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A magyar hősökre emlékeztek Letenyén
Az elesett magyar hősök
emlékezetét először az I. világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc
vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel
a Hősök Emlékét Megörökítő
Országos Bizottság, melynek
feladata a települések emlékmű-állítási programjának lebonyolítása volt. A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó
vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak
emlékének szenteli”.
Pünkösd vasárnap Letenyén
a délelőtti szentmisét követően
a Szentháromság-templom előtti téren, az I. világháború áldozatainak tiszteletére állított

obeliszknél tartottak megemlékezést. A Himnusz eléneklése
után Farkas Szilárd polgármester 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 gondja-baja rájuk hárult. Nem volt
idejük gyászolni, szomorkodni.
Hatalmas akaraterővel tartották
a lelket csonka családjukban,
nevelték fel félárván maradt
gyermekeiket. Tették a dolgukat! Ha kellett sebesülteket
ápoltak, üldözötteket menekítettek, ha kellett takarították a
romokat, s mindennapi áldozatos munkájukkal hozzájárul-

Farkas Szilárd mondott ünnepi beszédet.

tak ahhoz, hogy hazánk magára
találjon. Méltán megérdemlik
ők is az utókor részéről a megbecsülést, a tiszteletet! De az
emlékezés az árván otthon maradt 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 békefenntartásban. Sajnos ezeknek
a misszióknak is voltak súlyos
sérültjei, halálos magyar áldozatai. Szóljon a megemlékezés
őértük is! Hősies helytállásukért a tisztelet nekik is kijár!
– Végezetül kérem engedjék 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 egybegyűltekhez. Felolvasta, ismertette a
Magyar Vöröskereszt Központi
Tudósító- és Hadifogolygyámolító Iroda levelét, melyben
az 1942. augusztus 13-án, a
szovjetek ellen vívott hadjárat
alkalmával, hazájának védelmezésében nyaklövés következtében hősi halált halt letenyei Pataki János tizedesről
írtak családjának, fejezték ki
részvétüket. A fájdalmas levél
ismertetését követően Tóth János káplán kezdett közös
imádságba, majd elhelyezték a
koszorúkat, a kegyelet virágait
és mécseseit az emlékműnél.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Nem nyit ki a letenyei strandfürdő és kemping

Idén nem nyit ki…

Farkas Szilárd városvezető tájékoztatta lapunkat a COVID-19
világjárvány helyi strandfürdő és kemping üzemeltetésre gyakorolt gazdasági hatásairól, melyet közlünk az olvasókkal:
„Ahogyan az már a különböző médiumokból ismert Önök
előtt, a Kormány 2020. május elején engedélyezte a közfürdők megnyitását, üzemeltetését a 2020-as nyári szezonra. Erre vonatkozóan 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 tájékoztatása szerint a szigorítások teljeskörű feloldása a 2021-es
szezonig nagy valószínűséggel nem várható.
Az új, szigorított szabályok ismeretében a letenyei önkormányzat az üzemeltetővel közösen elvégezte a strandfürdő és
kemping működtetésére vonatkozó előzetes gazdasági és megtérülési 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

68/2020. (IV.30.) Kormányrendelet értelmében érvényben marad
a rendezvények tilalma is.
E tényezők együttes hatására biztosra vehető a bevételek jelentős csökkenése. Tovább rontja a várakozásokat a szigorítások
miatt felmerülő többlet bér-, tisztítószer-, vízkezelő vegyszer- és
védőfelszerelés költségek. A várható veszteség több millió forinttal meghaladná a korábbi évekét, ami a városi önkormányzat gazdálkodására nézve jelen helyzetben rendkívül hátrányos lenne.
Emellett a gépjárműadó bevételek és az idegenforgalmi adóbevételek átadására kötelezték az önkormányzatokat, mely Letenye
Város Önkormányzata esetében közel 15 millió forint bevétel elmaradást jelent a 2020-as évben, melyet a 92/2020. (IV.3.) Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdése határoz meg. Az iparűzési adóbevételek 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 egyhangú döntése és határozata alapján, továbbá a lakossági véleményeket is figyelembe véve, mérlegelve, átgondolva az a döntés született, 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 szokásos 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 működőképességének folyamatos biztosításának érdekében. Nem véletlen,
hogy számos, főként közpénzből üzemelő fürdő döntött hozzánk
hasonlóan. A kényszerszünetet választó fenntartók – köztük önkormányzatunk is – az idei szezont a további karbantartások,
állagmegóvások, javítások elvégzésére használják fel és igyekeznek a technológiai berendezéseket és medencéket minél jobb színvonalon 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

A jó együttműködést folytatják a jövőben is
Május 13-án a letenyei városháza tanácskozó termében –
a védőtávolságok betartása
mellett – egy nyertes vidékfejlesztési pályázat megvalósítása
tárgyában kezdeményeztek találkozót és tartottak egyeztetést.
A Vidékfejlesztési Program
(VP) keretén belül a Letenyei
Szőlő és Gyümölcstermesztők
Egyesülete, mint gesztor, a „Térségi együttműködések támogatása” című pályázati felhívásban, 90%-os támogatási intenzitással (10% az önerő mértéke) 10.281.985 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert.
2020. április 30-án a Támogatói okirat is kibocsátásra került,
sőt az előleg lehívása is folyamatban van. A partnertelepülések polgármestereit és a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egye-

sület irodavezetőjét Farkas
Szilárd házigazda polgármester
és Somogyi András, a letenyei
székhelyű egyesület elnökével
köszöntötték, majd fejezték ki
örömünket a jövőbeni jó
együttműködés
reményében.
Somogyi András elnök ismertette a pályázat főbb megvalósítási elemeit, annak befejezési dátumát és kitért az elszámolás fontos kritériumaira is.
A pályázat a zajki boronapince környezetében építési beruházást (földmunkák, helyszíni betonozás, kőburkolat készítés, beton pályaburkolat készítés), Kistolmács, Murarátka,
Muraszemenye és Zajk községek esetében pedig eszközbeszerzést (köztéri padok, utcanév-táblák, virágládák, rendezvénysátor, fedett kiülők, mobil

Megbeszélés a városházán.

asztalok, köztéri szemetesedények) valósít meg a nyár folyamán. Farkas Szilárd polgármester lapunknak elmondta,
hogy a boronapince és környéke megszépül, mely a város
önkormányzatának is érdeke. A

településvezető kitért arra is és
egyben reméli, hogy a 20212027-es programozási, fejlesztési ciklusban lehetőség nyílik
a szőlőhegyi útvonalhálózat teljes körű megújítására is.
(Mirkó)

2020. június

3

Dél-Zala Murahíd

A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
A koronavírus-járvány következtében elrendelt veszélyhelyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke gyakorolja. A megyegyűlés 2020. júniusi ülésének 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 eljárásrend szerint előzetesen kézhez kaptak. A megküldött előterjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyűlés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” című előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képviselők, ugyanakkor a közgyűlési dokumentum a veszély-

helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a képviselők kérdéseiket személyesen is feltehessék a katasztrófavédelmi igazgatóság illetékes munkatársának. Erre tekintettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.
A közgyűlés elnöke elfogadta a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszámolót. Az Alapítvány eredményes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállalkozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Pácsonyi Imre vette át
Varga Mihály pénzügyminisztertől és Tolnay Tibortól, a
VOSZ elnökétől.
Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő képviseli, a közgyűlés elnöke mellett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácsonyi Imre alelnök került delegálásra 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 főösszege 629.523 e Ft-ban került meghatározásra. A változtatás eredményeként a fő-

Dr. Pál Attila

összeg 805.211 e Ft-ra módosult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásának nyertes eredményéről kapott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfejlesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést tartalmaz, 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 hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormányzat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni települési, külhoni tájegységi, külhoni nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy kétfordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagozatos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetéssel 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 11ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően 1
kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendeletben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyűlés ünnepi ülésén kerülnek átadásra.
A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Közlönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

Fejlesztenék a letenyei gyermekorvosi rendelő eszközállományát
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a
Magyar Falu Program (MFP) 2020. évi végrehajtásáról szóló
1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések 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 lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány
beszerzésének elősegítése.
A kiírás keretében önállóan támogatható tevékenység: a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, illetve a védőnői feladatellátáshoz,
továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai,
rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, bútorok beszerzése a pályázat mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi
eszközök beszerzése támogatható. A pályázat benyújtási határideje április 24-e volt, az igényelhető forrás pedig 3 millió Ft.
Farkas Szilárd letenyei polgármester lapunknak elmondta,
hogy a veszélyhelyzet idején a háziorvosi praxisok fejleszthessék vagy megújíthassák orvosi eszközállományukat, sőt most
kiemelten fontosnak tartotta ezt a gyermekorvosi rendelők eseté-

ben. Ezért dr. Nagy Márton letenyei gyermekorvossal történt
egyeztetés alapján döntött úgy az önkormányzat, hogy pályázatot nyújt be a meghirdetett felhívásra.
– Mint köztudott, a gyermekorvosi rendelő 2015 őszén a
felújított Kárpáti utcai egészségházba költözött, azonban a meglévő berendezések már akkor elavultak voltak, azok az évtizedek
folyamán elhasználódtak. Így jelen pillanatban modern körülmények között, de cserére, megújításra váró vizsgálóeszközökkel és
bútorzattal rendelkezik a letenyei gyermekorvosi rendelő. Kiemeltem azt is, hogy a doktor úrra bíztam, a rendelőbe mely orvosi eszközök beszerzése vált indokolttá, így többek között vizsgálóágy, 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 természetesen 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 játszóteret kívánnak létrehozni az egyedutai városrészben, valamint
a közterületek megfelelő karbantartására fűnyírótraktor beszerzését is megcélozzák – amennyiben nyernek a benyújtott pályázataik.
Mirkó Imre

4

Dél-Zala Murahíd

2020. június

Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat.
– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül kereshetőek 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 betartása – mondja Zala megye kormánymegbízottja.
– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, 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 kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elektronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.
– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kormányablak busz is?
– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormányablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepüléseken 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 „kormányablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget teremt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kollégiumok, 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

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások
Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, amikor a koronavírus-járvány elérte Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelemben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyeinek megőrzése – három hónapra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Dr. Sifter Rózsa

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

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximálisan a nettó legkisebb munkabér kétszerese vehető figyelembe – részletezte a bevezetett gazdaságvédelmi intézkedések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.
– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?
– A kutatásfejlesztési szektort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkavállalók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének védelme, a dolgozók munkabérének fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosítása a magyar munkaerőpiacon. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?
– A kormány újabb segítségként 2020. május 18. napjától elindította a munkahelyteremtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők munkaviszonyban történő foglalkoztatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérelmezhető. A támogatás időtartama hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Mértéke a bruttó munkabér 100%-a, de legfeljebb 200 ezer forint havonta.
A támogatásokkal kapcsolatos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

Értéktárral erősítik a közösség összetartozását
szeretnénk, az a célunk, hogy a
keresztúri hagyományokat a
fiatalok bevonásával aktualizáljuk és új értéket teremtsünk,
ezzel tovább erősítsük falunk
közösségét” – írta közösségi
oldalán Polgár Róbert a szervezet megalakulásának alkalmából. A polgármester közölte,
a szervezet munkáját az önkormányzati minden lehetséges
eszközzel támogatni fogja.
Az értéktár bizottságát Kovácsné Deák Erzsébet vezeti. A
további tagok: Balogh Vilmos,
Összegyűjtik, bemutatják, népszerűsítik és megőrzik Keresztúr
értékeit.

Kovácsné Deák Erzsébet javaslatára létrehozták a Murakeresztúri Települési Értéktárat, hogy összegyűjtsék, bemutassák, népszerűsítsék és megörökítsék Keresztúr keresztúr
kulturális értékeit. „A falunknak színes és gyönyörű kultúrája, jelentős történelme, kü-

lönleges szokásai és gazdag hagyományai vannak. Az értéktár
megalakításának az a célja,
hogy minden keresztúri büszke
lehessen otthonára. Ennek pedig az a kulcsa, hogy közösségünk legfőbb értékeit együtt
őrizzük és ápoljuk. De természetesen nem csak múltidézést

Herman Dorina, Kovácsné Kővágó Anna és Selek Mártonné.
„A keresztúri halászat, településünk földművelési, állattenyésztési és kézműves hagyományai, a murakeresztúri mesteremberek technikai tudása és
eszköztára, a magyar-horvát zene és tánckultúra, a Mura-menti
ételkülönlegességek mind-mind
olyan értékek, témák és ügyek,
amelyeket érdemes lesz felkarolni!” – fejtette ki Polgár Róbert, hogy mi lesz az értéktár
küldetése.

Ózongenerátorral tisztítják a
rendelő levegőjét

Főállású háziorvosa lesz Keresztúrnak
Június 1-jétől dr. Józan Attila 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 (sürgős 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 mehetnek vizsgálatra a 18 év alattiak.

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

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

A járvány kitörése óta Murakeresztúron számos óvintézkedést tettek, az eredményes
védekezéshez szükséges eszközöket is beszerezték. Nemcsak
fertőtlenítőszereket vásárolt az
önkormányzat, de az egész falut ellátták védőmaszkokkal is.
Május végén újabb fontos
fejlesztés történt, amit Balogh
Ádám keresztúri képviselő kez-

deményezett. Rendeltek egy
ózongenerátort, amellyel a levegőben lévő baktériumokat és
vírusokat ki lehet szűrni. Az
eszközzel jelentősen mérsékelni tudják a rendelőintézet várótermében a fertőzés kockázatát.
A műszer segítségével akár
egy 138 négyzetméter alapterületű terem levegőjét is tisztán
lehet tartani.
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Ha bővül a család Főállású fogorvos lesz
Járvány idején is jár a támogatás

Hosszú szünet után szeptembertől újra lesz saját állandó, főállású fogorvosa Murakeresztúrnak! Dr. Gyulai Gábor
2006-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem orvosi karán,
fogorvos szakon. Szakterülete a
konzerváló fogászat és a protetika, azaz a fogpótlás.
Miután elvégezte az egyetemet, három éven keresztül a
pécsi klinikán dolgozott rezidensként. 2009-től pedig Nagy-

kanizsán rendelt az alapellátásban és magánorvosként. Kiváló szakmai tapasztalattal rendelkezik tehát. Az állás betöltéséhez szükséges szándéknyilatkozatot május közepén
írták alá, ezt kell majd a
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelőnek
jóváhagynia.
Ha rábólintanak, akkor dr.
Gyulai Gábor a következő hat
évben biztosan Keresztúr fogorvosa lesz.

A kis Kránicz Mariann a harmadik baba Keresztúron, aki a járvány idején született.

Hiába a világjárvány, Keresztúron az élet nem állt meg.
A veszélyhelyzet alatt immár a
harmadik újszülött gyermeket
köszöntötték a faluban. A gyönyörű kis Kránicz Mariann a
kijárási korlátozások életbelépését követően alig néhány
nappal született. Ő most Murakeresztúr legkisebb és legaranyosabb lakója.

Az újszülöttek után járó önkormányzati támogatást és az
édesanyát köszöntő virágot a
járványügyi előírásoknak megfelelően múlt május első hetében adta át Polgár Róbert
keresztúri polgármester.
Ezúton is szívből gratulálunk a kis csöppséghez Krániczné Szalavics Évának és férjének, Kránicz Attilának!

Új plébános érkezik Keresztúrra
Sűrűbben lesznek a misék

Vaslabán Csaba június közepén kezdi meg a szolgálatát
Keresztúron.

Június 15-től Murakeresztúrnak újra saját, állandó plébánosa lesz. Az új katolikus papot
Vaslabán Csabának hívják, június
15-én költözik Murakeresztúrra, 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, 2002től tizenhat éven át szolgált Balatonkeresztúron. Az új papnak
köszönhetően Keresztúron aktívabbá válik majd az egyházi és
a vallási élet. Sűrűbben lesznek
misék, gyakoribbá válik a lelkipásztori és beteggondozás.
A plébános folyamatosan
gondoskodik a hívők lelki békéjéről és a szentségek kiszolgáltatásáról.

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

Gyógyszerészt keresnek
Emberhiánnyal küzdenek
Murakeresztúr gyógyszertára emberhiánnyal küszködik,
ezért új munkatársat keresnek
hat vagy nyolc órás állásban.
Az elmúlt hetekben komoly
előrelépések történtek Murakeresztúr egészségügyi ellátásban. Június 1-től állandó háziorvosa van a falunak, szeptember 1-jétől pedig hosszú szünet
után újra lesz állandó, főállású
fogorvos is a településen.

Az egyébként jól menő
gyógyszertár viszont csak akkor tud tovább üzemelni, ha
lesz, aki ki tudja szolgálni majd
a vevőket, betegeket. A Mura
Gyógyszertár állást hirdet gyógyszerészeknek keresztúri és kanizsai üzletébe. Érdeklődni a
06-93-510-215 és a 06-93-510135-as telefonszámokon, vagy
személyesen lehet a gyógyszertárban.

A gyógyszertárnak jó forgalma van, csak legyen, aki kiszolgálja a vevőket.

2020. június
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Összefogásból született a kertészet
Kalákában művelik az első
önkormányzati kertészetet Murakakeresztúron, az önkormányzat minden intézményéből részt vesznek a munkában.
De sok felajánlást és segítséget
kaptak helyi vállalkozóktól és a
település lakóitól is. Ennek
köszönhető, hogy a zöldségtermesztéshez egyébként nem
éppen ideális állapotban lévő
területet gyorsan elő tudták
készíteni az ültetésre. Markológépet és traktort is használni
kellett, hogy meg tudják tisztítani a terepet. Földcserére is

szükség volt, miután helyenként olyan kavicsos volt a talaj,
hogy képtelenség lett volna
megművelni. Rendbe tették a
kerítést, és meg kellett szabadulni azoktól a fáktól is, amik
akadályozták a kerti munkálatokat, vagy leárnyékolták a földet.
A sok felajánlásnak és segítségnek, a keresztúri hivatali
dolgozók lelkes munkájának
köszönhetően már javában zajlik a zöldségtermesztés a kertben. 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.

Palánták és jó tanácsok Saját kistraktorát ajánlotta fel
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 önkormányzati 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 kertészet elindítását. Van, aki a mar-

koló gépét hozta el, hogy a
nagy szemétdarabokat, farönköket el lehessen távolítani a
telekről, amely évek óta használaton kívül volt. Volt, aki termőföldet hozott a kavicsos,
meddő talaj helyett. Mások pedig az útban lévő, a telket
leárnyékoló fák kivágásában
segítettek. Még palántákat és
magvakat is vittek a keresztúriak ajándékba, hogy minél
több finomságot meg lehessen
termelni a kertben.

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

Egy kiskanizsai vállalkozótól 60 paradicsom és 200 paprika palántát szerzett a keresztúri önkormányzat, hogy elültethessék a falu első önkormányzati kertészetében. Póczak
Jánostól nemcsak növényeket,
de kiváló tanácsokat is kapott a
falu vezetése a termesztéssel
kapcsolatban. A kertész elmondta, hogyan gondozzák és öntözzék a palántákat annak érdekében, hogy a legnagyobb termést hozzák majd a növények.
Polgár Róbert polgármester
közösségi oldalán a kertészet

elindítása kapcsán azt írta:
„Szeretnénk valódi értéket teremteni, az a célunk, hogy
hosszú távon minél inkább
önellátásra rendezkedhessen be
a falunk, és amit lehet, helyben
termeljünk meg. A közétkeztetéshez minél kevesebb árut
kelljen máshonnan beszereznünk. Ha jól végezzük a
dolgunkat, nemcsak pénzt tudunk majd ezáltal spórolni, de
biztos vagyok benne, hogy az
ételek is finomabbak lesznek a
helyben megtermelt zöldségektől”.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!

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

1 000 literes tartályban keverik...
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 készítenek a kútból kinyert vízzel
elkeverve. Így gondoskodnak
arról, hogy hosszú távon is
gazdag termést adjon Murakeresztúr első önkormányzati
kertészete.

Kovács Ferencé, az önkormányzat munkatársa keveri be
tápoldatot.
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Amikor az álmok valóra válnak
Mikolánné Danajka Bianka hitvallása a munkáról és a boldogságról

Mikolánné Danajka Bianka: – Adasson meg mindenkinek, hogy
azzal foglalkozzon, amit szeret.

Mikolánné Danajka Bianka
5 éve lett a KölyökVarázs, majd
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 munkájában. A gyerekeknek kitalált
programokban többek között
arcfestés, csillámtetkó készítés
is szerepelt. Munkáját megismerték, és a környező településre is elhívták, ő pedig önként
ment segíteni, festeni. Szívesen
vállalta, kihívásként élte meg
ezeket a napokat.
Már az első gyermeke születésénél 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 vállalkozóként megnyitotta a Kölyökvarázs Gyermekanimációt.
Egy év alatt kiderült, hogy
működése kevés a tényleges
megélhetéshez. Ez idő alatt
figyelemmel kísérte a piaci
lehetőségeket, így 2016. augusztus hónapban a vállalkozása második részét is elindította. Kézműves, dekorációs
munkáit közösségi oldalon hir-

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 megfordult, annyi lett a munkám, hogy
tudatos szervezésre van szükség ahhoz, hogy a gyerekekkel
is elegendő időt tölthessek.
A KölyökVarázzsal Zala és
Somogy megyében szervezünk
gyermekprogramokat az önkormányzatok, óvodák, iskolák és
civil szervezetek kérésére. Az
első években még Pest és
Veszprém megyében is többet
dolgoztunk, de most már megengedhetjük magunknak, hogy
nem kell minden, számunkra
távoli munkát is elvállalnunk.
Szívesebben maradunk közelebb.
A Mazsi Műhelyében otthoni dekorációkat készítünk: kopogtatókat, asztali és ablakdíszeket, virágboxokat és mindent,
ami kreatív, és megbíznak vele.
A másik irányunk az esküvői örökvirágok, esküvői és
egyéb rendezvények dekorációinak 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 százalékát postázzuk az ország egész
területére, Nagykanizsa és környéke pedig már csak a vásárlók 10 százalékát teszi ki.
Elmondhatom azt is, hogy
Ausztriából és Németországból
is vannak megrendeléseink. Esküvői teremdekorációval elsősorban Zala és Somogy megyében foglalkozunk. Az egész
országból érkeznek megkeresések, ezért előbb-utóbb úgy gondolom, hogy át kell lépjük a
»határainkat«. Eddig Facebookon és Instagramon voltunk
elérhetőek, viszont a napokban
elindult a webáruházunk is. Itt
az érdeklődök munkáink nagy
részét megtalálják, megrendelhetik” – avatott be a részletekbe Bianka, az üzletvezető.

A családanya vállalkozóval
Mikolánné Danajka Biankával
beszélgettünk.
***
– A sikerélmény mit jelent
ön számára?
– Folyamatos sikerélményben van részem. Minden alkalommal, amikor egy menyasszonyi örökcsokrot készítek. Ha
egy-egy dísz, ajándéktárgy vagy
koszorú elkészül, rengeteg pozitív élményt kapok. Az ügyfelek 90 százaléka visszaír,
visszajelez, és örömét fejezi ki
az elkészült munkánk után. Bevallom, hogy ez nagyon motivál. Mindannyian arra vágyunk, hogy elismerjék a munkánkat.
– A vállalkozása jövőképében mit láthatunk?
– A közeli célok között szerepel, hogy fejlesztem és bővítem a Mazsi Műhelyét. Ahogy

Az utánpótlás is megkezdte…
A járványügyi korlátozások
miatt március 17-e óta nem
voltak közös fociedzések a Murakeresztúri Sportegyesületnél.
Az utánpótlás korú gyerekeknek és a felnőtteknek is nagyon
hiányzott már a közös játék, a
testmozgás. Bár a bajnokságot
lefújták, a sportegyesületet elsősorban nem a versenyzés miatt
hozták létre. Hanem azért, hogy
a kicsik és a felnőttek is jó közösségben lehessenek, egészsé-

ges életet éljenek és életre szóló barátságokat köthessenek. A
keresztúri sportegyesület egy
barátságos és családias hangulatú klub, és szeretnék, ha a
jövőben is az maradna.
Az egészség védelmében a
sportolók otthon öltöznek át és
ott is mosakodnak. Többségében olyan gyakorlatokat végeznek az edzéseken, amelyekhez nem szükséges a személyes
kontaktus.

A járványügyi előírások betartásával újraindultak az edzések a
Murakeresztúri Sportegyesületnél.
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a műhely kezdeti létrehozásakor, most is pályázati forrásból szeretném megvalósítani
az elképzeléseimet. Volt, hogy
főállásban és részmunkaidőben
is voltak alkalmazottaink. Sajnos nagyon nehéz olyan munkaerőt találni, aki lelkiismeretesen és jól is végzi a munkáját.
Jelenleg három fő rendszeres
alkalmi munkavállaló segít a
műhelyben és a gyerekprogramokon egyaránt. Rájuk folyamatosan számíthattam az
utóbbi években. A bővített műhely létrejöttével, főállású munkaerőben 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 tevékenységét Murakeresztúron?
– Bárki kér tőlem segítséget, nagyon szívesen segítek,
de ezt tudja mindenki. Támogatom a helyi rendezvényeket,
intézményeket. Megtisztelőnek
érzem, amikor segíthetek. Ötleteimmel 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 gyermekeknek arcfestéssel és árusként
voltam jelen. Boldogsággal töltött el, amikor két évvel ezelőtt
a szervezők kikérték a véleményemet a szervezéssel kapcsolatban is. Vállalkozásom
megbecsülését az önkormányzat 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 kibontakozni, és remélem, ezzel hozzá
tudtam adni a rendezvényhez.
Büszke vagyok erre a rendezvénysorozatra.
Támogatom,
hogy még nagyobb is lehessen.
Ez a murakeresztúriaké, legyünk rá nagyon is büszkék!
Remélem, hogy minél több vállalkozó ki tudja venni a részét a
munkából, mert ez egy nagyon
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jó út a számunkra. Biztos vagyok abban, hogy Murakeresztúr Község Önkormányzata még több lehetőséggel
fogja támogatni a helyi vállalkozásokat. Jó példa erre ez
az interjúsorozat is, ami bemutatkozási lehetőséget biztosít
számunkra.
– Mit jelent önnek a
szivárvány?
– Közel áll hozzám. Boldogság, vidámság. Minden színes. A színek harmóniája, összeállítása, például egy csokornál.
– Mit jelent önnek a
szépség?
– A munkám szépségét, amit
imádok. Másnak a hobbija, nekem 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. Abban a hónapban az lett a legfelkapottabb termékünk. Mennyire nem vagyunk egyformák...
– Az elért eredmények nem
jöhettek volna létre ha…
– Valóban nem tudtam volna mindent kivitelezni, ha a párom anyukája nem segít a mindennapokban. Valószínű, hogy
most én sem tartanék itt, ha ő
nem segít. Vigyázott a gyerekekre, támogatta a törekvéseimet, mindent megtesz, hogy
megkönnyítse a hétköznapjainkat. Mindenkinek ilyen anyóst
kívánok! Szóval ezúton is köszönök neki mindent! Nagyon
sokat köszönhetek a barátaimnak is, akik a mai napig
motiválnak, elismerik a munkámat. A páromnak és a
gyerekeknek pedig hálás vagyok amiért tolerálják a sok
munkámat, mindig segítenek
kikapcsolódni és támogatnak
a törekvéseimben. És természetesen hálás vagyok a sorsnak is, hogy egyszerre lehetek családanya és üzletasszony.
– Utolsó kérdésként, mi lenne a három kívánsága?
– A családom és én jó sokáig éljünk egészségben. A másik, hogy továbbra is felfelé
ívelő legyen a vállalkozásom.
Utolsónak pedig, hogy adasson
meg mindenkinek, hogy azzal
foglalkozzon, amit szeret. Bármilyen távolinak tűnik, kétkezi
munkával is boldog és sikeres
életet.
Kovácsné Deák Erzsébet

V.

Komposztáló az elszáradt virágoknak

A keresztúri önkormányzat közmunkásai és karbantartói szépen rendben tartják a temetőt.

A keresztúri önkormányzat
karbantartói és közmunkásai a
járvány alatt is teljes erőbedobással dolgoztak. Nemcsak
az önkormányzati kertészet elindításában jeleskedtek, de az
épületek, közutak és parkok
gondozásából is kivették a részüket. Minden nap, teljes
munkaidőben azon fáradoztak,
hogy a falu szép és takaros legyen, minden jól működjön,

amire szüksége van a keresztúriaknak.
A keresztúri temető kertjét
is ők tették rendbe: folyamatosan nyírják a füvet, metszik a
fákat, összegyűjtik a száraz
leveleket. Májusban készítettek egy komposztálót is, hogy
azt elszáradt növények ne a
szemétben végezzék, hanem
újra lehessen hasznosítani
azokat.

Új kannák a temetőnek
Rezsek Zsolt keresztúri
képviselő a régi, tönkrement
locsolókannákat újakra cserélte
a murakeresztúri temetőben.
Összesen 20 új kannát ajándékozott a falu temetőjének, hogy a hozzátartozók
ápolni tudják szeretteik sírhelyénél az elültetett virágokat,
növényeket.

A régi, rozsdás kannákat újakra cserélték a keresztúri temetőben.

100 tő virág ajándékba
Gyuranecz Ferenc és Babai
Beáta keresztúri lakosok és
vállalkozók 100 tő virágot
ajánlottak fel a falunak, hogy
szebbé váljon a település.
Bársonyvirágot és jégvirágot adtak az önkormányzatnak,
amiket már el is ültettek a falu
központjában.

Ajándék virággal szépül Keresztúr központja.
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„A legfontosabb a bizalom!”
Beszélgetés dr. Józan Attila háziorvossal
Ő egy nagyon jól képzett orvos, ezért nem lesz egyszerű,
de én szeretem a kihívásokat.
– Van-e valamilyen kötődése, kapcsolata velünk, murakeresztúriakkal?
– Nincs kötödésem. De 30
éve vagyok háziorvos, és mindig ebben az ügyeleti körben
dolgoztam, így ilyenkor találkoztam murakeresztúri betegekkel is. Igazán problémám
nekem soha nem volt itt. Én is
zalai vagyok.

– Milyen tanácsokat, útravalókat kapott hozzánk? Kitől?
– Amit kaptam, azt a dr.
Borda Istvántól kaptam. Többek között azt is, hogy igyekezzek pontos lenni, a rendeléseket is pontosan kezdeni.
– Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie eddigi praxisa során?
– Az egész háziorvosi szakma egy nagy kihívás. Sokszor
nagyon nehéz az, hogy egyedül
kell lenni és egyedül dönteni,

A színes és a restaurált Pieta szobor
Dr. Józan Attila: – A háziorvosi hivatás egy szolgálat.

Dr. Józan Attila 2020. június 1-től Murakeresztúr és
Fityeház körzet főállású háziorvosaként praktizál.
– Örömmel hallottuk, hogy
ismét van, lesz állandó körzeti
orvosunk az ön személyében.
Honnan származik? Mit kapott
örökül a szüleitől?
– 1960-ban születtem Nagykanizsán, ott is érettségiztem. A
Pécsi Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát általános orvos szakon és 1993 óta
tevékenykedem háziorvosként.
Édesapám Pákán volt háziorvos, utána Zalakomárban. Azt
hogy orvos lettem, édesapámnak köszönhetem, aki mindent
megtett, hogy lebeszéljen róla.
Ő azt szerette volna, ha műszaki pályát választok, de én
orvos akartam lenni.
– Miért választotta ezt a
„mesterséget”?
– Az édesapám példája volt
előttem. Kisgyerek koromtól
fogva természetes volt számomra, hogy orvos legyek,
mint apukám. Nem bántam
meg, és ha vissza lehetne forgatni az idő kerekét, most is az
orvosi pályát választanám.
– Mi a mesterségének címere? Mit gondol a háziorvosi
hivatásról?
– A háziorvosi hivatás egy
szolgálat. Amikor az orvos a
beteggel találkozik, nem egyenrangú partnerként találkoznak,
mert a beteg ki van szolgáltatva

az orvosnak. De nem szabad,
hogy a beteg ezt érezze, mindent el kell követni azért, hogy
a beteg úgy érezze, egyenrangú
partnerek. Az orvosnak rendkívül 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 időpontot, akkor ez valahol a háziorvoson 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 fordulnak felé és meg vannak elégedve. Én mindig erre törekedtem.
– Mik voltak hivatásának
előző állomáshelyei? Mennyi
időt töltött ott?
– Az egyetem után 5 évet a
kórházban dolgoztam Nagykanizsán, majd több mint 20 évig
Gelsén, utána pedig Becsehely,
Petrivente, illetve Valkonya
1700 lakóját láttam el.
– Miért minket választott?
– Talán azért, mert dr. Borda István jó barátom, én nagyon tisztelem és szeretem őt.
Ő biztatott arra, vállaljam el a
praxist, hogy a körzet egyben
maradhasson. Egyrészt egy kicsit félek is az ő nyomdokaiba
lépni, nekem ez nagy kihívás.

Fityeház műemlék látnivalója a Pieta szoborcsoport, ami
népies, késő barokk stílusban
készült 1809-1814 között.
A szoborcsoport Pieta része
alatt – szemben állva – bal
oldalt Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének a szobra
áll. 1999. óta Szent Flórián
ünnepnapján – május 4-én –
tartják a tűzoltók világnapját.
A jobb oldalon Szent Vendel szobra látható, akit a
pásztorok védőszentjeként tisztelnek (emléknapja: október
20.).
A szoborcsoportot az elmúlt
200 évben az egyház és a
szorgos hívők gondozták, akik
a saját szépérzéküknek megfelelően igyekeztek a műemléket karbantartani és időnként átfesteni. Az emlékmű

A restaurált szobor.

A színes „változat”.

legutolsó „színes” formájára
még sokan emlékeznek a településen.
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míg a kórházi ellátásban van
egy nagy háttér: labor, röntgen
és kollegák, akiktől bármikor
tanácsot lehet kérni, ha elakadnék. A háziorvosi szolgálatban sokszor percek alatt kell
eldönteni: vállalhatom-e a beteg gyógyítását otthon vagy pedig be kell küldenem kórházba.
Amikor egy orvos egy bizonyos 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 nagyon fontosnak tartom, és
nagyon örülök, hogy a Borda
doktor asszisztense, Gerencsérné, Ildikó továbbra is itt
marad a rendelőben, mert ő
nagyon sok segítséget tud nekem 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 folyadékvesztése 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 időpontegyeztetés természetesen ebben
a covid virusos helyzetben továbbra is működni fog. De influenza vírusos időben, amikor a
rendelőben egy nap megfordulnak 70-80-an, nem biztos, hogy garantálni tudom a
telefonos egyeztetést. Az olyan
betegek, akik az állandó gyógyszereiket akarják feliratni, amire be lettek állítva, telefonon
megrendelhetik majd, és mi felírjuk a gyógyszereiket, amit
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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 lássam, tényleg jól van és megfelelő volt-e a felírt terápia.
– Országosan arról hallunk,
hogy laposodik a vírusgörbe,
megnyertük az első csatát. Mit
kell tennünk, mit tanácsol ebben a helyzetben?
– A szájkendő viselése mindenképp elengedhetetlen és
nem szabad nagyon csoportosulásokat szervezni. A fiatalok
körében ez a fertőzés tünetmentesen lezajlik, de az időseknél és a krónikus betegeknél
halállal is járhat. Ha egy táborban fertőződik meg ennyi
ember, lehet, hogy észre sem
vették volna, mert tünetmentesen 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 együttműködő. Nagyon sok beteg van, és
szülőkre jellemző, hogy délelőtt elhozza a gyereket a rendelésre, ahol a gyerek megkapja 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 felülbírálni a kollégámat, hogy ő
rosszat írt, majd én írok jobbat.
De a legfontosabb az, hogy a
beteg működjön együtt az orvosával, az orvos soha nem
akar rosszat a betegének. A legrosszabb betegek az internetes
betegek, akik már kész diagnózissal jönnek be, hogy ezt
meg azt olvasták az interneten.
Ebben az esetben igyekszem
elmagyarázni, hogy azok a tünetek 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 betegnek a legjobb legyen.
Spirk Erzsébet
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Falugondnoki szolgálat
Fityeházán

Munkában a falugondnok.

Fityeház Község Önkormányzata – 2020. május 4-től
kezdődően – falugondnoki
szolgálat működtetését határozta el.
A falugondnoki álláspályázat 2020. február végén jelent
meg – a Belügyminisztérium
kozigallas.gov.hu című honlapján, Fityeház község www.
fityehaz.hu című honlapján,
valamint a Murahíd nevű folyóiratunk márciusi számában.
A beadás határideje március
20-a volt – az állásra egyetlen
pályázó jelentkezett – nyilatkozta dr. Takács József polgármester.
A szolgálat azoknak a lakosoknak nyújt segítséget, akik
idős koruk, egészségi állapotuk, vagy egyéb nehéz élethelyzetük miatt esetenként,
vagy hosszabb ideig rászorulnak a falugondnoki szolgáltatás
igénybevételére. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó
szolgáltatások körébe tartoznak
különösen:
• étkeztetésben való közreműködés,
• gyógyszerkiváltás, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése – a rászorulók
részére,
• a lakosság részéről jelzett,
vagy a falugondnok által észlelt
szociális információk továbbítása,

• óvodáskorú, iskoláskorú
gyermekek, csoportok rendezvény helyszínére történő szállítása,
• közösségi, művelődési,
sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
• egyéni hivatalos ügyekben tájékoztatás, ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
• a falugondnoki szolgálat
működtetésével kapcsolatos teendők ellátása,
• önkormányzati információk közvetítése a lakosság
részére,
• közreműködés az önkormányzati alapfeladatok ellátásában, az önkormányzat intézményeinek és eszközeinek karbantartásában.
A kinevezett falugondnok:
Takács István (Fityeház, Kossuth L. u. 10.) Tel.: 06 20 347
0346.
A falugondnok minden pénteken 1600 -tól 1700 óráig fogadóórát tart a Községi Könyvtár
helyiségében.
– A település lakossága
lassanként megismeri a falugondnok tevékenységét, amelyet még nekem is tanulnom
kell – mondta Takács István
falugondnok. – A rászorulók
pedig nagyon örülnek a segítségnek, amit a falugondnoki
szolgálat kínál és nyújtani tud.
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Csicsek Anna:

Anyai látogatás
Kislány koromban az anyák
napi köszöntés szinte mindig
ugyanolyan előkészületekkel
járt. Falusi, szerény körülmények között élő gyerekek lévén
eszünkbe sem juthatott virágot
venni. Nemcsak azért, mert nálunk 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 erdőmező virágozó helyeit. Visszatérő vendégekként tudtuk, merre érdemes barkát, hóvirágot
keresni, ibolyát szedni, gyöngyvirágot csokrozni.
Az időjárás néha kitolt velünk, s bizony rosszul időzítette
a virágok nyílását nemcsak
anyák napjához, de a többi ünnepnaphoz viszonyítva is. Ilyenkor önkényesen áttettük azokat.
Képesek voltunk egész napokat erdőn-mezőn tölteni, hogy
eltúlzott méretű csokrainkkal
szerezzünk örömet anyukáinknak. Akik persze nemcsak a virágoknak örültek, hanem annak
is, hogy mi, gyerekek végre hazakerültünk, minden baj nélkül.
Az apróbb sérülések nem számítottak annak, senki sem foglalkozott velük, pedig árokugrás, bokorhajtogatás közben beszereztük első félévi sérüléseinket, horzsolásainkat a nyári
vakációban esedékes jelentősebbek előtt. Ezek nélkül sosem úszhattuk meg jó szándékú
beszerző útjainkat.
Manapság, amikor szinte
unalomig puffogtatjuk a megváltozott szokásainkról szóló
frázisokat – amelyek átszövik
életünk minden részét – nem
hagyhatjuk ki az anyák napi
köszöntéseket sem. Azok is
megváltoztak. Rendelésre készülnek a nagyobbnál nagyobb, érdekesebbnél érdekesebb, drágábbnál drágább, különleges, egzotikus virágokból
összeállított csokrok, kompozíciók.
Aki teheti, személyesen keresi fel édesanyját, viszi a virágot, netán édességet, esetleg
valami nagyobb ajándékot. Sokan vannak, akik ezt – mond-

juk a nagy távolság miatt –
másképp oldják meg. Erre
igenis alkalmas a telefon, az email, vagy valamelyik közösségi oldal. Ez ellen kár hadakozni. Senki sem lehet olyan
ostoba, hogy ne használná ki az
informatika létező formáit a
köszöntésre.
Ezt azok a disszidensek képesek 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 telefonnal rendelkeztek. Faluhelyen maradt a kurblis, ma
már csak múzeumokban található készülék. Az értekezés lehetséges volt ezen is, de nagyon meg kellett szervezni az
időpontot a beszélgetésre.
Emlékszem olyan esetre,
hogy a szomszéd falubeli fiú
több év után tudott először beszélni Kanadából az édesanyjával egy ilyen készüléken. Az első tizenöt percük sírással telt el.
– Kisfiam!
– Édesanyám!
– Istenem, istenem! – ezeket még csak-csak ki tudták
mondani időnként, de kellett az
a jó negyedóra, míg lenyugodtak, és képesek voltak mondatokat váltani egymással.
Nos, az én pár évvel ezelőtti
találkozásom az édesanyámmal
nagyon elütött az összes addigitól. Váratlanul jött. Igaz, nem
éppen anyák napján, hanem kicsit korábban, egy éjszaka történt. A meglepetésszerű találkozóra nem is volt időm felkészülni, hiszen – minden előzetes értesítés nélkül – ő látogatott meg engem. Az udvarunkon pillantottam meg. Az
ősz hajú 85 éves pici, összezsugorodott öregasszony csak
állt egyhelyben. Ahogy csak
bírtam átöleltem, magamhoz
szorítva zokogtam:
– Édesanyám, drága édesanyám!
Ő pedig nem szólt semmit,
olyan egykedvűen állt előttem.
Beszéltem volna vele, ölelgettem, puszilgattam volna, de el-

tűnt. A sírást még ébren sem
tudtam abbahagyni.
Harminc éve ment el, mondhatni egyik pillanatról a másikra. És most itt állt előttem
olyan 85 évesre megöregedve.
Felfoghatatlan! Mi történt? Ki
„intézkedett”, hogy láthassam?
Ilyenre még gondolni sem tudtam soha. Hogy lássam megöregedve?! Halálakor még nem
volt ősz a haja, arányos testalkatú 56 évesen 56 kg-os kedves, 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 bennem, hogy soha többé nem fogom látni! Úgy mart a szívembe, lelkembe ez a fájdalmas
gondolat, hogy majd szétfeszített! Az a sokk, ami a hirtelen
halálakor fellépett nálam tehát
ennyi ideig tarthatott. Utána
meg maradt a mérhetetlen fájdalom. A mindennapos. Fogalmam sem volt arról, hogy egy
embernek mennyi könnye van.
Akkor sírtam leginkább, amikor senki sem látott. Egy kellemes dolog volt az egészben:
este, lefekvéskor, amikor már
jobban húz az ágy, mint a TVműsor, még oda is figyelnél a
tévére, de aludni jobban vágysz…

IX.
volt olyan pár percem, amikor
nem tudtam eldönteni, hogy éle az édesanyám, vagy sem. Ez
volt az ébrenlét és az álom
határa, amit akarattal nem lehet
előidézni. Ezek a félálomban
töltött kellemes pillanatok segítettek 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 analizáltam helyzetemet, megpróbáltam élni az életemet. Vártam
azt a pillanatot, amikor már elfogadom Anyukám halálát. Ez
is eljött. Úgy jó tíz év múlva…
De meg kellett értenem:
élők az élőkkel, holtak a holtakkal… A lelkemben váratlanul és bárhol felbukkanó hasadékok keletkeztek, és át kellett
ugranom őket… Mikor milyen
segítség volt, olyat vettem igénybe. Mondjuk, olvastam valahol
egy ilyen gondolatot: Ne kösd
lelkedet holtakhoz, mert előbbutóbb Te is közéjük kerülsz.
Na, erre már el is mertem mosolyodni. Megtehetem? Hát,
persze, Anyu sem örülne, ha
mindig szomorúnak látna. Lát
engem? S ha igen, hogyan?
Hogy mi történt azon az
anyák napjához közeli éjszakán, nem tudom. De arra a katarzisra, amit transzcendens
találkozónkkal szerzett az édesanyám, örökké emlékezni fogok.

Kerékpárok a kanizsai kórháznak
A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség felajánlásaként harminc kerékpárt kapott a
nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház a Bringázz a
munkába! kampány keretében.

A bicikliket Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló kormányzati akciócsoport vezetője, az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos adta át.

Fotó: MTI/Varga György
Brünner Szilveszter kórházigazgató (b) és kollégái kipróbálják
a kerékpárokat. Jobbról Révész Máriusz.
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„Éliás, Tóbiás, egy tál dödölle”
versenyzőként indultunk az
akkor első alkalommal megrendezett Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál főzőversenyén: parasztgatyába és parasztingbe
öltözve, mezítlábasan, szekérrel és még sok más, a régmúlt
időkre emlékeztető kelléket bevonva a versenybe.
Általuk, velük szerettem bele ebbe az egyszerűen nagyszerű ételbe, a dödöllébe, ami
gasztronómiánk egyik gyöngyszeme. A versenyt megnyertük,
ami az életre szóló emlékeken
kívül egy új korszakot nyitott
életemben.
Ettől a naptól egyre határozottabbá vált bennem, hogy a
dödöllét, mint autentikus értéket képviselő ételt továbbadjam
a jövő nemzedékek számára is.
Nem csak helyi értékként kezelve, hanem mint a magyar
nemzet gasztronómiájának egyik
ragyogó gyöngyszemét, megosztani másokkal.
A dödölle iránt szereteten
persze nem kell csodálkozni.
Több mint 200 éves múltnak és

A kötet borítója.

A közelmúltban a Fityeházi
Könyvtár szervezésében nagyszabású – diavetítéssel egybekötött – könyvbemutatót tartottunk.
Priklyl József, Venesz-díjas
séf, mesterszakács saját könyveinek bemutatásával ismerhettük 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 finom tájjellegű ételkülönlegességre?
– Magánéletem és munkám
úgy hozta, hogy felkerekedtem
és otthagytam szülőföldemet,
Tolna megyét és ideköltöztem a
szépséges, dimbes-dombos Zalába. Mint szakács, szerencsésnek mondhatom magamat, mivel már előzőleg nemcsak elméletben, de gyakorlatban is
bepillantást nyerhettem Tolna
megye paraszti életének gasztronómiájába, ami elsősorban a
Sárköz és a sváb konyhának
nagyszerűségéről szól.
Itt, Zalában még szerencsésebb helyzetbe csöppentem.
Több tájegység is található e
régión belül: Balaton, KisBalaton, Göcsej, Hetés, Zalai
dombság. Mindez sok csábítás-

sal jár: tavak, szántók, rengeteg
erdőség és természetesen a
gasztronómia sokszínű világa,
ami igazi „éléstárt” kínál a finom ételek kedvelőinek.
E sokszínű ételpalettáról
nem más, mint a dödölle lopta
magát leginkább a szívembe
hamisítatlan nemes egyszerűségével és megunhatatlan ízvilágával. 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” kezdetű gyermekdalocska soraiból állt.
Zalakaroson egy nagy szálloda konyhafőnökeként hamar
megtapasztaltam, hogy itt a
dödölle napi szinten jelen van
az emberek életében. Igyekeztem mihamarabb ellesni az
itt élő szakácskollégáktól, hogy
mit is takar az addig számomra
titokzatos étel. Elkészítését megmutatták egyszer, kétszer, háromszor, szóval sokszor. Beavattak az apró kis „titkokba”
amelyekből aztán kezdett összeállni a kép, hogy valójában
miképpen is lehet jó dödöllét
készíteni.
2004. szeptemberében másik két szakácskollégámmal

tiszteletnek örvendő ételről beszélünk, amit az egész ország
minden területén ismernek, készítenek, vagy legalábbis hallottak már róla.
Ezt a népi eledelt is a kényszer szülte, azaz olcsó alapanyagból kellett minél laktatóbb, ízletesebb ételt készíteni.
Nos, ez nagyszerűen sikerült
nagyanyáinknak és leszármazottaiknak. Elkészítése nagyon
egyszerű és finom, és nem
utolsósorban laktató.
Mostanra már én is büszke
vagyok arra, hogy ellestem és
megtapasztaltam, hogyan is lehet dödöllét készíteni. Szívesen
fogok hozzá és készítek el egyegy tálra való dödöllét és melléje esetleg más finomságot.
Megköszönve a színes, tanulságos előadását, „kötényt
fel, és irány a konyha, kezdődjék a kihívás!” – mondta, a
mesterszakács búcsúzóul a
hallgatóságnak.
Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna
könyvtáros

Bővül a nagykanizsai ipari park
A nagykanizsai ipari park már betelt 135 hektárja mellett
további 160-170 hektáros bővítést tesz lehetővé az a feltáró út és a
hozzá tartozó közművek, amelynek tervezési és kivitelezési szerződését nemrég írták alá a dél-zalai városban.
Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
államtitkára, a térség országgyűlési képviselőjeként az aláírás alkalmából azt mondta: hatalmas lépés előtt áll Nagykanizsa gazdaságfejlesztése.
Az elmúlt években nagyon sok vállalkozás érdeklődött a lehetséges iparterületek iránt, így a bővítés a kis- és közepes vállalkozások mellett a nagyvállalatok beruházásaira is lehetőséget ad –
közölte.
Balogh László polgármester (Fidesz-KDNP) kifejtette: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből mintegy 3
milliárd forintot fordítanak az önkormányzati iparterület bővítésére. 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: elkezdték 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 kilométeres 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)
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Fityeház fejlődését segítik

Magdics László: – A munkánkban bent van a nevünk…

Tekintettel a vírusjárványra,
otthonának teraszán beszélgettem – megfelelő távolságtartás
mellett – Magdics Lászlóval, a
Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány új elnökével.
– Ön hogyan birkózik meg a
koronavírus járvány okozta nehézségekkel?
– Természetesen optimistán
állok a dolgokhoz, a vállalkozásomat bizonyos szabályok
mellett tudom működtetni, itthonról dolgozom. Elsősorban
az idősekre gondolok, vigyázzanak magukra, tartsák be az

utasításokat. Ezt az egészet
nagy türelemmel, kitartással
és toleranciával tudjuk átvészelni.
– Mi motiválta, hogy elvállalja az elnöki tisztséget?
– Több összetevője van:
több mint tíz éve veszek részt
az alapítvány életében, munkájában az alapítvány lelkes tagjaként. Több mint 20 év elteltével nagyon komoly baráti
kapcsolatok jöttek létre, sokan
önzetlenül időt, energiát, anyagiakat áldoztak az alapítványért. Ezt látva szívesen tettem

Nem álltak le a fejlesztések
A pandémiás időszak ellenére 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 Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, a térség
fideszes országgyűlési képviselőjeként a városházán tartott
sajtótájékoztatón arról beszélt,
hogy a Terület- és településfejlesztési operatív programból csaknem nyolcmilliárd forint összegű beruházás valósul meg, a Modern városok program keretéből
pedig több tízmilliárd forintot
fordítanak fejlesztésekre. Ez utóbbiak között említette a multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok már folyó építését.
A politikus kifejtette: „néhány vészmadár” arról beszél,
az önkormányzatokat nehéz
helyzetbe hozza, hogy a veszélyhelyzet miatt a kormány
forrásokat csoportosít át, miközben a települések nagy lehetőségeket kapnak – telepü-

lésmérettől függetlenül – fejlesztéseik megvalósítására.
Balogh László polgármester
(Fidesz-KDNP) elmondta: a
Corvin utcában 237 millió forintért új, 24 férőhelyes bölcsőde épül, ami hat új munkahelyet is jelent majd. A Nagyrác 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 lehajtójánál annak a körforgalomnak a
kivitelezése, amely az ipari
park bővítésére ad lehetőséget.
A napokban írják alá a szerződést az önkormányzat 20 hektáros területére vonatkozóan az
utak, közművek tervezésére,
ami csaknem kétmilliárd forintos 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.

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 elteltével generációváltáshoz érkezett az alapítvány. Megtapasztaltam, hogy milyen energiával és lendülettel szeretnék
ezt a meglévő tagok tovább
csinálni és a fiatalabb korosztályból is önzetlenül csatlakoztak hozzánk. Ez a megerősített
csapat az élen szeretne engem
látni. Erre már nehéz volt nemet mondani! Az alapítvány az
eddigi években sokat fordított a
művelődési ház fejlesztésére,
megújulására: nyílászárók cseréjétől kezdve, kulturált rendezvények
lebonyolításához
szükséges eszközök beszerzéséig. 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 közösségi tereink sorsát, állapotát: a legutóbbi fejlesztésünk
során mindkét játszótéren egyegy szép mászóházzal leptük
meg településünk gyerekeit és
az óvoda kis lakóit. A hagyományőrző 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 önkormányzati hivatallal, s bízunk benne, hogy ez a jövőben
is így lesz, mert még sok feladat vár ránk.
– Ha már szóba került a jövő,
vannak-e terveik, mik a céljaik?
– Ez a szorgos alapítvány
nem csak a markát tartja. Ennek a megerősített csapatnak az
élén még több rendezvényt szeretnék megtartani kis falunkban. Tudjuk és tapasztaltuk,
hogy a rendezvényeknek milyen erejük van. Népszerűbbé
és élhetőbbé tudjuk tenni a
falunkat! Több olyan ingatlanja
van községünknek, amire ráfér
egy kis felújítás. Ezekből szeretnénk felkarolni egy részt,
ami alkalmas lenne bárminemű
találkozóra és ahol örömmel
tudnánk akár szállást is biztosítani! Célunk lenne egy olyan
teret kialakítani, ami az élet
tere lenne, ahol szeretnénk megemlékezni minden fityeházi
újszülöttről! Annak a tudatában
szeretnék segíteni és tenni,
hogy a falut nem az őseinkből
örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön!
– Mit jelent a siker az ön
számára?
– Azt, hogy a munkánkban
bent van a nevünk, Fityeházért,
fejlődésért, közösségért.
Tóth Péterné

Szennyvíz elemzésével keresik a koronavírus nyomait

Fotó: MTI/Varga György
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 Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával a
Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Mol együttműködésében kilenc városban indul kutatómunka a koronavírus kimutatására a kommunális szennyvizekből.
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Trianoni üzenet Murakeresztúrról

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

Június 4-én volt a tragikus
trianoni diktátum századik
évfordulója, közös megemlékezést azonban sehol sem lehetett tartani az országban a
járványügyi helyzet miatt. A
Csángóföldről származó murakeresztúri 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. Csángóföld ugyan Trianon előtt sem
tartozott földrajzilag Magyarországhoz, mégis közös tragédiaként tekintek a száz évvel
ezelőtti eseményekre.
Egyszerű, paraszt családban
nőttem fel, magyarként a másodrendűség és kirekesztettség
érzését már gyerekkoromban
megtapasztaltam a román „tengerben”. Első ilyen meghatározó élményem akkor ért, amikor kenyérért álltam sorba és
épp én következtem volna, de
félrelöktek, hogy előbb a románok kaphassanak. Én pedig állhattam újra sorba, olykor hiába.
Nekünk ez Csángóföldön mindennapos élményünk volt, a
trianoni szerződés után sok
millió magyar rekedt a határokon túlra, hogy aztán hasonlóan
keserű, vagy még rosszabb
élményekben legyen részük.
Az idők során sokszor megtapasztaltam, milyen nehéz magyarnak lenni. 12 éves koromban Erdélyben folytattam tanulmányaimat, Csíkszeredában
voltam kollégista. Előfordult,
hogy a csángó magyarokat az
erdélyi magyar közösségben is
megbélyegezték, románnak neveztek minket. 18 évesen költöztem Magyarországra, itt folytattam tanulmányaimat. Néha

az anyaországban sem volt
könnyű elfogadtatni magamat
magyarként. A 2004. december
5-ére kiírt, kettős állampolgárságról szóló népszavazás nagy
reményekkel töltött el, ám az
eredmény annál nagyobb csalódást 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 felszabadultságot éreztem.
Azt gondolom, nem a kettős
állampolgárságot igazoló papír
a fontos, hanem az együvé tartozás élménye. Hogy az anyaország hivatalosan is kimondta,
a diaszpórában élő magyarok,
így a csángók is a nemzet részei. És lehetővé kell tenni számukra, hogy könnyebben kaphassák meg a magyar állampolgárságot. 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 felkarolják és segítik őket, hogy
legyen magyar nyelvű iskola,
oktatás és kultúra. Ha ez nincsen, a határon túli magyarság
lassan, de biztosan el fog tűnni.
Ezért fokozottan nagy az anyaország felelőssége, amit szeren-

csére mostanra sikerült felismerni.
Néhány éven át az olaszországi Velencében is tanultam,
ahol volt egy csángó magyar
osztálytársam. Ő azonban fiatalon Magyarország helyett Bukarestbe került, román iskolákba járt. Bár ő is magyar
gyerek volt, felnőttként már románnak vallotta magát. És nem
lehet ezért hibáztatni. Lehetősége sem volt rá, hogy a magyar 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 csángó magyarokat a kultúránk
fennmaradásában és megélésében. Bár mi is magyarul beszéltünk gyerekként, de szükség volt rá, hogy írni és olvasni
is az anyanyelvünkön tanulhassunk meg. Másképp nem
erősödhetett volna meg a magyarság tudatom az idegen környezetben. Rá kellett eszmélnem, hogy miért beszélek, írok
és olvasok más nyelven Moldvában, mint körülöttünk a
többség.
Ha a csángóknak nem nyitjuk fel a szemüket, hogy valójában hova is tartoznak, akkor
esélyük sem lesz rá, hogy megtanulják, megismerjék saját
múltjukat, történetüket és kultúrájukat. Akaratlanul is el fogják veszíteni magyarságukat, és
ez pótolhatatlan veszteséget jelentene. Az anyanyelv használata mellett ezért fontos a
magyar nyelvű tanítás és kultúra támogatása a határon túl.

Ha nem lennének Magyarországon olyan jóakaratú emberek, akik áldoznak a határon
túli magyarok felemelkedéséért és tanításáért, akkor a
külhoni magyarság és különleges kultúrája végérvényesen
elveszne.
Ha engem kérdeznek, mit
gondolok a trianoni megemlékezésről, a magyarság tudatról,
akkor azt mondom: nemcsak
ezen a napon kell emlékeznünk. Magyarnak lenni egy
belső ünnepély, amely folyamatosan munkálkodik bennünk.
Igazán akkor leszek jó magyar,
ha tiszteletben tudom tartani a
másik nemzetiséghez tartozót
is. Akkor érzem át igazán Trianon súlyát, ha nem azt keresem, ami elválaszt bennünket,
hanem azt, ami összetart. Hiszen tudjuk, hogy az elszakadás
mekkora fájdalmat jelent mindannyiunknak. Trianon azt jelenti, hogy együvé tartozunk:
együtt voltunk, együtt is szeretnénk maradni, ha nem is egyetlen ország határain belül.
Amióta itt élek, számos utat
szerveztem a csángó magyarokhoz a keresztúriaknak, de
Erdélyben is többször jártunk
már. Szeretném, ha a jövőben is
lennének hasonló útjaink, élő
és eleven kapcsolataink lennének a határon túli magyarsággal. Mert ezek a kapcsolatok,
találkozások és közös programok igazi kincset jelentenek
mindannyiunk életében.
Emlékezzünk együtt a tragikus trianoni szerződés 100. évfordulójára, de késztessen minket cselekvésre! Tartsuk és éljük meg együtt gyönyörű kultúránkat a jövőben is!”

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!

2020. június
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Újra megnyitotta kapuit a letenyei óvoda
Május 23-án a letenyei Hóvirág Óvoda Bajcsy utcai
székhelyén tartott bejárást Farkas Szilárd polgármester, Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester és Hermán Zsoltné Szunyogh 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 festése, új bútorok beszerzése,
külső környezetszépítés, virágok ültetése. A szülői munkaközösség közbenjárásának, az
önkéntes segítőknek és támogatóknak köszönhetően megszépült a Bajcsy utcai óvoda külső
és belső környezete.

Az intézményben lévő tornaszoba júniusban új külsőt
kap. Kilátásban van vállalkozói
támogatás is, melyből további
bútorokat és eszközöket kíván
beszerezni az óvoda. A városvezető továbbá azt is kiemelte, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően május
25-én ismét megnyitotta kapuit
az intézmény, így a gyermekfelügyelet helyett már a régi
rend szerint kell a nyitva tartást
és működést biztosítani, valamint az óvoda a nyári szünet
ideje alatt maximum két hét
időtartamra állhat le.
– Kiemelt figyelmet fordítanak a higiéniai szabályok
fokozott betartására, erre külön
felhívtam az intézményvezető
asszony figyelmét. Az egyed-

Nagy gondot fordítottak a külső környezetszépítésre is.

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

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

Továbbra is helyettesítéssel
A Letenye II. számú felnőtt
háziorvosi körzet működését
továbbra is helyettesítés keretén belül biztosítja az önkormányzat.
Tisztelt letenyei és murarátkai lakosok!
Mint ahogy korábban tájékoztattuk önöket, a Letenye II.
számú felnőtt háziorvosi körzet
több, mint egy év időtartam
óta tartósan betöltetlen, a folyamatos orvosi ellátást feladatellátási helyettesítéssel biztosítottuk és biztosítjuk a jövőben, de legkésőbb december
31-éig.
A II. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítési rendje
az alábbiak szerint alakul.
2020. június 1-től 2020.
augusztus 31-ig a nyári szabadságokat is figyelembe véve a
helyettesítéseket heti 7,5 órában heti ciklusokban váltva dr.
Berkes Attila és dr. Horváth
Tibor helyettes orvosok látják
el a megszokott rendelési időben 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 Tibor látja el.

A II. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensei továbbra is a megszokott módon
látják el a receptírási és az
egyéb feladatokat az egészségház rendelőjében. Gyógyszerfelírás: hétfői és pénteki
napokon 8:00-10:00 óra, keddi
és csütörtöki napokon 10:0012:00 óra, szerdai napokon pedig 13:00-15:00 óra között.
Rendelési időben a 93/502-968as telefonszámon érdeklődhetnek és kérhetnek időpontot.
2020. szeptember 1-jétől
2020. december 31-éig a helyettesítési feladatokat dr. Berkes Attila orvos, dr. Horváth
Tibor és dr. Simon Attila helyettes orvosok látják el a II.
számú felnőtt háziorvosi körzetben a következő rendelési
idők szerint: hétfő, szerda, péntek 11:00 - 12:30 óra (heti
ciklusban felváltva dr. Horváth
Tibor és dr. Berkes Attila),
kedd 8:00 - 9:30 óra (Murarátkán heti ciklusban felváltva
dr. Horváth Tibor és dr. Berkes
Attila), csütörtök 14:00 - 15:30
óra (hetente dr. Simon Attila).
A rendelési idők esetleges
változtatási jogát fenntartják
2020. szeptember 1-től a helyettesítő orvosok.

Tájékoztatom Önöket arról,
hogy 2020. június 3-ától dr.
Végh József üzemorvos szerdai
napokon reggel 7:30 - 10:00
óráig a II. számú felnőtt háziorvosi rendelőben foglalkozásegészségügyi vizsgálatot végez.
Továbbá tájékoztatom a
tisztelt letenyei és murarátkai
lakosokat, hogy a II. számú
felnőtt háziorvosi körzetben a
pályázó orvosok által benyújtható dokumentumok és pályá-

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

zatok időtartamát 2020. június
30-ig meghosszabbítottam, az
elbírálás határidejét pedig
2020. július 30-i dátummal határoztam meg!
Kérjük a fentiek szíves
tudomásulvételét, valamint szíves 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
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Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége
A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a partnerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia) vesz
részt, amelyek a vidéki területek energiahatékonyságának javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló energiaforrásainak kiaknázása érdekében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a résztvevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, valamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pályázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Megyei Önkormányzat és a szom-

bathelyi székhelyű NyugatPannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.
A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támogatói csoportok jöttek létre, amelybe az energiahatékonyság területén közreműködő szereplők, intézmények kaptak meghívást, azzal a céllal, hogy vegyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek,
energiahatékonysági intézkedések megtárgyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal-

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

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

kulátort ismertették és különböző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: Lenti és Mórahalom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.
A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, energiahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modelljeinek legjobb gyakorlatait, erről egy kézikönyvet is készítettek. Az angol nyelvű kézikönyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.
A projekt során megvalósíthatósági tanulmányok kerültek kidolgozásra annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rendszerrel kapcsolatos intézkedések alternatív anyagi forrásokból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemutatja a hazai energiahatékonysági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszközök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott értéket.
Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifejlesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely magánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az interneten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

2020. június
A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (biomassza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hőszivattyúk)
felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdéscsoportok megválaszolását követően információkat nyerhetünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról,
társadalmigazdasági előnyeiről.
Beruházások
Németországban, Lengyelországban, Szlovéniában, Horvátországban is bemutató jellegű beruházásokat valósítottak
meg. A Muraszombat közelében levő Puconci településen
egy Solar-Park került kialakításra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy napelemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, valamint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes töltéséhez.
Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombathelyen a volt iskolaépület udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra,
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A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépések paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kapcsolatos kérdésekre.

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, valamint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az érdeklődők rendelkezésére.

További tervek
Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szerepel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolásokkal a környezetbarát és energiatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mutasson be mind az áramellátás, mind a melegvíztermelés
terén.
Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagyméretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megtekinthetik akár az aktuális időjárás előrejelzést, vagy energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteiket bővíthetik.
Hasonlóan a szlovéniai példához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítségével tölteni lehetne a vezetéknélküli, illetve USB csatlakozókon keresztül.

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Napelemes pad…

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Letenye is részt vett az országos tesztelésben

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

érintő reprezentatív kutatás célja, hogy pontos képet adjon a
járvány kiterjedéséről és az új típusú 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 szereplő személyek a 14 éves és idősebb népesség köréből kerültek ki.
Négy zalai település (Nagykanizsa, Letenye, Páka, Zalakomár) is bekerült a május
elején indult országos vizsgálatsorozatba. Letenyén, a Mura
városában 33 főtől vettek mintát május első felében.
– Amikor közzé tettük ezt
az információt a különféle médiumainkban, akkor a lakosság

egy része megkereste az önkormányzatot, hogy önként is
jelentkeznének a COVID-19
PCR és gyorsteszt vizsgálatokra. Azt vettem észre, hogy a
lakosság részéről van rá igény.
Akkor nem tudtuk még, hogy
pontosan hány személy vehet
részt ebben a tesztelési folyamatban, de azt gondolom, hogy
erre mindenképpen nagyon
nagy szükség van. A lakosság
pedig örömét fejezte ki a
vizsgálattal kapcsolatban –
mondta el Farkas Szilárd, Letenye polgármestere.
(Mirkó)

Újabb védőfelszerelések, berendezések
Májusban hónapban a letenyei egészségházban dolgozó
felnőtt háziorvosok, a gyermek
háziorvos, a körzetekben dolgozó asszisztensek, védőnők
részére több száz sebészeti
szájmaszk, gumikesztyű, valamint a fogorvosok részére pedig műanyag arcvédő is beszerzésre 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 rendelőkben, természetesen a beteg
megfelelő kikérdezését követően. Ezért is tartom kiemelten

fontosnak például a fogorvosok
esetében, hogy arcvédő használatával biztonságosabbá tehessük a fogászati beavatkozást,
mérsékeljük az orvos megbetegedési rizikóját. Ugyanezt elmondhatom a háziorvosi körzetek esetében is. A veszélyhelyzetben minden nap szem
előtt tartottuk és tartjuk intézményeinken túl a városban
működő egészségügyi ellátások
zökkenőmentes biztosítását, az
abban dolgozók személyes biztonságát.
A polgármester arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a közelmúltban a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs részére új
mosógépet ajánlott fel az önkormányzat, mely berendezéssel a bevetések alkalmával
szennyeződött védőruházatok

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

helyben moshatók. A Letenyei
Mentőállomás részére ózongenerátor berendezést biztosított
az önkormányzat, a helyi óvodának pedig levegőtisztító berendezést vásároltak. Igyekeztek az elmúlt hónapokban,
hetekben összefogni, segíteni,

mely esetben a helyi vállalkozók is példát mutattak.
A védőfelszerelések és berendezések beszerzését Letenye
Város Önkormányzata a 2020.
évi költségvetéséből biztosította.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Támogatás az ipari park fejlesztésére
Letenye Város Önkormányzata képviselő-testületi határozattal megerősítve még 2018.
szeptember 28-án támogatási
kérelmet nyújtott be a letenyei
ipari park közmű-fejlesztésére 263.541.109 Ft támogatási
összegben. A támogatás intenzitása 100% volt, az uniós társfinanszírozási ráta (ERFA) pedig 89 százalékot tett ki. Az
előzményekről Farkas Szilárd
polgármester tájékoztatta lapunkat.
A 2015-ben elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégia olyan fejlesztési irányvonalat, jövőképet határozott meg,

mely képes megállítani a negatív gazdasági folyamatokat,
így az egyik legmeghatározóbb
elem a gazdasági potenciál növelése, annak fokozása. Megújult szervezeti keretekre épülő, új és versenyképes ipari
szektort kívánunk létrehozni,
melynek alapelemei a már berendezkedett és működő cégek,
vállalkozások továbbfejlődésének támogatását, valamint az új
vállalkozások letelepedését tűzte ki célul. A megvalósuló beruházás nagyban hozzájárul – a
meglévő iparterületek bővítése,
az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, új iparterületek

Szent Flóriánra emlékeztek
Május 4-e Szent Flórián
vértanú, a tűzoltók védőszentjének ünnepe, egyben országos
emléknapja. Ez alkalomból
Letenye Város Önkormányzata
és Kistolmács Község Önkormányzata nevében Farkas Szilárd letenyei, Birkás Zoltán
kistolmácsi polgármester helyezett el nemzeti színű szalaggal átkötött koszorút és hajtottak fejet a letenyei Flóriánemlékműnél. A Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs elöljárói
és tűzoltói, valamint a Körzeti
Tűzoltó Egyesület civil szervezet tagjai tisztelgéssel emlékeztek, helyeztek el koszorút
az obeliszknél. A veszélyhelyzet miatt ünnepség megtartására nem került sor.
Szent Flórián az árvizek és
tűzvészek ellen védő szent. A

III. század második felében élt,
ekkor vette fel a keresztény
hitet. A római légióban századosként szolgált. Fogságba ejtett keresztény foglyok megmentésére sietett mikor társai
elfogták és az Enns folyóba
ölték.
Mert folyóban halt mártírhalált, a középkorban az árvizek elleni védőszentként is
tisztelték. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől
való rettegés keltette életre
Flóriánnak, az „Isten tűzoltójának” alakját. A lánglovagok
számára Flórián a tűzoltó
munka lényegét testesíti meg:
a bátorságot, az önfeláldozást,
az állhatatosságot, a becsületet és embertársaik megsegítését.
(Mirkó)

kialakítása barnamezős területek rehabilitálásával – tematikus 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 Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-bővítő célkitűzéseivel is.
A megvalósítandó fejlesztések főbb irányvonalairól is
kaptunk információt a város
polgármesterétől. A projekt
eredményeként létrejön 3 új
közművesített ipari telek az
esetlegesen betelepülni szándékozó vállalkozások számára. A
telkek víz, gáz, villany és
szennyvíz kiállásokkal lesznek
ellátva. A területek megközelítéséhez szükséges út, valamint
a közvilágítás is kiépítésre kerülnek. Továbbá megvalósul a
projekt által érintett területek
bekerítése, majd a beruházási
tevékenység befejezését követően parkosítással rehabilitálásra kerülnek a közmű-fejlesz-

tésben érintett önkormányzati
iparterületek.
A Mura Ipari Park jelenleg
is hozzájárul Letenye város és a
Letenyei járás gazdasági növekedéséhez, valamint a gazdasági és foglalkoztatási mutatók
javításához. A megvalósuló jövőbeli fejlesztés pedig közvetlenül járul hozzá a település és
a járás foglalkoztatási létszámainak megtartásához, esetleg
azok folyamatos növeléséhez.
A közművekkel ellátott ipari
telkek nagy eséllyel termelő
tevékenységgel rendelkező vállalkozásokat, cégeket vonzanak
a letenyei ipari parkba. A beruházás eredményeként a betelepülni szándékozó vállalkozásoknak helyi szakképzett
munkavállalókra, valamint segédmunkaerőkre lesz szükségük. Továbbá a fejlesztés a
hiányzó humánerőforrás kapacitások növelését is megcélozza,
mely igények a 2007-2013-as
uniós költségvetési időszakban
nem részesültek támogatásban,
nem kaptak zöld utat.
Mirkó Imre

Hirdetésszervezõket

Farkas Szilárd és Birkás Zoltán polgármesterek az emlékműnél.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Összefogás a Puszta-vörcsöki Nepomuki Szent János Kápolnáért
Csörnyeföld vörcsöki településrésze fölé magasodó kápolnának Nepomuki Szent János a
védőszentje, kinek emléknapja
május 16-ra esik. A vörcsöki búcsút ennek megfelelően minden
esztendőben az említett dátumot
követő vasárnap tartják. Május
9-én ennek okán közösségi munkát szerveztünk, hogy a környékbeli emberek segítségét kérve 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 került, azonban ez hosszú távra
nem jelent megoldást.
A közösségi munka megszervezésének célzata a kápolna környezetének rendbe tétele mel-

Azért felállították a májusfát
Idén is köszöntötték a hölgyeket Kistolmácson. A polgármesteri köszöntő után a Pacsirták
nevű duett szórakoztatta a megjelent hölgyeket. Nagyon sok tombolafelajánlás érkezett, a helyiek több tortát is felajánlottak, valamint néhány vállalkozó ajándéktárgyakkal segítette a sorsolást. Az est zárásaként finom
vacsorával látták vendégül a jelenlévőket.
A szervezők köszönik a segítők munkáját és a felajánlásokat.
A vírusjárvány megnehezítette, illetve meg is akadályozta
a település rendezvényeinek meg-

tartását, azonban mégsem maradhatott el a falu májusfájának
felállítása.
Április 30-án tíz helyi lakos
segítségével a szokásos helyére
került a 15 méter magas
lucfenyő feldíszítve. Természetesen a védőfelszerelés használata nem maradhatott el.
– Ezt a fát minden magyar
település nevében állítottuk fel,
hiszen sok helyen a kialakult
helyzet miatt elmaradt ez a hagyományos esemény – mondta
Birkás Zoltán polgármester, aki
köszönetét fejezte ki minden
segítőnek.

lett az emberek figyelmének felhívása arra a kis csodára, mely
már kétszáz esztendeje ott lapul
a bokrok és fák között a vörcsöki dombtetőn. Továbbá felhívni a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy sürgős beavatkozás nélkül ez a csodálatos
épület az enyészetévé válhat,
hiszen a kápolna az évek során
rossz állapotba került. Tetőszerkezete, toronyablakai és felázott falazata is felújításra
szorul.
Emellett nagyon nagy probléma, hogy Csörnyeföldön levő
templomunk is évek óta ázik, tetőszerkezete szintén felújításra

vár. A helyzet iróniája, hogy még
a száraz, csapadékmentes tavaszban és kora nyárban az életet
jelentő esőért imádkozunk, addig minden egyes csepp eső két
olyan épület pusztulását segíti
elő, ahová az emberek imádkozni mennek, akár éppen az esőért.
A felújításhoz szükséges
anyagi forrás jelenleg nem áll rendelkezésre, melyre Gálhidi Sándor plébános úr is felhívta a
jelenlévők figyelmét az ünnepi
szentmisén. Ezért tisztelettel fogadnak minden adományt ahhoz, hogy a két épület felújítása
mihamarabb megkezdődhessen.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

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

Dél-Zala Murahíd
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Nem maradhatott el a májusfa felállítása.
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Élelmiszercsomagok a rászorulóknak
ben részesülő gyermeket nevelő családokat és a rászoruló várandós édesanyákat érintő postai kiértesítéseket és az egyenként 8-10 kg tömegű, alapvető
élelmiszereket tartalmazó csomagok kiosztását a Letenyei
Család- és Gyermekvédelmi
Központ munkatársai végezték
el megbízott önkormányzati
dolgozó kíséretével, természetesen a személyi biztonsági előírások szigorú betartása mellett,
április és május hónapokban.
A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó te-

lepüléseken (Kistolmács, Murarátka, Zajk) pedig a polgármesterek és falugondnokok
segítették a rászoruló családoknak a tartós élelmiszer csomagok kiosztását – tájékoztatta
lapunkat a településvezető.
Farkas Szilárd elmondta azt
is, ha a következő hónapokban
hasonló kérés merül fel, közreműködésükkel a rászoruló letenyei családok és a gyermekvédelmi főigazgatóság is számíthatnak az önkormányzat
további segítségére, együttműködésére.

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

A 2020. március 11-e éjféltől kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége
már harmadik alkalommal kereste meg önkormányzatunkat
azzal a kéréssel, hogy segítsük
munkájukat az RSZTOP-1.1.1
kódszámú, „Élelmiszersegély
biztosítása szegény gyermekes
családok számára” című pro-

jektben biztosított tartós élelmiszer csomagok helyi kiosztásában, azok letenyei háztartásokba történő eljuttatásában.
A szervezést és a szükséges
egyeztetéseket a kérést követően megtettem az illetékesekkel, betartva a veszélyhelyzeti
biztonsági előírásokat – mondta
el Farkas Szilárd polgármester.
A 0-3 éves korú, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény-

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BFNPI)
470 millió forintos európai
uniós támogatással épít majorságot Letenye határában, a
Mura mentén – tájékoztatta a
nemzeti park az MTI-t.
A közlemény szerint a
Mura mente komplex élőhelyfejlesztésére és gazdálkodási
centrum kialakítására elnyert
pályázatból megkezdődött az
állattartó telep építése Letenye határában. A beruházás
kivitelezője a Dél-Konstrukt
Építőipari Zrt.
A pályázat keretében a
Mura mentén található, a
BFNPI vagyonkezelésében lévő cserjésedett, befásodó gyepterületeket is helyreállítják,

hogy újra tudják indítani a
legeltetést is a térségben.
Mintegy 150 hektáron eltávolítják az ártéri erdőkből a
tájidegen fafajokat, amelyeket
őshonos növényekkel váltanak fel, 75 hektáron pedig az
állattartás feltételeinek megteremtése érdekében helyreállítják a fás legelőket. A legfeljebb 200 szürkemarha elhelyezésére alkalmas, géptárolókkal is kiegészített állattartó telep mellett 3,5 kilométeres tanösvényt is kialakítanak.
A munkálatok a tervek
szerint az év végére fejeződnek be, az üzemeltetését – a
nemzeti park több létesítményéhez hasonlóan – helyi
vállalkozókra bízzák.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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