghatározásra. A változ-
tatás eredményeként a fő-

összeg 805.211 e Ft-ra módo-
sult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásá-
nak nyertes eredményéről ka-
pott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfej-
lesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést tartal-
maz, három pályázat pedig a
határmenti szlovén és horvát
együttműködési programban
valósul meg.

Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hun-
garikumok gyűjtésének, nép-
szerűsítésének támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormány-
zat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni tele-
pülési, külhoni tájegységi, kül-
honi nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy két-
fordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagoza-
tos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetés-
sel került benyújtásra.

A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11-
ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően 1
kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendelet-
ben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyű-
lés ünnepi ülésén kerülnek át-
adásra.

A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Köz-
lönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

Dr. Pál Attila
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Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, ami-
kor a koronavírus-járvány elér-
te Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsá-
val, Zala megye kormánymeg-
bízottjával.

– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelem-
ben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyei-
nek megőrzése – három hó-
napra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támoga-
tással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximáli-
san a nettó legkisebb munka-
bér kétszerese vehető figye-
lembe – részletezte a beveze-
tett gazdaságvédelmi intézke-
dések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.

– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?

– A kutatásfejlesztési szek-
tort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkaválla-
lók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének vé-
delme, a dolgozók munkabéré-
nek fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosí-
tása a magyar munkaerőpia-
con. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?

– A kormány újabb segít-
ségként 2020. május 18. napjá-
tól elindította a munkahelyte-
remtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők mun-
kaviszonyban történő foglalkoz-
tatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérel-
mezhető. A támogatás időtarta-
ma hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nél-
küli továbbfoglalkoztatási kö-
telezettséggel. Mértéke a brut-
tó munkabér 100%-a, de leg-
feljebb 200 ezer forint havonta.

A támogatásokkal kapcso-
latos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Dr. Sifter Rózsa

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük kormánymegbízottat.dr. Sifter Rózsa

– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszély-
helyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül ke-
reshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betar-
tása – mondja .Zala megye kormánymegbízottja

– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egész-

ségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfe-
lelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszk-
ban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.

– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki

felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos ki-
emelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép se-
gítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elekt-
ronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.

– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kor-
mányablak busz is?

– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormány-
ablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepü-
léseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.

– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő

óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormány-
ablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget te-
remt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kol-
légiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.

A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

Dél-Zala Murahíd



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete
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Kovácsné Deák Erzsébet ja-
vaslatára létrehozták a Mura-
keresztúri Települési Értéktá-
rat, hogy összegyűjtsék, bemu-
tassák, népszerűsítsék és meg-
örökítsék Keresztúr keresztúr
kulturális értékeit. „A falunk-
nak színes és gyönyörű kul-
túrája, jelentős történelme, kü-

Értéktárral erősítik a közösség összetartozását

Összegyűjtik, bemutatják, népszerűsítik és megőrzik Keresztúr
értékeit.

lönleges szokásai és gazdag ha-
gyományai vannak. Az értéktár
megalakításának az a célja,
hogy minden keresztúri büszke
lehessen otthonára. Ennek pe-
dig az a kulcsa, hogy közös-
ségünk legfőbb értékeit együtt
őrizzük és ápoljuk. De termé-
szetesen nem csak múltidézést

szeretnénk, az a célunk, hogy a
keresztúri hagyományokat a
fiatalok bevonásával aktuali-
záljuk és új értéket teremtsünk,
ezzel tovább erősítsük falunk
közösségét” – írta közösségi
oldalán a szer-Polgár Róbert
vezet megalakulásának alkal-
mából. A polgármester közölte,
a szervezet munkáját az ön-
kormányzati minden lehetséges
eszközzel támogatni fogja.

Az értéktár bizottságát Ko-
vácsné Deák Erzsébet vezeti. A
további tagok: Balogh Vilmos,

Herman Dorina, Kovácsné Kő-
vágó Anna Selek Mártonnéés .
„A keresztúri halászat, telepü-
lésünk földművelési, állatte-
nyésztési és kézműves hagyo-
mányai, a murakeresztúri mes-
teremberek technikai tudása és
eszköztára, a magyar-horvát ze-
ne és tánckultúra, a Mura-menti
ételkülönlegességek mind-mind
olyan értékek, témák és ügyek,
amelyeket érdemes lesz felka-
rolni!” – fejtette ki Polgár Ró-
bert, hogy mi lesz az értéktár
küldetése.

Június 1-jétől dr. Józan At-
tila István személyében újra
teljes állású háziorvosa van
Murakeresztúrnak.

Az új doktor is a Honvéd út
5-ös szám alatt rendel majd a
következő időpontokban:

HÉTFŐ: 8.00-12.00
KEDD: 8.00-12.00
SZERDA: 8.00-9.00 (sür-

gős esetben)
CSÜTÖRTÖK: 8.00-12.00
PÉNTEK: 8.00-12.00
Fityeházán a szerdai napon

9 és 12 óra között fogadja majd
a pácienseket. A gyermekorvosi
rendelés ugyanúgy lesz, mint
dr. Borda István idején. Minden
reggel 8 és 9 óra között mehet-
nek vizsgálatra a 18 év alattiak.

Főállású háziorvosa lesz Keresztúrnak

Dr. Józan Attila István teljes
állásban látja el a háziorvosi
teendőket.

Ózongenerátorral tisztítják a
rendelő levegőjét

A keresztúri polgármester átadja az ózongenerátort a rendelő
asszisztensének, hogy tisztán tudják tartani a váróterem leve-
gőjét.

A járvány kitörése óta Mu-
rakeresztúron számos óvintéz-
kedést tettek, az eredményes
védekezéshez szükséges eszkö-
zöket is beszerezték. Nemcsak
fertőtlenítőszereket vásárolt az
önkormányzat, de az egész fa-
lut ellátták védőmaszkokkal is.

Május végén újabb fontos
fejlesztés történt, amit Balogh
Ádám keresztúri képviselő kez-

deményezett. Rendeltek egy
ózongenerátort, amellyel a le-
vegőben lévő baktériumokat és
vírusokat ki lehet szűrni. Az
eszközzel jelentősen mérsékel-
ni tudják a rendelőintézet váró-
termében a fertőzés kockázatát.

A műszer segítségével akár
egy 138 négyzetméter alapterü-
letű terem levegőjét is tisztán
lehet tartani.
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Új plébános érkezik Keresztúrra
Sűrűbben lesznek a misék

Június 15-től Murakeresztúr-
nak újra saját, állandó plébáno-
sa lesz. Az új katolikus papot
Vaslabán Csabának hívják, június
15-én költözik Murakeresztúr-
ra, hogy megkezdje a szolgálatot.

Vaslabán Csabát Siófokon
szentelték pappá 1996-ban, egy
évig ott volt káplán is. Mernyén
lett később plébános, majd két
évet Luganoban tanult, 2002-
től tizenhat éven át szolgált Ba-
latonkeresztúron. Az új papnak
köszönhetően Keresztúron aktí-
vabbá válik majd az egyházi és
a vallási élet. Sűrűbben lesznek
misék, gyakoribbá válik a lel-
kipásztori és beteggondozás.

A plébános folyamatosan
gondoskodik a hívők lelki bé-
kéjéről és a szentségek kiszol-
gáltatásáról.

Vaslabán Csaba június köze-
pén kezdi meg a szolgálatát
Keresztúron.

Murakeresztúr gyógyszertá-
ra emberhiánnyal küszködik,
ezért új munkatársat keresnek
hat vagy nyolc órás állásban.
Az elmúlt hetekben komoly
előrelépések történtek Murake-
resztúr egészségügyi ellátás-
ban. Június 1-től állandó házi-
orvosa van a falunak, szeptem-
ber 1-jétől pedig hosszú szünet
után újra lesz állandó, főállású
fogorvos is a településen.

Gyógyszerészt keresnek
Emberhiánnyal küzdenek

Az egyébként jól menő
gyógyszertár viszont csak ak-
kor tud tovább üzemelni, ha
lesz, aki ki tudja szolgálni majd
a vevőket, betegeket. A Mura
Gyógyszertár állást hirdet gyógy-
szerészeknek keresztúri és ka-
nizsai üzletébe. Érdeklődni a
06-93-510-215 és a 06-93-510-
135-as telefonszámokon, vagy
személyesen lehet a gyógy-
szertárban.

A gyógyszertárnak jó forgalma van, csak legyen, aki kiszolgál-
ja a vevőket.

Hosszú szünet után szep-
tembertől újra lesz saját állan-
dó, főállású fogorvosa Murake-
resztúrnak! Dr. Gyulai Gábor
2006-ban végzett a Pécsi Tudo-
mányegyetem orvosi karán,
fogorvos szakon. Szakterülete a
konzerváló fogászat és a pro-
tetika, azaz a fogpótlás.

Miután elvégezte az egye-
temet, három éven keresztül a
pécsi klinikán dolgozott rezi-
densként. 2009-től pedig Nagy-

Főállású fogorvos lesz
kanizsán rendelt az alapellá-
tásban és magánorvosként. Ki-
váló szakmai tapasztalattal ren-
delkezik tehát. Az állás betöl-
téséhez szükséges szándék-
nyilatkozatot május közepén
írták alá, ezt kell majd a
Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnek jóváhagynia.
Ha rábólintanak, akkor dr.
Gyulai Gábor a következő hat
évben biztosan Keresztúr fog-
orvosa lesz.

A pécsi klinikán kezdte pályáját a leendő keresztúri fogorvos
(jobbról).

Hiába a világjárvány, Ke-
resztúron az élet nem állt meg.
A veszélyhelyzet alatt immár a
harmadik újszülött gyermeket
köszöntötték a faluban. A gyö-
nyörű kis aKránicz Mariann
kijárási korlátozások életbe-
lépését követően alig néhány
nappal született. Ő most Mu-
rakeresztúr legkisebb és leg-
aranyosabb lakója.

Ha bővül a család
Járvány idején is jár a támogatás

Az újszülöttek után járó ön-
kormányzati támogatást és az
édesanyát köszöntő virágot a
járványügyi előírásoknak meg-
felelően múlt május első he-
tében adta át Polgár Róbert
keresztúri polgármester.

Ezúton is szívből gratulá-
lunk a kis csöppséghez Krá-
niczné Szalavics Évának és fér-
jének, !Kránicz Attilának

A kis Kránicz Mariann a harmadik baba Keresztúron, aki a jár-
vány idején született.
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Kalákában művelik az első
önkormányzati kertészetet Mu-
rakakeresztúron, az önkor-
mányzat minden intézményé-
ből részt vesznek a munkában.
De sok felajánlást és segítséget
kaptak helyi vállalkozóktól és a
település lakóitól is. Ennek
köszönhető, hogy a zöldségter-
mesztéshez egyébként nem
éppen ideális állapotban lévő
területet gyorsan elő tudták
készíteni az ültetésre. Markoló-
gépet és traktort is használni
kellett, hogy meg tudják tisz-
títani a terepet. Földcserére is

Összefogásból született a kertészet
szükség volt, miután helyen-
ként olyan kavicsos volt a talaj,
hogy képtelenség lett volna
megművelni. Rendbe tették a
kerítést, és meg kellett szaba-
dulni azoktól a fáktól is, amik
akadályozták a kerti munkála-
tokat, vagy leárnyékolták a földet.

A sok felajánlásnak és se-
gítségnek, a keresztúri hivatali
dolgozók lelkes munkájának
köszönhetően már javában zaj-
lik a zöldségtermesztés a kert-
ben. 60 paradicsom és 200
paprika palántát már el is
ültettek a kertben. 260 paprika és paradicsom palántát már el is ültettek az első

keresztúri önkormányzati kertészetben.

Egy kiskanizsai vállalkozó-
tól 60 paradicsom és 200 pap-
rika palántát szerzett a kereszt-
úri önkormányzat, hogy elül-
tethessék a falu első önkor-
mányzati kertészetében. Póczak
Jánostól nemcsak növényeket,
de kiváló tanácsokat is kapott a
falu vezetése a termesztéssel
kapcsolatban. A kertész elmond-
ta, hogyan gondozzák és ön-
tözzék a palántákat annak érde-
kében, hogy a legnagyobb ter-
mést hozzák majd a növények.

Polgár Róbert polgármester
közösségi oldalán a kertészet

Palánták és jó tanácsok

elindítása kapcsán azt írta:
„Szeretnénk valódi értéket te-
remteni, az a célunk, hogy
hosszú távon minél inkább
önellátásra rendezkedhessen be
a falunk, és amit lehet, helyben
termeljünk meg. A közétkezte-
téshez minél kevesebb árut
kelljen máshonnan beszerez-
nünk. Ha jól végezzük a
dolgunkat, nemcsak pénzt tu-
dunk majd ezáltal spórolni, de
biztos vagyok benne, hogy az
ételek is finomabbak lesznek a
helyben megtermelt zöldsé-
gektől”.

Bő termést eredményez, ha az ember megfogadja a hozzáértők
tanácsát. Póczak János kiskanizsai kertészetéből szerezték be
a palántákat.

Egy modern kertészet nem
működhet megfelelő öntözési
rendszer nélkül, de más módon
is gondoskodni kell a növények
egészségéről. Ezért a keresztúri
önkormányzat beszerzett egy
1000 literes hordót, amelyben
speciális tápanyag oldatot ké-
szítenek a kútból kinyert vízzel
elkeverve. Így gondoskodnak
arról, hogy hosszú távon is
gazdag termést adjon Mura-
keresztúr első önkormányzati
kertészete.

1 000 literes tartályban keverik...

Kovács Ferencé, az önkor-
mányzat munkatársa keveri be
tápoldatot.

Horváth András keresztúri
lakosnak saját kis traktora van
hozzá illeszthető talajmaróval,
ami apróvá és puhává szántja a
földet, hogy könnyen gyökeret
ereszthessenek a növények. Ezt
ajánlotta fel az első keresztúri ön-
kormányzati kertészetnek, hogy a
telek azon részén, ahol nem volt
túl kavicsos a talaj, elő tudják
készíteni a földet az ültetésre.

Nem ő volt az egyetlen, aki
önkéntesként segítette a kerté-
szet elindítását. Van, aki a mar-

Saját kistraktorát ajánlotta fel
koló gépét hozta el, hogy a
nagy szemétdarabokat, farön-
köket el lehessen távolítani a
telekről, amely évek óta hasz-
nálaton kívül volt. Volt, aki ter-
mőföldet hozott a kavicsos,
meddő talaj helyett. Mások pe-
dig az útban lévő, a telket
leárnyékoló fák kivágásában
segítettek. Még palántákat és
magvakat is vittek a kereszt-
úriak ajándékba, hogy minél
több finomságot meg lehessen
termelni a kertben.

Jó géppel könnyebben megy a szántás is. Horváth András sa-
ját kis traktorát ajánlotta fel a föld előkészítéséhez.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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A járványügyi korlátozások
miatt március 17-e óta nem
voltak közös fociedzések a Mu-
rakeresztúri Sportegyesületnél.
Az utánpótlás korú gyerekek-
nek és a felnőtteknek is nagyon
hiányzott már a közös játék, a
testmozgás. Bár a bajnokságot
lefújták, a sportegyesületet első-
sorban nem a versenyzés miatt
hozták létre. Hanem azért, hogy
a kicsik és a felnőttek is jó kö-
zösségben lehessenek, egészsé-

Az utánpótlás is megkezdte…
ges életet éljenek és életre szó-
ló barátságokat köthessenek. A
keresztúri sportegyesület egy
barátságos és családias hangu-
latú klub, és szeretnék, ha a
jövőben is az maradna.

Az egészség védelmében a
sportolók otthon öltöznek át és
ott is mosakodnak. Többsé-
gében olyan gyakorlatokat vé-
geznek az edzéseken, amelyek-
hez nem szükséges a személyes
kontaktus.

A járványügyi előírások betartásával újraindultak az edzések a
Murakeresztúri Sportegyesületnél.

Mikolánné Danajka Bianka
5 éve lett a , majdKölyökVarázs
a Mazsi Műhelye - Kézműves
Dekor üzletvezetője. Sajátos
életútja jó példaként szolgálhat
arra, hogy érdemes álmodni,
tervezni, majd megvalósítani a
kitűzött célokat.

Régebben kisgyermekes
anyukaként szívesen segített az
ovis szülői munkaközösség mun-
kájában. A gyerekeknek kitalált
programokban többek között
arcfestés, csillámtetkó készítés
is szerepelt. Munkáját megis-
merték, és a környező telepü-
lésre is elhívták, ő pedig önként
ment segíteni, festeni. Szívesen
vállalta, kihívásként élte meg
ezeket a napokat.

Már az első gyermeke szü-
letésénél tudta, hogy vállalkozó
szeretne lenni. Mindig arra
vágyott, hogy olyan munkája
legyen, amit szívesen csinál és
meg fog belőle élni.

2015. június fordulópont
lett az életében, egyéni vállal-
kozóként megnyitotta a Kö-
lyökvarázs Gyermekanimációt.
Egy év alatt kiderült, hogy
működése kevés a tényleges
megélhetéshez. Ez idő alatt
figyelemmel kísérte a piaci
lehetőségeket, így 2016. au-
gusztus hónapban a vállalko-
zása második részét is elin-
dította. Kézműves, dekorációs
munkáit közösségi oldalon hir-

Amikor az álmok valóra válnak
Mikolánné Danajka Bianka hitvallása a munkáról és a boldogságról

dette, figyelve azt, hogy lesz-e
érdeklődés iránta.

„Ez lett az én második
utam. Fő motivációm az volt,
hogy a második gyermekem is
ovis lett. Tudatosan építettem
fel a vállalkozásomat. Az is
motivált, hogy a magam ura
legyek, hogy több időm legyen
a gyerekekkel lenni. Két év
után viszont minden megfor-
dult, annyi lett a munkám, hogy
tudatos szervezésre van szük-
ség ahhoz, hogy a gyerekekkel
is elegendő időt tölthessek.

A KölyökVarázzsal Zala és
Somogy megyében szervezünk
gyermekprogramokat az önkor-
mányzatok, óvodák, iskolák és
civil szervezetek kérésére. Az
első években még Pest és
Veszprém megyében is többet
dolgoztunk, de most már meg-
engedhetjük magunknak, hogy
nem kell minden, számunkra
távoli munkát is elvállalnunk.
Szívesebben maradunk közelebb.

A Mazsi Műhelyében ottho-
ni dekorációkat készítünk: ko-
pogtatókat, asztali és ablakdí-
szeket, virágboxokat és mindent,
ami kreatív, és megbíznak vele.

A másik irányunk az eskü-
vői örökvirágok, esküvői és
egyéb rendezvények dekorá-
cióinak elkészítése.

Megrendelőink kezdetben
Nagykanizsáról érkeztek. Az
internetes felületnek köszönhe-

tően azonban egyre több lett a
megrendelés és már nem csak
Nagykanizsáról. Jelenleg az
elkészített munkánk 90 százalé-
kát postázzuk az ország egész
területére, Nagykanizsa és kör-
nyéke pedig már csak a vá-
sárlók 10 százalékát teszi ki.
Elmondhatom azt is, hogy
Ausztriából és Németországból
is vannak megrendeléseink. Es-
küvői teremdekorációval első-
sorban Zala és Somogy megyé-
ben foglalkozunk. Az egész
országból érkeznek megkeresé-
sek, ezért előbb-utóbb úgy gon-
dolom, hogy át kell lépjük a
»határainkat«. Eddig Faceboo-
kon és Instagramon voltunk
elérhetőek, viszont a napokban
elindult a webáruházunk is. Itt
az érdeklődök munkáink nagy
részét megtalálják, megrendel-
hetik” – avatott be a részletek-
be Bianka, az üzletvezető.

A családanya vállalkozóval
Mikolánné Danajka Biankával
beszélgettünk.

***
– A sikerélmény mit jelent

ön számára?
– Folyamatos sikerélmény-

ben van részem. Minden alka-
lommal, amikor egy menyasszo-
nyi örökcsokrot készítek. Ha
egy-egy dísz, ajándéktárgy vagy
koszorú elkészül, rengeteg po-
zitív élményt kapok. Az ügy-
felek 90 százaléka visszaír,
visszajelez, és örömét fejezi ki
az elkészült munkánk után. Be-
vallom, hogy ez nagyon moti-
vál. Mindannyian arra vá-
gyunk, hogy elismerjék a mun-
kánkat.

– A vállalkozása jövőképé-
ben mit láthatunk?

– A közeli célok között sze-
repel, hogy fejlesztem és bőví-
tem a Mazsi Műhelyét. Ahogy

Mikolánné Danajka Bianka: – Adasson meg mindenkinek, hogy
azzal foglalkozzon, amit szeret.
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Komposztáló az elszáradt virágoknak

A keresztúri önkormányzat közmunkásai és karbantartói szé-
pen rendben tartják a temetőt.

Rezsek Zsolt keresztúri
képviselő a régi, tönkrement
locsolókannákat újakra cserélte
a murakeresztúri temetőben.
Összesen 20 új kannát aján-
dékozott a falu temetőjé-
nek, hogy a hozzátartozók
ápolni tudják szeretteik sír-
helyénél az elültetett virágokat,
növényeket.

A régi, rozsdás kannákat újak-
ra cserélték a keresztúri teme-
tőben.

Gyuranecz Ferenc Babaiés
Beáta keresztúri lakosok és
vállalkozók 100 tő virágot
ajánlottak fel a falunak, hogy
szebbé váljon a település.

Bársonyvirágot és jégvirá-
got adtak az önkormányzatnak,
amiket már el is ültettek a falu
központjában.

100 tő virág ajándékba

Ajándék virággal szépül Ke-
resztúr központja.

a műhely kezdeti létrehozá-
sakor, most is pályázati for-
rásból szeretném megvalósítani
az elképzeléseimet. Volt, hogy
főállásban és részmunkaidőben
is voltak alkalmazottaink. Saj-
nos nagyon nehéz olyan mun-
kaerőt találni, aki lelkiismere-
tesen és jól is végzi a munkáját.
Jelenleg három fő rendszeres
alkalmi munkavállaló segít a
műhelyben és a gyerekprog-
ramokon egyaránt. Rájuk fo-
lyamatosan számíthattam az
utóbbi években. A bővített mű-
hely létrejöttével, főállású mun-
kaerőben is gondolkodom.
Amíg a gyerekeknek szükségük
van rám, én a „ház körül”,
otthon leszek. Viszont amikor
a felnőtté válás küszöbét elérik,
engem egy nagykanizsai üzlet
nyitása motivál még.

– Mi az ön mottója?
– Mindig előre és felfelé

haladunk.
– Hogy látja a közéleti te-

vékenységét Murakeresztúron?
– Bárki kér tőlem segítsé-

get, nagyon szívesen segítek,
de ezt tudja mindenki. Támo-
gatom a helyi rendezvényeket,
intézményeket. Megtisztelőnek
érzem, amikor segíthetek. Öt-
leteimmel segítem a hozzám
fordulókat, sokan élnek is vele,
amit örömmel teszek. Kétkezi
munkámmal készült tombola
ajándékokat adok, olykor egyéb
adományt. Négy éve veszek
részt a helyi Böllérfesztiválon.
Az első években a gyermekek-
nek arcfestéssel és árusként
voltam jelen. Boldogsággal töl-
tött el, amikor két évvel ezelőtt
a szervezők kikérték a véle-
ményemet a szervezéssel kap-
csolatban is. Vállalkozásom
megbecsülését az önkormány-
zat részéről az utóbbi két évben
érzékeltem jobban, mivel a
rendezvény dekorációt is rám
bízták, a gyermekprogramok és
az értékesítés mellett. Az idei
fesztiválon pedig már „szabad
kezet” kaptam. Ez a gesztus is
mutatja, hogy megbíznak a
munkámban. Hagytak kibonta-
kozni, és remélem, ezzel hozzá
tudtam adni a rendezvényhez.
Büszke vagyok erre a rendez-
vénysorozatra. Támogatom,
hogy még nagyobb is lehessen.
Ez a murakeresztúriaké, le-
gyünk rá nagyon is büszkék!
Remélem, hogy minél több vál-
lalkozó ki tudja venni a részét a
munkából, mert ez egy nagyon

jó út a számunkra. Biztos va-
gyok abban, hogy Murake-
resztúr Község Önkormány-
zata még több lehetőséggel
fogja támogatni a helyi vál-
lalkozásokat. Jó példa erre ez
az interjúsorozat is, ami bemu-
tatkozási lehetőséget biztosít
számunkra.

– Mit jelent önnek a
szivárvány?

– Közel áll hozzám. Bol-
dogság, vidámság. Minden szí-
nes. A színek harmóniája, össze-
állítása, például egy csokornál.

– Mit jelent önnek a
szépség?

– A munkám szépségét, amit
imádok. Másnak a hobbija, ne-
kem a munkám. Elkészítettem
egy kopogtatót ahol piros és
lila színek domináltak, de én
bevallom, nem igazán találtam
szépnek. Feltettem a fotót az
internetre, azonnal elvitték. Ab-
ban a hónapban az lett a leg-
felkapottabb termékünk. Mennyi-
re nem vagyunk egyformák...

– Az elért eredmények nem
jöhettek volna létre ha…

– Valóban nem tudtam vol-
na mindent kivitelezni, ha a pá-
rom anyukája nem segít a min-
dennapokban. Valószínű, hogy
most én sem tartanék itt, ha ő
nem segít. Vigyázott a gyere-
kekre, támogatta a törekvé-
seimet, mindent megtesz, hogy
megkönnyítse a hétköznapjain-
kat. Mindenkinek ilyen anyóst
kívánok! Szóval ezúton is kö-
szönök neki mindent! Nagyon
sokat köszönhetek a bará-
taimnak is, akik a mai napig
motiválnak, elismerik a mun-
kámat. A páromnak és a
gyerekeknek pedig hálás va-
gyok amiért tolerálják a sok
munkámat, mindig segítenek
kikapcsolódni és támogatnak
a törekvéseimben. És termé-
szetesen hálás vagyok a sors-
nak is, hogy egyszerre le-
hetek családanya és üzlet-
asszony.

– Utolsó kérdésként, mi len-
ne a három kívánsága?

– A családom és én jó so-
káig éljünk egészségben. A má-
sik, hogy továbbra is felfelé
ívelő legyen a vállalkozásom.
Utolsónak pedig, hogy adasson
meg mindenkinek, hogy azzal
foglalkozzon, amit szeret. Bár-
milyen távolinak tűnik, kétkezi
munkával is boldog és sikeres
életet.

Kovácsné Deák Erzsébet

Új kannák a temetőnek

A keresztúri önkormányzat
karbantartói és közmunkásai a
járvány alatt is teljes erőbe-
dobással dolgoztak. Nemcsak
az önkormányzati kertészet el-
indításában jeleskedtek, de az
épületek, közutak és parkok
gondozásából is kivették a ré-
szüket. Minden nap, teljes
munkaidőben azon fáradoztak,
hogy a falu szép és takaros le-
gyen, minden jól működjön,

amire szüksége van a kereszt-
úriaknak.

A keresztúri temető kertjét
is ők tették rendbe: folyama-
tosan nyírják a füvet, metszik a
fákat, összegyűjtik a száraz
leveleket. Májusban készítet-
tek egy komposztálót is, hogy
azt elszáradt növények ne a
szemétben végezzék, hanem
újra lehessen hasznosítani
azokat.
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Fityeház műemlék látniva-
lója a Pieta szoborcsoport, ami
népies, késő barokk stílusban
készült 1809-1814 között.

A szoborcsoport Pieta része
alatt – szemben állva – bal
oldalt Szent Flóriánnak, a tűz-
oltók védőszentjének a szobra
áll. 1999. óta Szent Flórián
ünnepnapján – május 4-én –
tartják a tűzoltók világnapját.

A jobb oldalon Szent Ven-
del szobra látható, akit a
pásztorok védőszentjeként tisz-
telnek (emléknapja: október
20.).

A szoborcsoportot az elmúlt
200 évben az egyház és a
szorgos hívők gondozták, akik
a saját szépérzéküknek meg-
felelően igyekeztek a mű-
emléket karbantartani és időn-
ként átfesteni. Az emlékmű

A színes és a restaurált Pieta szobor

A színes „változat”.

A restaurált szobor.

Dr. Józan Attila 2020. jú-
nius 1-től ésMurakeresztúr
Fityeház körzet főállású házi-
orvosaként praktizál.

– Örömmel hallottuk, hogy
ismét van, lesz állandó körzeti
orvosunk az ön személyében.
Honnan származik? Mit kapott
örökül a szüleitől?

– 1960-ban születtem Nagy-
kanizsán, ott is érettségiztem. A
Pécsi Orvostudományi Egyete-
men szereztem diplomát álta-
lános orvos szakon és 1993 óta
tevékenykedem háziorvosként.
Édesapám Pákán volt házior-
vos, utána Zalakomárban. Azt
hogy orvos lettem, édesapám-
nak köszönhetem, aki mindent
megtett, hogy lebeszéljen róla.
Ő azt szerette volna, ha mű-
szaki pályát választok, de én
orvos akartam lenni.

– Miért választotta ezt a
„mesterséget”?

– Az édesapám példája volt
előttem. Kisgyerek koromtól
fogva természetes volt szá-
momra, hogy orvos legyek,
mint apukám. Nem bántam
meg, és ha vissza lehetne for-
gatni az idő kerekét, most is az
orvosi pályát választanám.

– Mi a mesterségének cí-
mere? Mit gondol a háziorvosi
hivatásról?

– A háziorvosi hivatás egy
szolgálat. Amikor az orvos a
beteggel találkozik, nem egyen-
rangú partnerként találkoznak,
mert a beteg ki van szolgáltatva

„A legfontosabb a bizalom!”
Beszélgetés dr. Józan Attila háziorvossal

Dr. Józan Attila: – A háziorvosi hivatás egy szolgálat.

az orvosnak. De nem szabad,
hogy a beteg ezt érezze, min-
dent el kell követni azért, hogy
a beteg úgy érezze, egyenrangú
partnerek. Az orvosnak rendkí-
vül empatikusnak kell lennie a
beteggel szemben. Ez sajnos
nem mindig sikerül, mert a mai
világban az elvárások és a
lehetőségek között túl széles az
olló nyílása. Mert ha a beteg ki
akarja vizsgáltatni magát, és
csak hónapok múlva kap idő-
pontot, akkor ez valahol a házi-
orvoson csapódik le, sokszor őt
hibáztatják emiatt is. Ez a része
nagyon nehéz, de ugyanakkor
nagyon hálás is tud lenni, ha
azt látja, hogy azok a betegek,
akiket gyógyít, bizalommal for-
dulnak felé és meg vannak elé-
gedve. Én mindig erre töre-
kedtem.

– Mik voltak hivatásának
előző állomáshelyei? Mennyi
időt töltött ott?

– Az egyetem után 5 évet a
kórházban dolgoztam Nagyka-
nizsán, majd több mint 20 évig
Gelsén, utána pedig Becsehely,
Petrivente, illetve Valkonya
1700 lakóját láttam el.

– Miért minket választott?
– Talán azért, mert dr. Bor-

da István jó barátom, én na-
gyon tisztelem és szeretem őt.
Ő biztatott arra, vállaljam el a
praxist, hogy a körzet egyben
maradhasson. Egyrészt egy ki-
csit félek is az ő nyomdokaiba
lépni, nekem ez nagy kihívás.

Ő egy nagyon jól képzett or-
vos, ezért nem lesz egyszerű,
de én szeretem a kihívásokat.

– Van-e valamilyen kötő-
dése, kapcsolata velünk, mu-
rakeresztúriakkal?

– Nincs kötödésem. De 30
éve vagyok háziorvos, és min-
dig ebben az ügyeleti körben
dolgoztam, így ilyenkor talál-
koztam murakeresztúri bete-
gekkel is. Igazán problémám
nekem soha nem volt itt. Én is
zalai vagyok.

– Milyen tanácsokat, útra-
valókat kapott hozzánk? Kitől?

– Amit kaptam, azt a dr.
Borda Istvántól kaptam. Töb-
bek között azt is, hogy igye-
kezzek pontos lenni, a rende-
léseket is pontosan kezdeni.

– Milyen kihívásokkal kel-
lett szembenéznie eddigi praxi-
sa során?

– Az egész háziorvosi szak-
ma egy nagy kihívás. Sokszor
nagyon nehéz az, hogy egyedül
kell lenni és egyedül dönteni,

legutolsó „színes” formájára
még sokan emlékeznek a te-
lepülésen.
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Fityeház Község Önkor-
mányzata – 2020. május 4-től
kezdődően – falugondnoki
szolgálat működtetését hatá-
rozta el.

A falugondnoki álláspályá-
zat 2020. február végén jelent
meg – a Belügyminisztérium
kozigallas.gov.hu című honlap-
ján, Fityeház község www.
fityehaz.hu című honlapján,
valamint a Murahíd nevű fo-
lyóiratunk márciusi számában.
A beadás határideje március
20-a volt – az állásra egyetlen
pályázó jelentkezett – nyilat-
kozta pol-dr. Takács József
gármester.

A szolgálat azoknak a lako-
soknak nyújt segítséget, akik
idős koruk egészségi állapo-,
tuk nehéz élet-, vagy egyéb
helyzetük miatt esetenként,
vagy hosszabb ideig rászorul-
nak a falugondnoki szolgáltatás
igénybevételére. A falugondno-
ki szolgálat keretében ellátandó
szolgáltatások körébe tartoznak
különösen:

• étkeztetésben való közre-
működés,

• gyógyszerkiváltás, egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzá-
jutás segítése – a rászorulók
részére,

• a lakosság részéről ,jelzett
vagy a falugondnok által észlelt
szociális információk továb-
bítása,

• óvodáskorú, iskoláskorú
gyermekek, csoportok rendez-
vény helyszínére történő szál-
lítása,

• közösségi, művelődési,
sport-és szabadidős tevékeny-
ségek szervezése, segítése,

• egyéni hivatalos ügyek-
ben tájékoztatás, ügyek inté-
zésének segítése, lakossági igé-
nyek ,továbbítása

• a falugondnoki szolgálat
működtetésével kapcsolatos te-
endők ellátása,

• önkormányzati informá-
ciók közvetítése a lakosság
részére,

• közreműködés az önkor-
mányzati alapfeladatok ellátá-
sában, az önkormányzat intéz-
ményeinek és eszközeinek kar-
bantartásában.

A kinevezett falugondnok:
Takács István (Fityeház, Kos-
suth L. u. 10.) Tel.: 06 20 347
0346.

A falugondnok minden pén-
teken 16 -tól 17 óráig foga-00 00

dóórát tart a Községi Könyvtár
helyiségében.

– A település lakossága
lassanként megismeri a falu-
gondnok tevékenységét, ame-
lyet még nekem is tanulnom
kell – mondta Takács István
falugondnok. – A rászorulók
pedig nagyon örülnek a segít-
ségnek, amit a falugondnoki
szolgálat kínál és nyújtani tud.

Falugondnoki szolgálat
Fityeházán

Munkában a falugondnok.

míg a kórházi ellátásban van
egy nagy háttér: labor, röntgen
és kollegák, akiktől bármikor
tanácsot lehet kérni, ha el-
akadnék. A háziorvosi szolgá-
latban sokszor percek alatt kell
eldönteni: vállalhatom-e a be-
teg gyógyítását otthon vagy pe-
dig be kell küldenem kórházba.
Amikor egy orvos egy bizo-
nyos időt eltölt egy körzetben,
megismeri az embereket. Én
mikor Gelsén dolgoztam, már
tudtam, ki az, aki ha telefonál,
azonnal menni kell hozzá, és ki
az, akihez ráérek kimenni
rendelés után is. Ezt én na-
gyon fontosnak tartom, és
nagyon örülök, hogy a Borda
doktor asszisztense, Geren-
csérné, Ildikó továbbra is itt
marad a rendelőben, mert ő
nagyon sok segítséget tud ne-
kem nyújtani.

– Mit tervez ezen az új
állomáshelyén? Rendelési idő?
Telefonos megkeresések? Házi
ellátás?

– A rendelési időn én nem
változtatok, úgy gondolom, ami
43 évig jó volt, azon nem kell
változtatni. A házi ellátás egy
nehezebb kérdés, természetesen
idős, ágyban fekvő betegekhez
ki fogok járni, meg fogom őket
nézni. Ami nehezebb és sajnos
mindenhol előfordul, azok az
úgynevezett luxus hívások,
amikor a beteg úgy gondolja,
sokkal kényelmesebb neki, ha
kihívja az orvost, minthogy
elmenjen a rendelőbe. Mert
sajnos ilyen is van. Szerencsére
már a háziellátásban az ápolási
szolgálatok is segítik az orvos
munkáját. Egy súlyos beteg
esetében, akinek nagy a folya-
dékvesztése és infúziót kap,
akkor azt el lehet rendelni,
hogy minden nap kijöjjenek és
beadják az infúziót. Mert a
háziorvosnak annyi ideje nincs,
hogy ott üljön, amíg az infúzió
lefolyik, viszont addig nem is
jöhetne el. Telefonos időpont-
egyeztetés természetesen ebben
a covid virusos helyzetben to-
vábbra is működni fog. De inf-
luenza vírusos időben, amikor a
rendelőben egy nap meg-
fordulnak 70-80-an, nem biz-
tos, hogy garantálni tudom a
telefonos egyeztetést. Az olyan
betegek, akik az állandó gyógy-
szereiket akarják feliratni, ami-
re be lettek állítva, telefonon
megrendelhetik majd, és mi fel-
írjuk a gyógyszereiket, amit

felteszünk a „felhőbe” és így
kiválthatóak lesznek. De ez
nem azt jelenti, hogy nem kell
bejönni a rendelőbe. Ha jól is
érzi magát a beteg, három
hónaponként meg kell jelennie
a rendelőben, hogy én is lás-
sam, tényleg jól van és meg-
felelő volt-e a felírt terápia.

– Országosan arról hallunk,
hogy laposodik a vírusgörbe,
megnyertük az első csatát. Mit
kell tennünk, mit tanácsol eb-
ben a helyzetben?

– A szájkendő viselése min-
denképp elengedhetetlen és
nem szabad nagyon csoporto-
sulásokat szervezni. A fiatalok
körében ez a fertőzés tünet-
mentesen lezajlik, de az idősek-
nél és a krónikus betegeknél
halállal is járhat. Ha egy tá-
borban fertőződik meg ennyi
ember, lehet, hogy észre sem
vették volna, mert tünetmente-
sen átestek volna a fertőzésen.
De sajnos az idősotthonokban
több a halálos eset.

– Miben segíthetjük mi a
munkáját?

– Elsősorban az egészséges
életmód az, amivel nagyon
sokat tudnának segíteni nekem.
Aztán azzal, hogy a beteg
legyen az orvossal együttmű-
ködő. Nagyon sok beteg van, és
szülőkre jellemző, hogy dél-
előtt elhozza a gyereket a ren-
delésre, ahol a gyerek meg-
kapja a megfelelő gyógyszert,
délután újra elviszi a szülő a
gyereket az ügyeletre, és mikor
megkérdezem, miért hozta el
újra, az a válasz „hogy több
orvos lássa.” Ennek értelme
nincsen, mert ilyen rövid idő
alatt nem tud hatni a gyógyszer,
én pedig nem fogom felül-
bírálni a kollégámat, hogy ő
rosszat írt, majd én írok jobbat.
De a legfontosabb az, hogy a
beteg működjön együtt az or-
vosával, az orvos soha nem
akar rosszat a betegének. A leg-
rosszabb betegek az internetes
betegek, akik már kész diag-
nózissal jönnek be, hogy ezt
meg azt olvasták az interneten.
Ebben az esetben igyekszem
elmagyarázni, hogy azok a tü-
netek még vagy 25 betegségre
is ráillenek. De a legfontosabb
a bizalom. Remélem, az itt élő
emberek el fognak fogadni. Én
egy közvetlen ember vagyok,
és törekszem arra, hogy a be-
tegnek a legjobb legyen.

Spirk Erzsébet
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Kislány koromban az anyák
napi köszöntés szinte mindig
ugyanolyan előkészületekkel
járt. Falusi, szerény körülmé-
nyek között élő gyerekek lévén
eszünkbe sem juthatott virágot
venni. Nemcsak azért, mert ná-
lunk nem is létezett virágbolt,
hanem mert a legközelebbi is a
14 km-re lévő városunkban,
Nagykanizsán volt. Oda meg
akármikor nem jutottunk el.

Pontosan ismertük viszont
természetes közegünk, az erdő-
mező virágozó helyeit. Vissza-
térő vendégekként tudtuk, mer-
re érdemes barkát, hóvirágot
keresni, ibolyát szedni, gyöngy-
virágot csokrozni.

Az időjárás néha kitolt ve-
lünk, s bizony rosszul időzítette
a virágok nyílását nemcsak
anyák napjához, de a többi ün-
nepnaphoz viszonyítva is. Ilyen-
kor önkényesen áttettük azokat.

Képesek voltunk egész na-
pokat erdőn-mezőn tölteni, hogy
eltúlzott méretű csokrainkkal
szerezzünk örömet anyukáink-
nak. Akik persze nemcsak a vi-
rágoknak örültek, hanem annak
is, hogy mi, gyerekek végre ha-
zakerültünk, minden baj nélkül.
Az apróbb sérülések nem szá-
mítottak annak, senki sem fog-
lalkozott velük, pedig árokug-
rás, bokorhajtogatás közben be-
szereztük első félévi sérülé-
seinket, horzsolásainkat a nyári
vakációban esedékes jelentő-
sebbek előtt. Ezek nélkül so-
sem úszhattuk meg jó szándékú
beszerző útjainkat.

Manapság, amikor szinte
unalomig puffogtatjuk a meg-
változott szokásainkról szóló
frázisokat – amelyek átszövik
életünk minden részét – nem
hagyhatjuk ki az anyák napi
köszöntéseket sem. Azok is
megváltoztak. Rendelésre ké-
szülnek a nagyobbnál na-
gyobb, érdekesebbnél érdeke-
sebb, drágábbnál drágább, kü-
lönleges, egzotikus virágokból
összeállított csokrok, kompo-
zíciók.

Aki teheti, személyesen ke-
resi fel édesanyját, viszi a virá-
got, netán édességet, esetleg
valami nagyobb ajándékot. So-
kan vannak, akik ezt – mond-

Csicsek Anna:

Anyai látogatás
juk a nagy távolság miatt –
másképp oldják meg. Erre
igenis alkalmas a telefon, az e-
mail, vagy valamelyik közös-
ségi oldal. Ez ellen kár hada-
kozni. Senki sem lehet olyan
ostoba, hogy ne használná ki az
informatika létező formáit a
köszöntésre.

Ezt azok a disszidensek ké-
pesek átérezni leginkább, akik
még a szocialista rendszerben
hagyták el Magyarországot. A
levél volt szinte az egyetlen
lehetőség az otthoniakkal való
kapcsolattartásra. Városokban
némiképp egyszerűbb volt a
helyzet azok számára, akik te-
lefonnal rendelkeztek. Falu-
helyen maradt a kurblis, ma
már csak múzeumokban talál-
ható készülék. Az értekezés le-
hetséges volt ezen is, de na-
gyon meg kellett szervezni az
időpontot a beszélgetésre.

Emlékszem olyan esetre,
hogy a szomszéd falubeli fiú
több év után tudott először be-
szélni Kanadából az édesanyjá-
val egy ilyen készüléken. Az el-
ső tizenöt percük sírással telt el.

– Kisfiam!
– Édesanyám!
– Istenem, istenem! – eze-

ket még csak-csak ki tudták
mondani időnként, de kellett az
a jó negyedóra, míg lenyugod-
tak, és képesek voltak monda-
tokat váltani egymással.

Nos, az én pár évvel ezelőtti
találkozásom az édesanyámmal
nagyon elütött az összes addi-
gitól. Váratlanul jött. Igaz, nem
éppen anyák napján, hanem ki-
csit korábban, egy éjszaka tör-
tént. A meglepetésszerű talál-
kozóra nem is volt időm fel-
készülni, hiszen – minden elő-
zetes értesítés nélkül – ő láto-
gatott meg engem. Az udva-
runkon pillantottam meg. Az
ősz hajú 85 éves pici, össze-
zsugorodott öregasszony csak
állt egyhelyben. Ahogy csak
bírtam átöleltem, magamhoz
szorítva zokogtam:

– Édesanyám, drága édes-
anyám!

Ő pedig nem szólt semmit,
olyan egykedvűen állt előttem.
Beszéltem volna vele, ölelget-
tem, puszilgattam volna, de el-

tűnt. A sírást még ébren sem
tudtam abbahagyni.

Harminc éve ment el, mond-
hatni egyik pillanatról a má-
sikra. És most itt állt előttem
olyan 85 évesre megöregedve.
Felfoghatatlan! Mi történt? Ki
„intézkedett”, hogy láthassam?
Ilyenre még gondolni sem tud-
tam soha. Hogy lássam meg-
öregedve?! Halálakor még nem
volt ősz a haja, arányos testal-
katú 56 évesen 56 kg-os ked-
ves, szeretetteljes ember volt.

Amikor meghalt, nekem
úgy tűnt, mintha mindenkimet
elvesztettem volna. Vártam az
álmokat, hogy találkozhassak
vele, mert ott mindig élve
láttam.

Kb. 3 hónap telt el a halála
után, amikor tudatosult ben-
nem, hogy soha többé nem fo-
gom látni! Úgy mart a szívem-
be, lelkembe ez a fájdalmas
gondolat, hogy majd szétfeszí-
tett! Az a sokk, ami a hirtelen
halálakor fellépett nálam tehát
ennyi ideig tarthatott. Utána
meg maradt a mérhetetlen fáj-
dalom. A mindennapos. Fogal-
mam sem volt arról, hogy egy
embernek mennyi könnye van.
Akkor sírtam leginkább, ami-
kor senki sem látott. Egy kel-
lemes dolog volt az egészben:
este, lefekvéskor, amikor már
jobban húz az ágy, mint a TV-
műsor, még oda is figyelnél a
tévére, de aludni jobban vágysz…

volt olyan pár percem, amikor
nem tudtam eldönteni, hogy él-
e az édesanyám, vagy sem. Ez
volt az ébrenlét és az álom
határa, amit akarattal nem lehet
előidézni. Ezek a félálomban
töltött kellemes pillanatok segí-
tettek túlélni ezt az időszakot.
Reggel aztán jött a kijózanító
valóság és küzdelem, de volt ez
az esti időszak, ami semmihez
sem fogható.

Akkoriban persze nem ana-
lizáltam helyzetemet, megpró-
báltam élni az életemet. Vártam
azt a pillanatot, amikor már el-
fogadom Anyukám halálát. Ez
is eljött. Úgy jó tíz év múlva…

De meg kellett értenem:
élők az élőkkel, holtak a hol-
takkal… A lelkemben váratla-
nul és bárhol felbukkanó hasa-
dékok keletkeztek, és át kellett
ugranom őket… Mikor milyen
segítség volt, olyat vettem igény-
be. Mondjuk, olvastam valahol
egy ilyen gondolatot: Ne kösd
lelkedet holtakhoz, mert előbb-
utóbb Te is közéjük kerülsz.
Na, erre már el is mertem mo-
solyodni. Megtehetem? Hát,
persze, Anyu sem örülne, ha
mindig szomorúnak látna. Lát
engem? S ha igen, hogyan?

Hogy mi történt azon az
anyák napjához közeli éjsza-
kán, nem tudom. De arra a ka-
tarzisra, amit transzcendens
találkozónkkal szerzett az édes-
anyám, örökké emlékezni fogok.

A Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetség felajánlása-
ként harminc kerékpárt kapott a
nagykanizsai Kanizsai Do-
rottya Kórház a Bringázz a
munkába! kampány keretében.

Kerékpárok a kanizsai kórháznak
A bicikliket Révész Má-

riusz, az önkéntességet és ado-
mányozást koordináló kor-
mányzati akciócsoport vezető-
je, az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos adta át.

Brünner Szilveszter kórházigazgató (b) és kollégái kipróbálják
a kerékpárokat. Jobbról Révész Máriusz.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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A közelmúltban a Fityeházi
Könyvtár szervezésében nagy-
szabású – diavetítéssel egybe-
kötött – könyvbemutatót tar-
tottunk.

Priklyl József, Venesz-díjas
séf, mesterszakács saját köny-
veinek bemutatásával ismer-
hettük meg Zala és Vas megye
paraszti konyhájának ételeit.
Megkérdeztük a szakembert:
hogyan tanult meg dödöllét
készíteni? Mikor és ki hívta
fel rá a figyelmét erre a fi-
nom tájjellegű ételkülönle-
gességre?

– Magánéletem és munkám
úgy hozta, hogy felkerekedtem
és otthagytam szülőföldemet,
Tolna megyét és ideköltöztem a
szépséges, dimbes-dombos Za-
lába. Mint szakács, szerencsés-
nek mondhatom magamat, mi-
vel már előzőleg nemcsak el-
méletben, de gyakorlatban is
bepillantást nyerhettem Tolna
megye paraszti életének gaszt-
ronómiájába, ami elsősorban a
Sárköz és a sváb konyhának
nagyszerűségéről szól.

Itt, Zalában még szeren-
csésebb helyzetbe csöppentem.
Több tájegység is található e
régión belül: Balaton, Kis-
Balaton, Göcsej, Hetés, Zalai
dombság. Mindez sok csábítás-

„Éliás, Tóbiás, egy tál dödölle”

sal jár: tavak, szántók, rengeteg
erdőség és természetesen a
gasztronómia sokszínű világa,
ami igazi „éléstárt” kínál a fi-
nom ételek kedvelőinek.

E sokszínű ételpalettáról
nem más, mint a dödölle lopta
magát leginkább a szívembe
hamisítatlan nemes egyszerűsé-
gével és megunhatatlan ízvilá-
gával. Restellem, de amikor
Zalába érkeztem, valójában
még azt sem tudtam, mi fán
terem a dödölle. Illetve amit
ismertem belőle, az az „Éliás,
Tóbiás, egy tál dödölle” kez-
detű gyermekdalocska sorai-
ból állt.

Zalakaroson egy nagy szál-
loda konyhafőnökeként hamar
megtapasztaltam, hogy itt a
dödölle napi szinten jelen van
az emberek életében. Igye-
keztem mihamarabb ellesni az
itt élő szakácskollégáktól, hogy
mit is takar az addig számomra
titokzatos étel. Elkészítését meg-
mutatták egyszer, kétszer, há-
romszor, szóval sokszor. Be-
avattak az apró kis „titkokba”
amelyekből aztán kezdett össze-
állni a kép, hogy valójában
miképpen is lehet jó dödöllét
készíteni.

2004. szeptemberében má-
sik két szakácskollégámmal

versenyzőként indultunk az
akkor első alkalommal megren-
dezett Kanizsai Bor- és Dödöl-
lefesztivál főzőversenyén: pa-
rasztgatyába és parasztingbe
öltözve, mezítlábasan, szekér-
rel és még sok más, a régmúlt
időkre emlékeztető kelléket be-
vonva a versenybe.

Általuk, velük szerettem be-
le ebbe az egyszerűen nagysze-
rű ételbe, a dödöllébe, ami
gasztronómiánk egyik gyöngy-
szeme. A versenyt megnyertük,
ami az életre szóló emlékeken
kívül egy új korszakot nyitott
életemben.

Ettől a naptól egyre hatá-
rozottabbá vált bennem, hogy a
dödöllét, mint autentikus érté-
ket képviselő ételt továbbadjam
a jövő nemzedékek számára is.
Nem csak helyi értékként ke-
zelve, hanem mint a magyar
nemzet gasztronómiájának egyik
ragyogó gyöngyszemét, meg-
osztani másokkal.

A dödölle iránt szereteten
persze nem kell csodálkozni.
Több mint 200 éves múltnak és

tiszteletnek örvendő ételről be-
szélünk, amit az egész ország
minden területén ismernek, ké-
szítenek, vagy legalábbis hal-
lottak már róla.

Ezt a népi eledelt is a kény-
szer szülte, azaz olcsó alap-
anyagból kellett minél lakta-
tóbb, ízletesebb ételt készíteni.
Nos, ez nagyszerűen sikerült
nagyanyáinknak és leszárma-
zottaiknak. Elkészítése nagyon
egyszerű és finom, és nem
utolsósorban laktató.

Mostanra már én is büszke
vagyok arra, hogy ellestem és
megtapasztaltam, hogyan is le-
het dödöllét készíteni. Szívesen
fogok hozzá és készítek el egy-
egy tálra való dödöllét és mel-
léje esetleg más finomságot.

Megköszönve a színes, ta-
nulságos előadását, „kötényt
fel, és irány a konyha, kezdőd-
jék a kihívás!” – mondta, a
mesterszakács búcsúzóul a
hallgatóságnak.

Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna
könyvtárosA kötet borítója.

A már betelt 135 hektárja mellettnagykanizsai ipari park
további 160-170 hektáros bővítést tesz lehetővé az a feltáró út és a
hozzá tartozó közművek, amelynek tervezési és kivitelezési szer-
ződését nemrég írták alá a dél-zalai városban.

Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
államtitkára, a térség országgyűlési képviselőjeként az aláírás al-
kalmából azt mondta: hatalmas lépés előtt áll Nagykanizsa gaz-
daságfejlesztése.

Az elmúlt években nagyon sok vállalkozás érdeklődött a lehet-
séges iparterületek iránt, így a bővítés a kis- és közepes vállal-
kozások mellett a nagyvállalatok beruházásaira is lehetőséget ad –
közölte.

Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP) kifejtette: a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből mintegy 3
milliárd forintot fordítanak az önkormányzati iparterület bőví-
tésére. Ennek részeként május végére elkészül az M7-es autópálya
keleti lehajtójánál 300 millió forintból az a körforgalom, amely az
új területek megközelítését szolgálja.

A körforgalom egyik oldalán állami beruházásban bővül 70
hektárral az ipari park – ennek hasznosítása már idén elindulhat –,
a másik oldalon pedig 20 hektár önkormányzati terület feltárása
kezdődik a most aláírt tervezési és kivitelezési szerződéssel - tette
hozzá a polgármester.

A nettó 1,7 milliárd forintról szóló szerződésről Erős Gábor, a
tervező és kivitelező Reaszfalt Kft. ügyvezetője elmondta: elkezd-
ték a tervezést, így várhatóan őszre meglesznek az engedélyes
tervek, a földmunka ezután el is indulhat. A vállalás szerint 2021
végére fejeződik be a 15 ezer négyzetméternyi útfelület és a 4 ki-
lométeres árok, továbbá 1,8 kilométer hosszan közvilágítás és 1,6
kilométeren ivóvíz- és szennyvízcsatorna-vezeték építése, illetve
több mint 13 ezer növény telepítése. (Forrás: )MTI

Bővül a nagykanizsai ipari park
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Tekintettel a vírusjárványra,
otthonának teraszán beszélget-
tem – megfelelő távolságtartás
mellett – , aMagdics Lászlóval
Fityeház Fejlődéséért Közala-
pítvány új elnökével.

– Ön hogyan birkózik meg a
koronavírus járvány okozta ne-
hézségekkel?

– Természetesen optimistán
állok a dolgokhoz, a vállalko-
zásomat bizonyos szabályok
mellett tudom működtetni, itt-
honról dolgozom. Elsősorban
az idősekre gondolok, vigyáz-
zanak magukra, tartsák be az

Fityeház fejlődését segítik

utasításokat. Ezt az egészet
nagy türelemmel, kitartással
és toleranciával tudjuk átvé-
szelni.

– Mi motiválta, hogy el-
vállalja az elnöki tisztséget?

– Több összetevője van:
több mint tíz éve veszek részt
az alapítvány életében, munká-
jában az alapítvány lelkes tag-
jaként. Több mint 20 év eltel-
tével nagyon komoly baráti
kapcsolatok jöttek létre, sokan
önzetlenül időt, energiát, anya-
giakat áldoztak az alapítvá-
nyért. Ezt látva szívesen tettem

én is bármit, amire szükség
volt.

Ha az ember vidéken abban
nő fel, hogy tesz a közösségért
– és ezt láttam, erre tanított az
édesapám is –, akkor ez a tenni
akarás megmarad. Az idő el-
teltével generációváltáshoz ér-
kezett az alapítvány. Megta-
pasztaltam, hogy milyen ener-
giával és lendülettel szeretnék
ezt a meglévő tagok tovább
csinálni és a fiatalabb korosz-
tályból is önzetlenül csatlakoz-
tak hozzánk. Ez a megerősített
csapat az élen szeretne engem
látni. Erre már nehéz volt ne-
met mondani! Az alapítvány az
eddigi években sokat fordított a
művelődési ház fejlesztésére,
megújulására: nyílászárók cse-
réjétől kezdve, kulturált ren-
dezvények lebonyolításához
szükséges eszközök beszerzé-
séig. Tudom jól, hogy nagyon
sokan állnak sorba az adózói
1 %-ért, de ez nekünk elég
komoly anyagi forrás tud lenni,
ezért kérem, hogy gondoljanak
ránk. Szívünkön viseljük kö-
zösségi tereink sorsát, állapo-
tát: a legutóbbi fejlesztésünk
során mindkét játszótéren egy-
egy szép mászóházzal leptük
meg településünk gyerekeit és
az óvoda kis lakóit. A hagyo-
mányőrző asszonykórus mindig
számíthatott a segítségünkre,
akikkel a jövőben is tartjuk a
kapcsolatot. Rendkívüli esetek-

ben segítettünk a rászorulókon
is. Mindig jól együttműködtünk
az önkormányzattal és az ön-
kormányzati hivatallal, s bí-
zunk benne, hogy ez a jövőben
is így lesz, mert még sok fel-
adat vár ránk.

– Ha már szóba került a jövő,
vannak-e terveik, mik a céljaik?

– Ez a szorgos alapítvány
nem csak a markát tartja. En-
nek a megerősített csapatnak az
élén még több rendezvényt sze-
retnék megtartani kis falunk-
ban. Tudjuk és tapasztaltuk,
hogy a rendezvényeknek mi-
lyen erejük van. Népszerűbbé
és élhetőbbé tudjuk tenni a
falunkat! Több olyan ingatlanja
van községünknek, amire ráfér
egy kis felújítás. Ezekből sze-
retnénk felkarolni egy részt,
ami alkalmas lenne bárminemű
találkozóra és ahol örömmel
tudnánk akár szállást is bizto-
sítani! Célunk lenne egy olyan
teret kialakítani, ami az élet
tere lenne, ahol szeretnénk meg-
emlékezni minden fityeházi
újszülöttről! Annak a tudatában
szeretnék segíteni és tenni,
hogy a falut nem az őseinkből
örököltük, hanem az unokáink-
tól kaptuk kölcsön!

– Mit jelent a siker az ön
számára?

– Azt, hogy a munkánkban
bent van a nevünk, Fityeházért,
fejlődésért, közösségért.

Tóth Péterné

Magdics László: – A munkánkban bent van a nevünk…

Szennyvíz elemzésével keresik a koronavírus nyomait

Adamcsik Orsolya, a Pannon Egyetemhez tartozó Soós
Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ kutatója
szennyvízből készít a koronavírus kimutatására alkalmas
koncentrátumot a MOL nagykanizsai laborjában. Az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával a
Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együtt-
működésében kilenc városban indul kutatómunka a korona-
vírus kimutatására a kommunális szennyvizekből.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

A pandémiás időszak elle-
nére sem álltak le a fejlesztések
Nagykanizsán, bővítik az ipari
parkot, új bölcsődét alakítanak
ki, orvosi rendelőket újítanak
fel és új sportparkot avatnak.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium államtitkára, a térség
fideszes országgyűlési képvise-
lőjeként a városházán tartott
sajtótájékoztatón arról beszélt,
hogy a Terület- és településfej-
lesztési operatív programból csak-
nem nyolcmilliárd forint össze-
gű beruházás valósul meg, a Mo-
dern városok program keretéből
pedig több tízmilliárd forintot
fordítanak fejlesztésekre. Ez utób-
biak között említette a multi-
funkciós sport- és rendezvény-
csarnok már folyó építését.

A politikus kifejtette: „né-
hány vészmadár” arról beszél,
az önkormányzatokat nehéz
helyzetbe hozza, hogy a ve-
szélyhelyzet miatt a kormány
forrásokat csoportosít át, mi-
közben a települések nagy le-
hetőségeket kapnak – telepü-

Nem álltak le a fejlesztések
lésmérettől függetlenül – fej-
lesztéseik megvalósítására.

Balogh László polgármester
(Fidesz-KDNP) elmondta: a
Corvin utcában 237 millió fo-
rintért új, 24 férőhelyes böl-
csőde épül, ami hat új munka-
helyet is jelent majd. A Nagy-
rác utcában felújítják a még az
1960-as években épült orvosi
rendelőt, további két rendelő
későbbi felújításával együtt
mindezekre 244 millió forintot
fordítanak.

Tart az M7-es autópálya
nagykanizsai, keleti lehajtójá-
nál annak a körforgalomnak a
kivitelezése, amely az ipari
park bővítésére ad lehetőséget.
A napokban írják alá a szer-
ződést az önkormányzat 20 hek-
táros területére vonatkozóan az
utak, közművek tervezésére,
ami csaknem kétmilliárd forin-
tos beruházást jelent majd, az
új körforgalom másik oldalán
pedig az állam által biztosított
70 hektáros ipari terület várja
már idén a leendő befektetőket
– sorolta a polgármester.
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Június 4-én volt a tragikus
trianoni diktátum századik
évfordulója, közös megemlé-
kezést azonban sehol sem le-
hetett tartani az országban a
járványügyi helyzet miatt. A
Csángóföldről származó mura-
keresztúri polgármester, Polgár
Róbert a közösségi oldalán írt
bejegyzést a szomorú évforduló
kapcsán, amit alább változtatás
nélkül közlünk.

„Magyarfaluból, a romániai
Bákó megyéből származom.
Csángó magyar vagyok. Csán-
góföld ugyan Trianon előtt sem
tartozott földrajzilag Magyar-
országhoz, mégis közös tragé-
diaként tekintek a száz évvel
ezelőtti eseményekre.

Egyszerű, paraszt családban
nőttem fel, magyarként a má-
sodrendűség és kirekesztettség
érzését már gyerekkoromban
megtapasztaltam a román „ten-
gerben”. Első ilyen meghatá-
rozó élményem akkor ért, ami-
kor kenyérért álltam sorba és
épp én következtem volna, de
félrelöktek, hogy előbb a romá-
nok kaphassanak. Én pedig áll-
hattam újra sorba, olykor hiába.
Nekünk ez Csángóföldön min-
dennapos élményünk volt, a
trianoni szerződés után sok
millió magyar rekedt a határo-
kon túlra, hogy aztán hasonlóan
keserű, vagy még rosszabb
élményekben legyen részük.

Az idők során sokszor meg-
tapasztaltam, milyen nehéz ma-
gyarnak lenni. 12 éves korom-
ban Erdélyben folytattam ta-
nulmányaimat, Csíkszeredában
voltam kollégista. Előfordult,
hogy a csángó magyarokat az
erdélyi magyar közösségben is
megbélyegezték, románnak ne-
veztek minket. 18 évesen köl-
töztem Magyarországra, itt foly-
tattam tanulmányaimat. Néha

Trianoni üzenet Murakeresztúrról

az anyaországban sem volt
könnyű elfogadtatni magamat
magyarként. A 2004. december
5-ére kiírt, kettős állampolgár-
ságról szóló népszavazás nagy
reményekkel töltött el, ám az
eredmény annál nagyobb csa-
lódást jelentett. Olyannyira,
hogy abban a pillanatban azt
gondoltam, inkább lennék a
románok között magyarként
számkivetett, mint kitaszított a
saját nemzetemben.

De hála az égnek, másképp
alakult a történelem. 2010
augusztus 20-án életbe lépett a
kettős állampolgárságról szóló
törvény, amely lehetővé tette,
hogy a korábbinál könnyebben
juthassanak állampolgársághoz
a határon túli magyarok.
Hosszú, nehéz évek után végre
nagy örömöt és felszabadult-
ságot éreztem.

Azt gondolom, nem a kettős
állampolgárságot igazoló papír
a fontos, hanem az együvé tar-
tozás élménye. Hogy az anya-
ország hivatalosan is kimondta,
a diaszpórában élő magyarok,
így a csángók is a nemzet ré-
szei. És lehetővé kell tenni szá-
mukra, hogy könnyebben kap-
hassák meg a magyar állam-
polgárságot. Felemelő érzés
volt. Minden olyan keserűséget
és mérget elfeledtetett, amit
előtte megéltem.

A csángóknak a magyar
nyelv használata és a magyar
kultúra jelenti a nemzethet való
tartozást. Románia közepén
csak akkor tudják megőrizni
magyar identitásukat, ha felka-
rolják és segítik őket, hogy
legyen magyar nyelvű iskola,
oktatás és kultúra. Ha ez nin-
csen, a határon túli magyarság
lassan, de biztosan el fog tűnni.
Ezért fokozottan nagy az anya-
ország felelőssége, amit szeren-

csére mostanra sikerült felis-
merni.

Néhány éven át az olaszor-
szági Velencében is tanultam,
ahol volt egy csángó magyar
osztálytársam. Ő azonban fiata-
lon Magyarország helyett Bu-
karestbe került, román isko-
lákba járt. Bár ő is magyar
gyerek volt, felnőttként már ro-
mánnak vallotta magát. És nem
lehet ezért hibáztatni. Lehető-
sége sem volt rá, hogy a ma-
gyar gyökereit megnövessze és
megerősíthesse.

Az én sorsom és magyarság
tudatom annak köszönhető,
hogy voltak az anyaországban
és Erdélyben olyanok, akiknek
fontos volt a csángó magyarok
ügye. Akik támogatták a csán-
gó magyarokat a kultúránk
fennmaradásában és megélésé-
ben. Bár mi is magyarul be-
széltünk gyerekként, de szük-
ség volt rá, hogy írni és olvasni
is az anyanyelvünkön tanul-
hassunk meg. Másképp nem
erősödhetett volna meg a ma-
gyarság tudatom az idegen kör-
nyezetben. Rá kellett eszmél-
nem, hogy miért beszélek, írok
és olvasok más nyelven Mold-
vában, mint körülöttünk a
többség.

Ha a csángóknak nem nyit-
juk fel a szemüket, hogy való-
jában hova is tartoznak, akkor
esélyük sem lesz rá, hogy meg-
tanulják, megismerjék saját
múltjukat, történetüket és kul-
túrájukat. Akaratlanul is el fog-
ják veszíteni magyarságukat, és
ez pótolhatatlan veszteséget je-
lentene. Az anyanyelv hasz-
nálata mellett ezért fontos a
magyar nyelvű tanítás és kul-
túra támogatása a határon túl.

Ha nem lennének Magyaror-
szágon olyan jóakaratú embe-
rek, akik áldoznak a határon
túli magyarok felemelkedésé-
ért és tanításáért, akkor a
külhoni magyarság és külön-
leges kultúrája végérvényesen
elveszne.

Ha engem kérdeznek, mit
gondolok a trianoni megemlé-
kezésről, a magyarság tudatról,
akkor azt mondom: nemcsak
ezen a napon kell emlékez-
nünk. Magyarnak lenni egy
belső ünnepély, amely folya-
matosan munkálkodik bennünk.
Igazán akkor leszek jó magyar,
ha tiszteletben tudom tartani a
másik nemzetiséghez tartozót
is. Akkor érzem át igazán Tria-
non súlyát, ha nem azt kere-
sem, ami elválaszt bennünket,
hanem azt, ami összetart. Hi-
szen tudjuk, hogy az elszakadás
mekkora fájdalmat jelent mind-
annyiunknak. Trianon azt jelen-
ti, hogy együvé tartozunk:
együtt voltunk, együtt is szeret-
nénk maradni, ha nem is egyet-
len ország határain belül.

Amióta itt élek, számos utat
szerveztem a csángó magya-
rokhoz a keresztúriaknak, de
Erdélyben is többször jártunk
már. Szeretném, ha a jövőben is
lennének hasonló útjaink, élő
és eleven kapcsolataink lenné-
nek a határon túli magyarság-
gal. Mert ezek a kapcsolatok,
találkozások és közös progra-
mok igazi kincset jelentenek
mindannyiunk életében.

Emlékezzünk együtt a tragi-
kus trianoni szerződés 100. év-
fordulójára, de késztessen min-
ket cselekvésre! Tartsuk és él-
jük meg együtt gyönyörű kul-
túránkat a jövőben is!”

Nem az a fontos, ami elválaszt bennünket, hanem ami összetart.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Május 23-án a letenyei Hó-
virág Óvoda Bajcsy utcai
székhelyén tartott bejárást Far-
kas Szilárd Mi-polgármester,
kóné Farkas Ildikó alpolgár-
mester és Hermán Zsoltné Szu-
nyogh Éva óvodavezető.

Farkas Szilárd lapunknak
elmondta, hogy a különleges
jogrend ideje alatt is folyt a
munka az óvodában: ügyelet,
szociális feladatok ellátása,
gyermekfelügyelet, általános
karbantartás, csoportszobák fes-
tése, új bútorok beszerzése,
külső környezetszépítés, virá-
gok ültetése. A szülői munka-
közösség közbenjárásának, az
önkéntes segítőknek és támoga-
tóknak köszönhetően megszé-
pült a Bajcsy utcai óvoda külső
és belső környezete.

Újra megnyitotta kapuit a letenyei óvoda
Az intézményben lévő tor-

naszoba júniusban új külsőt
kap. Kilátásban van vállalkozói
támogatás is, melyből további
bútorokat és eszközöket kíván
beszerezni az óvoda. A vá-
rosvezető továbbá azt is ki-
emelte, hogy a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően május
25-én ismét megnyitotta kapuit
az intézmény, így a gyermek-
felügyelet helyett már a régi
rend szerint kell a nyitva tartást
és működést biztosítani, vala-
mint az óvoda a nyári szünet
ideje alatt maximum két hét
időtartamra állhat le.

– Kiemelt figyelmet for-
dítanak a higiéniai szabályok
fokozott betartására, erre külön
felhívtam az intézményvezető
asszony figyelmét. Az egyed-

utai óvodában megkezdődött a
veszélyek fák kivágása, nyáron
új, komplex játékkal gazda-
godik az intézmény, továbbá a
korábban megnyert pályázat-

Nagy gondot fordítottak a külső környezetszépítésre is.

nak köszönhetően a kivitelezési
munkálatok is megkezdődhetnek,
melyet helyi cég nyert meg –
mondta lapuknak a városvezető.

Mirkó Imre

A Letenye II. számú felnőtt
háziorvosi körzet működését
továbbra is helyettesítés ke-
retén belül biztosítja az önkor-
mányzat.

Tisztelt letenyei és mura-
rátkai lakosok!

Mint ahogy korábban tájé-
koztattuk önöket, a Letenye II.
számú felnőtt háziorvosi körzet
több, mint egy év időtartam
óta tartósan betöltetlen, a fo-
lyamatos orvosi ellátást fel-
adatellátási helyettesítéssel biz-
tosítottuk és biztosítjuk a jö-
vőben, de legkésőbb december
31-éig.

A II. számú felnőtt házior-
vosi körzet helyettesítési rendje
az alábbiak szerint alakul.

2020. június 1-től 2020.
augusztus 31-ig a nyári szabad-
ságokat is figyelembe véve a
helyettesítéseket heti 7,5 órá-
ban heti ciklusokban váltva dr.
Berkes Attila dr. Horváthés
Tibor helyettes orvosok látják
el a megszokott rendelési idő-
ben és helyen. Rendelési idők:
hétfő, szerda, péntek 8:00 -
9:30 óra, kedd (Murarátka)
8:00 - 9:30 óra, csütörtök 13:00
- 14:30 óra. dr. Berkes Attila
helyettesítését dr. Horváth Ti-
bor látja el.

Továbbra is helyettesítéssel
A II. számú felnőtt házior-

vosi körzet asszisztensei to-
vábbra is a megszokott módon
látják el a receptírási és az
egyéb feladatokat az egész-
ségház rendelőjében. Gyógy-
szerfelírás: hétfői és pénteki
napokon 8:00-10:00 óra, keddi
és csütörtöki napokon 10:00-
12:00 óra, szerdai napokon pe-
dig 13:00-15:00 óra között.
Rendelési időben a 93/502-968-
as telefonszámon érdeklőd-
hetnek és kérhetnek időpontot.

2020. szeptember 1-jétől
2020. december 31-éig a he-
lyettesítési feladatokat dr. Ber-
kes Attila orvos, dr. Horváth
Tibor és he-dr. Simon Attila
lyettes orvosok látják el a II.
számú felnőtt háziorvosi kör-
zetben a következő rendelési
idők szerint: hétfő, szerda, pén-
tek 11:00 - 12:30 óra (heti
ciklusban felváltva dr. Horváth
Tibor és dr. Berkes Attila),
kedd 8:00 - 9:30 óra (Mura-
rátkán 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 he-
lyettesítő orvosok.

Tájékoztatom Önöket arról,
hogy 2020. június 3-ától dr.
Végh József üzemorvos szerdai
napokon reggel 7:30 - 10:00
óráig a II. számú felnőtt házi-
orvosi rendelőben foglalkozás-
egészségügyi vizsgálatot végez.

Továbbá tájékoztatom a
tisztelt letenyei és murarátkai
lakosokat, hogy a II. számú
felnőtt háziorvosi körzetben a
pályázó orvosok által benyújt-
ható dokumentumok és pályá-

zatok időtartamát 2020. június
30-ig meghosszabbítottam, az
elbírálás határidejét pedig
2020. július 30-i dátummal ha-
tároztam meg!

Kérjük a fentiek szíves
tudomásulvételét, valamint szí-
ves megértésüket, türelmüket!

Tisztelettel:
Farkas Szilárd

letenyei polgármester
Gyergyák Zoltán

murarátkai polgármester

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a part-
nerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Né-
metország, Magyarország, Len-
gyelország Szlovéniaés ) vesz
részt, amelyek a vidéki te-
rületek energiahatékonyságá-
nak javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló ener-
giaforrásainak kiaknázása érde-
kében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a részt-
vevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, va-
lamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pá-
lyázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a szom-

Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége

bathelyi székhelyű Nyugat-
Pannon Terület- és Gazdaság-
fejlesztési Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.

A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támoga-
tói csoportok jöttek létre, amely-
be az energiahatékonyság te-
rületén közreműködő szerep-
lők, intézmények kaptak meg-
hívást, azzal a céllal, hogy ve-
gyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek, energiahaté-
konysági intézkedések megtár-
gyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal- kulátort ismertették és külön-

böző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: ésLenti Móraha-
lom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.

A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, ener-
giahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modell-
jeinek legjobb gyakorlatait, er-
ről egy kézikönyvet is készí-
tettek. Az angol nyelvű kézi-
könyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.

A projekt során megvaló-
síthatósági tanulmányok kerül-
tek kidolgozásra annak érde-
kében, hogy felhívják a fi-
gyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rend-
szerrel kapcsolatos intézkedé-
sek alternatív anyagi források-
ból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemu-
tatja a hazai energiahatékony-
sági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszkö-
zök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott ér-
téket.

Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifej-

lesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely ma-
gánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az inter-
neten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

Dél-Zala Murahíd
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A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (bio-
massza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hő-
szivattyúk) felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdés-
csoportok megválaszolását kö-
vetően információkat nyerhe-
tünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról, társadalmi-
gazdasági előnyeiről.

Beruházások

Németországban, Lengyel-
országban, Szlovéniában, Hor-
vátországban is bemutató jel-
legű beruházásokat valósítottak
meg. A közelé-Muraszombat
ben levő településenPuconci
egy Solar-Park került kialakí-
tásra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy nap-
elemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, vala-
mint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes tölté-
séhez.

Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombat-
helyen a volt iskolaépület ud-
varán és épületében egy ener-
giaudvar került létrehozásra,

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, vala-
mint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az ér-
deklődők rendelkezésére.

További tervek

Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szere-
pel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolások-
kal a környezetbarát és ener-
giatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mu-
tasson be mind az áramellá-
tás, mind a melegvíztermelés
terén.

Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagy-
méretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megte-
kinthetik akár az aktuális idő-
járás előrejelzést, vagy energia-
hatékonysággal kapcsolatos is-
mereteiket bővíthetik.

Hasonlóan a szlovéniai pél-
dához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítsé-
gével tölteni lehetne a veze-
téknélküli, illetve USB csatla-
kozókon keresztül.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépé-
sek paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kap-
csolatos kérdésekre.

Napelemes pad…

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Dél-Zala Murahíd



8 2020. júniusDél-Zala Murahíd

Május 1-jétől közel 18 ezer
fő bevonásával országos vizs-
gálatsorozat indult hazánk négy
orvosokat képző egyeteme és a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) közreműködésével. A
csaknem 500 településen élőket

Letenye is részt vett az országos tesztelésben

érintő reprezentatív kutatás cél-
ja, hogy pontos képet adjon a
járvány kiterjedéséről és az új tí-
pusú koronavírussal fertőzöttek
és átfertőzöttek valós számáról.

A tesztelésen a KSH által
vett véletlenszerű kiválasztás-

sal képzett minta alapján 17
787 fő meghívásos módon
vehetett részt az ország egész
területéről. A mintában szerep-
lő személyek a 14 éves és idő-
sebb népesség köréből kerül-
tek ki.

Négy zalai település (Nagy-
kanizsa, Letenye, Páka, Zala-
komár) is bekerült a május
elején indult országos vizsgá-
latsorozatba. Letenyén, a Mura
városában 33 főtől vettek min-
tát május első felében.

– Amikor közzé tettük ezt
az információt a különféle mé-
diumainkban, akkor a lakosság

egy része megkereste az ön-
kormányzatot, hogy önként is
jelentkeznének a COVID-19
PCR és gyorsteszt vizsgála-
tokra. Azt vettem észre, hogy a
lakosság részéről van rá igény.
Akkor nem tudtuk még, hogy
pontosan hány személy vehet
részt ebben a tesztelési folya-
matban, de azt gondolom, hogy
erre mindenképpen nagyon
nagy szükség van. A lakosság
pedig örömét fejezte ki a
vizsgálattal kapcsolatban –
mondta el , Le-Farkas Szilárd
tenye polgármestere.

( )Mirkó

Májusban hónapban a le-
tenyei egészségházban dolgozó
felnőtt háziorvosok, a gyermek
háziorvos, a körzetekben dol-
gozó asszisztensek, védőnők
részére több száz sebészeti
szájmaszk, gumikesztyű, vala-
mint a fogorvosok részére pe-
dig műanyag arcvédő is be-
szerzésre és kiosztásra került a
biztonságosabb mindennapi
munkavégzés érdekében.

Farkas Szilárd városvezető
elmondta, hogy újból változnak
az egészségügyi alapellátásra
vonatkozó szabályok.

– A fogorvosok esetében a
sürgősségi ellátáson túl már
számos fogászati beavatkozás
elvégezhető a fogorvosi rende-
lőkben, természetesen a beteg
megfelelő kikérdezését köve-
tően. Ezért is tartom kiemelten

Újabb védőfelszerelések, berendezések
fontosnak például a fogorvosok
esetében, hogy arcvédő haszná-
latával biztonságosabbá tehes-
sük a fogászati beavatkozást,
mérsékeljük az orvos megbete-
gedési rizikóját. Ugyanezt el-
mondhatom a háziorvosi kör-
zetek esetében is. A veszély-
helyzetben minden nap szem
előtt tartottuk és tartjuk in-
tézményeinken túl a városban
működő egészségügyi ellátások
zökkenőmentes biztosítását, az
abban dolgozók személyes biz-
tonságát.

A polgármester arról is tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a kö-
zelmúltban a Letenyei Ka-
tasztrófavédelmi Őrs részére új
mosógépet ajánlott fel az ön-
kormányzat, mely berendezés-
sel a bevetések alkalmával
szennyeződött védőruházatok

helyben moshatók. A Letenyei
Mentőállomás részére ózonge-
nerátor berendezést biztosított
az önkormányzat, a helyi óvo-
dának pedig levegőtisztító be-
rendezést vásároltak. Igye-
keztek az elmúlt hónapokban,
hetekben összefogni, segíteni,

mely esetben a helyi vállal-
kozók is példát mutattak.

A védőfelszerelések és be-
rendezések beszerzését Letenye
Város Önkormányzata a 2020.
évi költségvetéséből bizto-
sította.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Síremlék akció!
Sírkertünkben felállított

síremlékekre 10% árengedmény,

ezenkívül BIZONYOS síremlékek

árából 20-35% árengedmény,

esztétikai problémák miatt.

Akciónk július 20-ig tart.

Ezenkívül vállaljuk egyedi

síremlékek gyártását.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53
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Május 4-e Szent Flórián
vértanú, a tűzoltók védőszent-
jének ünnepe, egyben országos
emléknapja. Ez alkalomból
Letenye Város Önkormányzata
és Kistolmács Község Önkor-
mányzata Farkas Szi-nevében
lárd Birkás Zoltánletenyei,
kistolmácsi polgármester he-
lyezett el nemzeti színű sza-
laggal átkötött koszorút és haj-
tottak fejet a letenyei Flórián-
emlékműnél. A Letenyei Ka-
tasztrófavédelmi Őrs elöljárói
és tűzoltói, valamint a Körzeti
Tűzoltó Egyesület civil szer-
vezet tagjai tisztelgéssel em-
lékeztek, helyeztek el koszorút
az obeliszknél. A veszélyhely-
zet miatt ünnepség megtar-
tására nem került sor.

Szent Flórián az árvizek és
tűzvészek ellen védő szent. A

Szent Flóriánra emlékeztek
III. század második felében élt,
ekkor vette fel a keresztény
hitet. A római légióban száza-
dosként szolgált. Fogságba ej-
tett keresztény foglyok meg-
mentésére sietett mikor társai
elfogták és az Enns folyóba
ölték.

Mert folyóban halt már-
tírhalált, a középkorban az ár-
vizek elleni védőszentként is
tisztelték. Az egyik legfélelme-
tesebb elemi erőtől, a tűztől
való rettegés keltette életre
Flóriánnak, az „Isten tűzoltó-
jának” alakját. A lánglovagok
számára Flórián a tűzoltó
munka lényegét testesíti meg:
a bátorságot, az önfeláldozást,
az állhatatosságot, a becsü-
letet és embertársaik megse-
gítését.

(Mirkó)

Farkas Szilárd és Birkás Zoltán polgármesterek az emlékműnél.

Letenye Város Önkormány-
zata képviselő-testületi határo-
zattal megerősítve még 2018.
szeptember 28-án támogatási
kérelmet nyújtott be a letenyei
ipari park közmű-fejlesztésé-
re 263.541.109 Ft támogatási
összegben. A támogatás inten-
zitása 100% volt, az uniós társ-
finanszírozási ráta (ERFA) pe-
dig 89 százalékot tett ki. Az
előzményekről Farkas Szilárd
polgármester tájékoztatta la-
punkat.

A 2015-ben elfogadott In-
tegrált Településfejlesztési Stra-
tégia olyan fejlesztési irányvo-
nalat, jövőképet határozott meg,

Támogatás az ipari park fejlesztésére
mely képes megállítani a ne-
gatív gazdasági folyamatokat,
így az egyik legmeghatározóbb
elem a gazdasági potenciál nö-
velése, annak fokozása. Meg-
újult szervezeti keretekre épü-
lő, új és versenyképes ipari
szektort kívánunk létrehozni,
melynek alapelemei a már be-
rendezkedett és működő cégek,
vállalkozások továbbfejlődésé-
nek támogatását, valamint az új
vállalkozások letelepedését tűz-
te ki célul. A megvalósuló be-
ruházás nagyban hozzájárul – a
meglévő iparterületek bővítése,
az ehhez szükséges infrastruk-
túra kiépítése, új iparterületek

kialakítása barnamezős terüle-
tek rehabilitálásával – temati-
kus célok eléréséhez a Mura
Ipari Park fejlesztése, bővítése
által. A fentiekből látható, hogy
a projekt célkitűzései pontosan
egybeesnek a pályázati felhívás
és a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program
(TOP) gazdaságélénkítő és fog-
lalkoztatás-bővítő célkitűzései-
vel is.

A megvalósítandó fejlesz-
tések főbb irányvonalairól is
kaptunk információt a város
polgármesterétől. A projekt
eredményeként létrejön 3 új
közművesített ipari telek az
esetlegesen betelepülni szándé-
kozó vállalkozások számára. A
telkek víz, gáz, villany és
szennyvíz kiállásokkal lesznek
ellátva. A területek megközelí-
téséhez szükséges út, valamint
a közvilágítás is kiépítésre ke-
rülnek. Továbbá megvalósul a
projekt által érintett területek
bekerítése, majd a beruházási
tevékenység befejezését köve-
tően parkosítással rehabilitálás-
ra kerülnek a közmű-fejlesz-

tésben érintett önkormányzati
iparterületek.

A Mura Ipari Park jelenleg
is hozzájárul Letenye város és a
Letenyei járás gazdasági nö-
vekedéséhez, valamint a gazda-
sági és foglalkoztatási mutatók
javításához. A megvalósuló jö-
vőbeli fejlesztés pedig közvet-
lenül járul hozzá a település és
a járás foglalkoztatási létszá-
mainak megtartásához, esetleg
azok folyamatos növeléséhez.
A közművekkel ellátott ipari
telkek nagy eséllyel termelő
tevékenységgel rendelkező vál-
lalkozásokat, cégeket vonzanak
a letenyei ipari parkba. A be-
ruházás eredményeként a be-
települni szándékozó vállalko-
zásoknak helyi szakképzett
munkavállalókra, valamint se-
gédmunkaerőkre lesz szüksé-
gük. Továbbá a fejlesztés a
hiányzó humánerőforrás kapa-
citások növelését is megcélozza,
mely igények a 2007-2013-as
uniós költségvetési időszakban
nem részesültek támogatásban,
nem kaptak zöld utat.

Mirkó Imre

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Csörnyeföld vörcsöki telepü-
lésrésze fölé magasodó kápol-
nának Nepomuki Szent János a
védőszentje, kinek emléknapja
május 16-ra esik. A vörcsöki bú-
csút ennek megfelelően minden
esztendőben az említett dátumot
követő vasárnap tartják. Május
9-én ennek okán közösségi mun-
kát szerveztünk, hogy a kör-
nyékbeli emberek segítségét kér-
ve méltó környezetben lehessen
tartani az ünnepi szentmisét.

Örömmel tapasztaltuk, hogy
sokan eljöttek, így a munka
során megtisztításra került az
épület közvetlen környéke, a
kápolnához vezető út, továbbá
a kápolna belső terét is sikerült
kitakarítani. A tetőn tátongó lyuk
ideiglenesen befoltozásra ke-
rült, azonban ez hosszú távra
nem jelent megoldást.

A közösségi munka megszer-
vezésének célzata a kápolna kör-
nyezetének rendbe tétele mel-

Összefogás a Puszta-vörcsöki Nepomuki Szent János Kápolnáért
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Idén is köszöntötték a hölgye-
ket . A polgármes-Kistolmácson
teri köszöntő után a Pacsirták
nevű duett szórakoztatta a meg-
jelent hölgyeket. Nagyon sok tom-
bolafelajánlás érkezett, a helyi-
ek több tortát is felajánlottak, va-
lamint néhány vállalkozó aján-
déktárgyakkal segítette a sorso-
lást. Az est zárásaként finom
vacsorával látták vendégül a je-
lenlévőket.

A szervezők köszönik a se-
gítők munkáját és a felajánlásokat.

A vírusjárvány megnehezí-
tette, illetve meg is akadályozta
a település rendezvényeinek meg-

Azért felállították a májusfát
tartását, azonban mégsem ma-
radhatott el a falu májusfájának
felállítása.

Április 30-án tíz helyi lakos
segítségével a szokásos helyére
került a 15 méter magas
lucfenyő feldíszítve. Természe-
tesen a védőfelszerelés haszná-
lata nem maradhatott el.

– Ezt a fát minden magyar
település nevében állítottuk fel,
hiszen sok helyen a kialakult
helyzet miatt elmaradt ez a ha-
gyományos esemény – mondta
Birkás Zoltán polgármester, aki
köszönetét fejezte ki minden
segítőnek.

Nem maradhatott el a májusfa felállítása.

lett az emberek figyelmének fel-
hívása arra a kis csodára, mely
már kétszáz esztendeje ott lapul
a bokrok és fák között a vör-
csöki dombtetőn. Továbbá fel-
hívni a figyelmet arra a szo-
morú tényre, hogy sürgős beavat-
kozás nélkül ez a csodálatos
épület az enyészetévé válhat,
hiszen a kápolna az évek során
rossz állapotba került. Tetőszer-
kezete, toronyablakai és fel-
ázott falazata is felújításra
szorul.

Emellett nagyon nagy prob-
léma, hogy Csörnyeföldön levő
templomunk is évek óta ázik, te-
tőszerkezete szintén felújításra

vár. A helyzet iróniája, hogy még
a száraz, csapadékmentes tavasz-
ban és kora nyárban az életet
jelentő esőért imádkozunk, ad-
dig minden egyes csepp eső két
olyan épület pusztulását segíti
elő, ahová az emberek imádkoz-
ni mennek, akár éppen az esőért.

A felújításhoz szükséges
anyagi forrás jelenleg nem áll ren-
delkezésre, melyre Gálhidi Sán-
dor plébános úr is felhívta a
jelenlévők figyelmét az ünnepi
szentmisén. Ezért tisztelettel fo-
gadnak minden adományt ah-
hoz, hogy a két épület felújítása
mihamarabb megkezdődhessen.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A 2020. március 11-e éj-
féltől kihirdetett veszélyhely-
zetre tekintettel a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltsége
már harmadik alkalommal ke-
reste meg önkormányzatunkat
azzal a kéréssel, hogy segítsük
munkájukat az RSZTOP-1.1.1
kódszámú, „Élelmiszersegély
biztosítása szegény gyermekes
családok számára” című pro-

Élelmiszercsomagok a rászorulóknak

jektben biztosított tartós élel-
miszer csomagok helyi kiosztá-
sában, azok letenyei háztar-
tásokba történő eljuttatásában.
A szervezést és a szükséges
egyeztetéseket a kérést köve-
tően megtettem az illetékesek-
kel, betartva a veszélyhelyzeti
biztonsági előírásokat – mondta
el polgármester.Farkas Szilárd

A 0-3 éves korú, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény-

ben részesülő gyermeket neve-
lő családokat és a rászoruló vá-
randós édesanyákat érintő pos-
tai kiértesítéseket és az egyen-
ként 8-10 kg tömegű, alapvető
élelmiszereket tartalmazó cso-
magok kiosztását a Letenyei
Család- és Gyermekvédelmi
Központ munkatársai végezték
el megbízott önkormányzati
dolgozó kíséretével, természe-
tesen a személyi biztonsági elő-
írások szigorú betartása mellett,
április és május hónapokban.

A Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz tartozó te-

lepüléseken (Kistolmács, Mu-
rarátka, Zajk) pedig a polgár-
mesterek és falugondnokok
segítették a rászoruló családok-
nak a tartós élelmiszer csoma-
gok kiosztását – tájékoztatta
lapunkat a településvezető.

Farkas Szilárd elmondta azt
is, ha a következő hónapokban
hasonló kérés merül fel, köz-
reműködésükkel a rászoruló le-
tenyei családok és a gyermek-
védelmi főigazgatóság is szá-
míthatnak az önkormányzat
további segítségére, együttmű-
ködésére.

A kiosztásra váró csomagok a letenyei családsegítő központ
nemrég vásárolt személygépjárművében.

A Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság (BFNPI)
470 millió forintos európai
uniós támogatással épít ma-
jorságot Letenye határában, a
Mura mentén – tájékoztatta a
nemzeti park az MTI-t.

A közlemény szerint a
Mura mente komplex élőhely-
fejlesztésére és gazdálkodási
centrum kialakítására elnyert
pályázatból megkezdődött az
állattartó telep építése Lete-
nye határában. A beruházás
kivitelezője a Dél-Konstrukt
Építőipari Zrt.

A pályázat keretében a
Mura mentén található, a
BFNPI vagyonkezelésében lé-
vő cserjésedett, befásodó gyep-
területeket is helyreállítják,

Majorság a Mura mellett
hogy újra tudják indítani a
legeltetést is a térségben.
Mintegy 150 hektáron eltá-
volítják az ártéri erdőkből a
tájidegen fafajokat, amelyeket
őshonos növényekkel válta-
nak fel, 75 hektáron pedig az
állattartás feltételeinek megte-
remtése érdekében helyreál-
lítják a fás legelőket. A leg-
feljebb 200 szürkemarha el-
helyezésére alkalmas, géptáro-
lókkal is kiegészített állattar-
tó telep mellett 3,5 kilométe-
res tanösvényt is kialakítanak.

A munkálatok a tervek
szerint az év végére fejeződ-
nek be, az üzemeltetését – a
nemzeti park több létesít-
ményéhez hasonlóan – helyi
vállalkozókra bízzák.

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
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