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A nemzeti összetartozás napja Letenyén

Mikóné Farkas Ildikó mondott beszédet.

Június 4-én 16 órakor Letenyén megszólaltak a harangok,
jelezve a trianoni békediktátum
aláírásának századik évfordulóját. A megemlékezést Halmi
Nándor által felolvasott gondolatok nyitották meg.
A Szentháromság templom
melletti trianoni keresztnél és
emlékműnél Letenye Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében – Farkas
Szilárd polgármester halaszthatatlan feladatellátás miatti távollétében – Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester asszony
mondott emlékező beszédet,
majd Aigner Géza letenyei plébános szólt az egybegyűltek-

hez. Friman Martin, a letenyei
művészeti iskola tanára által
megszólaltatott trombita távolba hallatszó dallamai jelezték
az összetartozás fontosságát.
A megemlékezést követően
a trianoni emlékműnél elhelyezett mécsesek fellobbanó
fényei hirdették Magyarország
határainak jogtalan megcsonkítását, a máig elfogadhatatlan
diktátumot.
Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester beszédét teljes
terjedelmében közzétesszük:
„Tisztelt megemlékezők!
Még frissek az emlékezés
virágai, melyeket vasárnap helyeztünk el a hősök emlékmű-
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veinél. Akkor néhány percig a
nemzet nagyjait idéztük magunk elé, azokra az emberekre
gondoltunk, akik az első és
második világháború idején az
életüket tették a haza oltárára.
Ma ismét forgassuk vissza a
történelem kerekét az első világháborút követő időkre!
A fegyverek elcsitultak. A
háborút lezáró feltételeket a
magyarok részvétele nélkül határozták meg a párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak Európa új
rendjéről döntöttek. Gróf Apponyi Albert 1920. januárjában
mondott Magyarország érdekében védőbeszédet, melyben
többek között bírálta a békefeltételek szigorúságát. Ez a beszéd nem hozott változást, a
békefeltételek az év májusában
átadásra kerültek a magyar delegáció számára, amely azokat
elolvasva, lemondott. A diktátumot ezután Benárd Ágost
népjóléti és munkaügyi miniszter és Drasche-Lázár Alfréd
rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter látta el kézjegyével. Tiltakozása jeléül Benárd Ágost a dokumentumot
állva írta alá.
Az aláírás eredetileg kitűzött időpontjában, 1920. június
4-én 10 órakor Magyarországon megszólaltak a gyárak
szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, 10 percre leállt a közlekedés, bezártak az üzletek, a
nemzeti zászlót mindenütt félárbocra eresztették. Gyászolták
az állam területének elveszített
kétharmadát, iparának 38, nemzeti jövedelmének 67%-át, és
azt a 3,2 millió magyart, akik
az új határokon túlra kerültek.
Németh László azt mondta:
»Trianon után a nagy gond nem
a póznák voltak, hanem a magyarok, nem az ország, hanem
a nép.«
A trianoni békediktátum
máig meghatározza Magyaror-

szág és a környező államok határait, de amíg a magyarság
egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, a nemzet érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez
a nemzet együtt erősödik.
Ma, amikor itt állunk egymás mellett, megkérdezhetjük:
ki is a magyar? Aki itt, e hazában született, dolgos felnőtt
emberként itt nevelt gyermeket,
itt, e földbe temették el, vagy
aki az anyaországtól távol, lelkében féltőn őrzi anyanyelvünket, a magyar hagyományokat,
netán aki fennhangon hirdeti,
hogy magyar?
A választ Illyés Gyula szavaival adom meg: »Magyar az,
akinek nyelve és esze magyarul
forog ... hogy kit tartsunk igazán magyarnak? Nem könnyű
vizsga ez. Itt a lelket kell kitenni.« – írja az író.
Tisztelt emlékező letenyeiek!
A közelmúltban a magyar
kormány törvényben adott magyar állampolgárságot az akkor
kilencven éve tőlünk elszakított
magyarságnak, és törvényt alkotott a Nemzeti Összetartozás
melletti tanúságtételről, és az
Ország Házában megemlékeznek történelmünk tragikus napjáról, 1920. június 4-ről.
A mai napon éppen száz
éve, hogy összetart bennünket a
trianoni békediktátum okozta
fájdalom. Merítsünk erőt múltunk elszomorító napjaiból, de
tegyük ezt csendesen! A történelem viharait átélve jól tudjuk, hogy az igazi erő nem a
legfelső hangból jön, hanem
belső lényünkből fakad.
Ez a mai nap nem csak attól
más a többitől, hogy pontosan
száz éve, 16 óra 27 perckor
szakították el tőlünk országunk
egyes részeit, hanem attól is,
hogy itt, ma a nemzeti lobogónk mellett emlékezünk. A
piros, fehér, zöld színű zászló,
amely az együvé tartozás, az
(Folytatás a 2. oldalon)
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Újabb felajánlások
– Június 17-én a letenyei
mentőállomáson adtam át Vlaj
Zoltán állomásvezetőnek egy
ózongenerátor készüléket, mely
ózongázt állít elő – tájékoztatta
lapunkat Farkas Szilárd városvezető.
Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag. Gáz halmazállapotának köszönhetően a mentőgépjárműben kezelni kívánt
terület minden pontjába eljut.
Megfelelő
koncentrációban
megsemmisíti a vírusokat, a
baktériumokat, a gombákat és
más egyéb káros mikroorganizmusokat, illetve a kellemetlen szagokat okozó molekulákat a levegőben és a felületeken
egyaránt, sőt a fertőtlenítés
környezetbarát módon zajlik.
Ugyan a március 11-e óta tartó
veszélyhelyzet már megszűnt,
ennek ellenére a berendezés jó
szolgálatot tesz a mindennapokban. Vlaj Zoltán állomás-

vezető elmondta, a mentőgépjármű belső terének fertőtlenítése kb. 15-20 percet vesz
igénybe, melyhez elengedhetetlen a gépjárműben a levegő
keringetése.
Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy áprilisban a
mentőállomás hypot, tisztítószert, mosószereket, öblítőket,
folyékony szappant tartalmazó
csomagot vett át a polgármestertől, de a helyi vállalkozók is
segítettek. Lukács Vilmos, a helyi mezőgazdasági bolt tulajdonosa és családja a veszélyhelyzetben mosógépet ajánlott
fel a mentőállomás részére. A
mezőgazdasági bolt tulajdonosa által felajánlott berendezés a
járványügyi készültség ideje
alatt is jó szolgálatot tesz, hiszen a mentőállomás dolgozóinak helyben nyílik lehetőségük arra, hogy bevetésből
visszaérkezve, a szolgálat teljesítését követően ruháikat fer-

Az ózongenerátor átadása.

tőtlenítsék, kimossák. Farkas
Szilárd elmondta, a közelmúltban a Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs is kapott mosógépet
az önkormányzattól, mely felajánlással a mindennapok hőseinek munkáját kívánták megkönnyíteni.
Az ózongenerátor készülék
átadását követően a polgármester megtekintette az új VW
mentőgépjárművet is, melyet
néhány hete kapott a letenyei
mentőállomás. A gépjármű mo-

dern eszközökkel felszerelt, így
az életmentés és a bevetés
magasabb színvonalon biztosított.
A városvezető végül hozzátette, bízik abban, hogy a
veszélyhelyzet visszavonását
követően a letenyei mentőállomás felújításával összefüggő projektfeladatok folytatódni
fognak, melynek eredményeként a mentőgépjárművek részére garázs is megépítésre
kerül.

Elballagtak a letenyei diákok

Simon Márta búcsúzott a végzős diákoktól.

Június 16-án a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola által megrendezett ballagáson Letenye Város Önkor-

mányzatát Farkas Szilárd polgármester és Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester képviselte.

Az eseményen Simon Márta, az általános iskola igazgatója búcsúzott a nyolcadikos
tanulóktól, majd Farkas Szilárd
városvezető osztotta meg útravaló gondolatait az alma matert
elhagyó diákokkal. A polgármester Letenye Város Képviselő-testületének Humán és
Ügyrendi Bizottsága nevében
elismerő oklevelet, tárgyjutalmat és egy csokor virágot nyújtott át Andor Nina Olívia 8. a
osztályos tanulónak, aki 8 éven
keresztül kitűnő eredményeket
ért el. A tanuló részére az elismerés a kiváló sporttevékenységéért is szólt.
Számos igazgatói dicséretben, elismerésben részesültek a
végzősök a ballagási ünnepély

alkalmával – ahogy azt az intézmény igazgatója ünnepi beszédében is kiemelte. Szép tanulmányi- és versenyeredményekkel is büszkélkedhet a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola – hangzott el a ballagási eseményen.
Horváth Gáborné osztályfőnök, Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter által jegyzett és
kiállított Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet vehetett át Simon
Márta igazgató asszonytól, Ferenci Izabella tanárnő pedig
miniszteri elismerő oklevélben
részesült. Pedagógusi munkájukat Letenye polgármestere
egy-egy csokor virággal köszönte meg.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

A nemzeti összetartozás napja Letenyén
(Folytatás az 1. oldalról)
egy közösség összetartó erejének szimbóluma, mindannyiunké, kinek szíve magyarként
dobban, éljen ő e gyönyörű kis
hazában, vagy a világ bármely
részén. Ez a zászló jelképezze,
azt is, hogy megőriztük szívünkben a Nagy-Magyarországot, valamint azt is, hogy ké-

pesek vagyunk mi magyarok,
közösen, együtt, csodákat alkotni.
Azt remélem, hogy itt mindannyian, s azok is, akik most
nincsenek velünk, szívünk minden melegével, s a jövőbe vetett hittel megfogalmazhatjuk,
hogy mi magyarok, határon innen, és túl, ezer szállal kötődünk

egymáshoz, »egy vérből valók
vagyunk«, összetartozunk.
»Magyarnak születtem! Ünnepnapon szőtted Számomra e
sorsot népek Istene! Taníts
meg, én Uram, milyennek kell
lennem, Hogy igazabb, hívebb,
jobb magyar legyek!«
Sajó Sándor idézetével köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Isten áldja Önöket, Isten
áldjon mindannyiunkat!
»De túl minden bún, minden szenvedésen, Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem
apad a hűség, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni: nagy s szent
akarat.«
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Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal
A Zala Megyei Kormányhivatal – az Operatív Törzs intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése és végrehajtása mellett – minden szükséges intézkedést megtett a koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonyságának növeléséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhivatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok védelme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok koordinálására munkacsoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.
– Lehetne fontossági sorrendet felállítani az intézkedések között?
– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmények védőeszközökkel való ellátása, hiszen a járvány közepette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megakadályozása. Számos alkalommal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttattuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számára. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos által kiadott döntésekről és útmutatókról is folyamatosan tájékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdésekben rendszeres segítséget, támogatást is nyújtottunk nekik.
– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kormányhivatal munkatársaira?
– Az egészségügyi védőeszközöket nemcsak az alapellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmények számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonságos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizőknek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközöket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőrzésében is, ahogy az intézmények fertőtlenítésében is segédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határátlépők részére a házi karantént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfigyelésről szóló határozatot. A

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket betartva látták el.
– Az egészségvédelem mellett milyen egyéb további szervezési feladataik adódtak?
– A kormányhivatal védelmi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítséget nyújtottak a települési önkormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az ellátásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szervezetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érdekében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírushelyzet kezelése munkaszervezés szempontjából is intézkedéseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen megnövekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kormánytisztviselőket csoportosítottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatalmazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyása nélkül hozzanak határozatokat. Törvényességi felügyeleti osztályunk a polgármestereknek, jegyzőknek jogértelmezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelemmel kísérte továbbá a polgármesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükségesség és arányosság követelménye ne sérüljön, és a rendkívüli felhatalmazást a hatékonyabb védekezés érdekében alkalmazzák. A Pécsi Tudományegyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCOVER epidemiológiai kutatásban érintett állampolgárok személyes kiértesítésében, hozzájárulva az országos szűrővizsgálatra felkért személyek minél nagyobb körű részvételéhez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi megyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére törekedtünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szórólapot, informáló plakátot, felhí-

Dr. Sifter Rózsa

vást helyeztünk ki. Honlapunkon, Facebook-oldalunkon folyamatosan hírt adtunk a szervezetünket, ügyfélszolgálatainkat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érdekében bevezetett aktuális kormányzati intézkedésekről.
– Hogyan védték az ügyfeleket a járványveszély alatt?
– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgálatainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfélszolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően működtek, a telefonos kapcsolattartást és az elektronikus ügyintézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyintézésre az előre időpontot foglalók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfogadását is felfüggesztettük, azonban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mindemellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bürokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzatnak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügytípus esetén bevezettük az ellenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 napon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.
– És mi lesz a lejárt okmányokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?
– A kormány a veszélyhelyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által kiállított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmányok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvényesek maradnak, tehát mindenkinek lesz elég ideje okmányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.
– A járványhelyzetben példaszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?
– Elsőként szeretném megköszönni minden Zala megyeinek azt a példás fegyelmet, kötelességtudatot és segítőkészséget, amelyet az egész veszélyhelyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem mindennapi összefogást szült Zala megyében, és ez az együttműködés lett a járvány elleni védekezés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kifejezni a népegészségügyi főosztály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársaim helytállásáért, a polgármesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében felelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvédség, a megyei rendőr-főkapitányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgatóság, a mentőszolgálat vezetőinek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangoltan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvégenként valósult meg.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Szent Lászlóra emlékeztek Letenyén
Nagykanizsai Egyesületének elnöke köszöntötte.
Letenye Város Képviselőtestülete nevében Farkas Szilárd polgármester, Bíró László
önkormányzati képviselő, egyesületi elnök és Aigner Géza
letenyei plébános helyeztek el
koszorút és főhajtással fejezték
ki tiszteletüket a létesítményben emelt obeliszknél, amely
emléket állít Csere János és
Gruber József határőr alhadnagyoknak, akik 1977-ben Letenye környéki járőrözés közben,
villámcsapás következtében
vesztették életüket.

A koszorúzást követően Kovács József nyugállományú határőr alezredes részére, 80.
születésnapja alkalmából Berke
László nagykanizsai rendőrkapitány ajándékot és oklevelet
nyújtott át, Bíró László elnök
pedig egy csokor virággal köszöntötte az ünnepelt feleségét.
A város nevében Farkas
Szilárd polgármester „Kossuth
Lajos bronz emlékérem”, valamint Letenye város bora átadásával köszöntötte Kovács
József alezredest, s kívánt részére jó erőt, egészséget.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Méltó módon emlékeztek…

Június 26-án a Petőfi utcai
volt határőr laktanyában (jelenleg Letenyei Rendőrőrs) a Határőrség Napja alkalmából
Szent Lászlóra emlékeztek.
A Magyar Honvédség történelmével egyidős a lövész
fegyvernem, melynek védőszentje Szent László királyunk.
Az uralkodót Székesfehérváron
koronázták királlyá 1077-ben.
Szent László különleges adottságokkal született. Családja
rendkívüli helyet foglalt el a
történelemben; alkata, ereje, kimagasló nagysága a hadvezér-

ségben, katonák vezetésében
tette őt kiemelkedővé. A legfontosabb tán mégis az: ezekkel az adottságokkal nem megszerezni akarta az ország vezetését, hanem szolgálni akarta
a népet. Felülemelkedett saját
családi sérelmein, s a nemzetet
tekintette igazi célnak. Halála
után, lovagias jelleme és igazságszeretete révén, népszerűsége Szent Istvánéval vetekedett.
Az eseményre meghívott
vendégeket Bíró László nyugállományú határőr alezredes, a
Határőr és Rendőr Nyugdíjasok

A pedagógusokat köszöntötték
„A gyermekre minden hat, s
mentül különbözőbbek a hatások, annál inkább várhatjuk,
hogy kifejlődése ferde s egyoldalú nem lesz. Az életre csak
élet által neveltetünk, s aki
hiszi, hogy a gyermeket elvek
és szabályok által életrevalóvá
képezheti, egy cseppel sem
józanabb annál, ki valakit szárazon tanít úszni.”
(báró Eötvös József,
író, jogász, miniszter)
Letenye Város Képviselőtestülete és a társközségek
polgármesterei nevében köszöntötték a pedagógusokat Letenyén. Farkas Szilárd városvezető elmondta, a veszélyhelyzet idején ünnepség nem
volt megtartható, azonban köszönetüket, az ünnep fontosságát, a munkájuk elismerését
egy szál virággal és papírra vetett gondolatokkal fejezték ki a

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK MEGTARTÁSÁRÓL
Tisztelettel tájékoztatom Letenye Város Lakosságát, hogy a
polgármesteri fogadóórák a járványügyi készültség időszakában ismét megtartásra kerülnek, 2020. július 8. napjától
kezdődően szerdai napokon, a korábbi rend szerint 8:00-9:00
óra között.
A polgármesteri fogadóórákra kizárólag a 93/544-970-es
telefonszámon vagy az igazgatas@letenye.hu e-mail címen
vagy a portán személyes megjelenéssel időpontot kérve
előzetes bejelentkezés szükséges!
Kérem, hogy a megadott időpontokra pontosan érkezzenek,
belépési indokukat pedig a portán szíveskedjenek jelezni!
Tisztelettel köszönöm meg szíves együttműködésüket!
Letenye, 2020. június 19.
Tisztelettel:

Farkas Szilárd
polgármester

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
letenyei oktatási-nevelési intézmények pedagógusai számára.
Farkas Szilárd hozzátette, a
nyugdíjas éveiket töltő pedagógusok pedig postai úton kapták
kézhez az ünnep alkalmából írt
köszöntő sorokat.
M.I.

www.zalatajkiado.hu

2020. július
HIRDETÉS
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Támogatásból és pályázatokból csinosítják a letenyei óvodákat

Az elmúlt hetekben Farkas
Szilárd letenyei polgármester
közösségi oldalán megjelent
bejegyzéseiben tájékoztatta az
internet használókat, többek
között arról is, hogy közel 2
millió Ft összegű, vállalkozók
által felajánlott támogatást kapott a Letenyei Hóvirág Óvoda,
melyből óvodai és irodai bútorok, szekrénysor, asztalok,
székek, fektető kanapé, gáztűzhely, konyhabútor, informatikai eszközök, valamint műszaki berendezések beszerzésére került sor az elmúlt hetekben. A bútorok szállításában,
fuvarozásában szintén vállalkozók segítettek az intézménynek. A polgármester kiemelte,
példaértékű a kooperáció és az
összefogás az intézmény vonatkozásában.
Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva óvodavezető elmondta, az
intézményi dolgozók keze munkájának köszönhetően a Bajcsy
utcai épületben lévő, felújított
társalgó szoba teljes mértékben
már berendezésre került.
A polgármester elmondta,
hogy a nyár elején több száz
virág elültetésére került sor a
Bajcsy utcai intézményben,
mellyel az óvoda udvara megszépült. A közfoglalkoztatási
programnak köszönhetően néhány kisebb javításra, valamint
a használaton kívüli lomok takarítására is sor került az intézmény udvarán.
A városvezető többek között tájékoztatta lapunkat arról

is, hogy hamarosan megkezdődik az egyedutai városrészben
lévő kettő csoportos óvoda
energetikai korszerűsítése, valamint a játszóudvar részleges
felújítása is.
A 2019. július 30-i támogatási döntésnek köszönhetően
a Letenyei Hóvirág Óvoda
egyedutai telephelyén lévő épületet korszerűsítheti az önkormányzat a jövőben. Az elmúlt
hetekben a városvezető a beszerzési bizottság javaslatára
aláírta egy helyi céggel a vállalkozási szerződést, valamint a
projektbeli műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó
szerződés is zöld utat kapott. A
döntés értelmében mintegy
15.160.000 Ft vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású forrást használhatnak
fel a TOP-3.2.1-16-ZA1 kódszámú, „Letenye egyedutai
óvoda energetikai fejlesztése”
címet viselő támogatott projektben.
A pályázat benyújtásáról
még 2017-ben határozott az
önkormányzat képviselő-testülete, így az abban meghatározott műszaki tartalmat újra
kellett pozicionálni, ezért a pályázat sikeres megvalósításához közel 4.000.000 Ft saját
forrást is biztosít az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében. Az épület szabadon
álló beépítéssel, földszintes
kialakítással rendelkezik.
Az épület jelenleg akadálymentesen nem közelíthető meg,

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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és nincs akadálymentes helyisége (pl. akadálymentes vizesblokk) sem. Jelen projektből –
a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően – tervezett
felújítási munkák a következők: az épület valamennyi
homlokzatának korszerű hőszigetelése, a padlásfödém hőszigetelése, a homlokzati ajtók
cseréje, kazáncsere, az épület
akadálymentes megközelíthetőségének megteremtése, akadálymentes vizesblokk kialakítása
meglévő helyiség átalakításával, a beruházással járó helyreállítási munkák, így a fejlesztés révén az épület energetikai
besorolása javulni fog.
A polgármester kiemelte azt
is, hogy Letenye Város Önkormányzata 2019. novemberben
újabb pályázati forrást nyert,
mégpedig a Magyar Falu

Program „Óvoda udvar” fejlesztése című alprogramban. A
közel 5.000.000 Ft megítélt
támogatásból a jövőben lehetőségük nyílik az intézményi
udvar fejlesztésére, valamint
komplex kültéri játék beszerzésére. A beruházást szintén
letenyei cég nyerte el és a
beszerzési bizottság javaslatára
a vállalkozási szerződést a műszaki ellenőri szerződéssel
együtt már aláírásra került.
Farkas Szilárd végezetül elmondta, hogy az elmúlt hetekben megrendelte az intézmény
területén lévő veszélyes fák
kivágását, így többek között az
ingatlan utcafronti részéről
eltávolításra kerülnek a magasra nőtt, tájidegen, elektromos
hálózatot is keresztező, veszélyes fenyőfák.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Férfinap Kistolmácson

A képen Orsós Sándor és Bogdán Zsolt kézi fűrésszel vágja ki
a „mindenki” májusfáját.

– A koronavírusos helyzetre
való tekintettel a májusi időpontban nem tudtuk megtartani
a hagyományos férfinapot Kistolmácson. Mivel a kijárási
korlátozást enyhítették, úgy
döntöttünk, hogy már nem halogatjuk tovább és megtartjuk
az ünnepséget – mondta, Birkás
Zoltán polgármester. – Délelőtt
már nekilátott a főzőcsapat az
előkészületeknek, majd délben
a bográcsban rotyogott a vargányás pincepörkölt. A 15 órakor meghirdetett kezdésre 35 fő
jött el. Külön meghívtuk Sánta
Lajos barátunkat Letenyéről,
aki lovashintóval érkezett. A
vállalkozó szellemű résztvevők

végigjárták hintóval Kistolmács új útját, a forrástól egészen a Hegyi útig. Majd a
májusfa kivágása következett
„szakemberünkkel”, Orsós Sándor tapasztalt favágónkkal, aki
biztos kézzel és kézi fűrésszel
kidöntötte a fát a helyéről. A
jókedvünkről Bazsiboy barátunk gondoskodott. Mindenki
jól érezte magát, a 27. férfinapon. Köszönjük a segítőknek
a segítséget és a támogatóknak
a támogatást; az asszonyoknak
a finom kiflit, amit sütöttek.
Reméljük, 2021-ben már
időben meg tudjuk tartani a
szokásos férfinapot – zárta tájékoztatóját a polgármester.

Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

Több mint másfél milliárd forintból épül kerékpárút a Mura mentén

Az elmúlt évtizedek legnagyobb turisztikai beruházása valósul
meg a Mura partján. Kelei Zita, Őrtilos és Polgár Róbert, Keresztúr polgármestere Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel közösen tekintették meg a kerékpárút murakeresztúri
nyomvonalát.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb turisztikai beruházása
kezdődik meg a Mura partján.
Több mint másfél milliárd forintból egy olyan kerékpárút épül
a folyó magyarországi partszakaszán, amely összeköti Molnárit, Murakeresztúrt, Beleznát
és Őrtilost. Ez a bicikliút összekapcsolja a Mura-menti Tájvédelmi Körzetet és a Duna-Dráva Nemzeti Parkot is.
„A kerékpárút egy fontos lépés annak érdekében, hogy a Mura vidéke felkerülhessen hazánk turisztikai térképére, és ott
méltó helyet foglaljon el. A Mura folyó és környéke olyan egyedülálló természeti és kulturális
értéket képvisel, amelyet azt gondolom, minden magyar embernek meg kell ismernie. A beruházás lehetőséget teremt rá, hogy
ne csak vízen, de kerékpárral is
bejárhassák majd ezt a csodálatos vidéket a hozzánk látogató
emberek” – nyilatkozta Polgár
Róbert keresztúri polgármester
a sajtótájékoztatón, amelyet Cseresnyés Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével és Kelei
Zitával, Őrtilos polgármesterével közösen tartottak Murakeresztúron június 27-én.

A kis híján 13 km hosszú
útszakasz számos egyéb turisztikai és gazdaságfejlesztési célú
beruházás lehetőségét teremti
meg. Polgár Róbert elmondta,
szeretnék, ha a Mura partján
egy új kikötő és pihenő hely is
épülne Keresztúron, valamint modern, igényes vendéglátóhelyek
is kialakításra kerülnének. „Az
új Mura-kerékpárút nyomvonala a különleges murakeresztúri bányatavak mellett is
elhalad, ahol szintén komoly
fejlesztéseken gondolkodunk a
tulajdonosokkal. Néhány éven belül szeretnénk ott is modern és
hangulatos turisztikai-, sport- és
kulturális központot létesíteni”
– avatott be a részletekbe a polgármester. „A kerékpárutat szeretnénk bekötni a falunk központjába is: egészen az Arany
János és a Kossuth Lajos utcáig
el lehet majd tekerni a Mura
partjáról. A bekötő kerékpárút
lehetőséget teremt rá, hogy aki
meg szeretne ismerkedni falunk
vendégszerető közösségével, településünk egyedi magyar-horvát kultúrájával, a helyi látványosságokkal és finomságokkal, azok két keréken térhessenek be hozzánk. Illetve így a

keresztúri családok, gyerekek
és idősek is kikerékpározhatnak
majd a töltésen, és kiélvezhetik
a folyó gyönyörű látványát.
Biztonságos kerékpár útvonalon látogathatják meg a szomszédos falvakat is” – avatott be
a részletekbe a keresztúri önkormányzat vezetője.
Polgár Róbert szerint a turizmus eddig egy kiaknázatlan
lehetőség volt Keresztúr számára. De az a hosszútávú tervük, hogy a falu gazdaságának
egyik fő pillérévé válhasson a
vendéglátás és a vendégfogadás. Ez a beruházás az első és nagyon fontos lépés ebbe az irányba, amelyet reményeink szerint
még sok további követ. „Nagy
köszönettel tartozunk mindezért

Cseresnyés Péternek, térségünk
országgyűlési képviselőjének, aki
felkarolta a kerékpárút ügyét és
megépítését. A környező települések vezetőivel és az országgyűlési képviselőnkkel szoros
együttműködésben azon fogunk
munkálkodni, hogy minél több
vendéget csábítsunk ide, és az
itt élő emberek is minél inkább
kihasználják ezt a most épülő kerékpárutat” – tekintett a jövőbe
Polgár Róbert. Hozzáfűzte: a koronavírus-járvány felhívta rá a figyelmet, hogy nagy szükség van
a belföldi turizmus fejlesztésére, fellendítésére. Ez a kerékpárút pedig nagy lökést ad ennek a
vidéknek, hogy végre bekapcsolódhasson hazánk turisztikai vérkeringésébe.

Tánccal búcsúztak el az ovisok

Tizennégyen ballagtak el - szeptemberben már az iskolapadban kezdenek a gyerekek.

Tizennégy kis keresztúri óvodás ballagott el június végén a murakeresztúri oviból, hogy megkezdjék általános iskolás tanulmányaikat. A keresztúri polgármester, Polgár Róbert a közösségi oldalán is megosztotta ünnepi gondolatait: „Köszönjük az intézmény pedagógusainak, hogy óvó szeretettel vigyáztak a gyerekekre és felkészítették őket a iskolás évekre. Sikeres tanulmányokat kívánok nekik az elkövetkezendőkben! Szeretnénk, hogy minden elballagó gyerek örömmel járjon majd iskolába, ott jó társaságban, szakértő tanárok kíséretében bontakoztathassák ki tehetségüket. Én abban hiszek, hogy az iskola nem felkészülés az életre,
hanem maga az élet része. Kívánom, hogy minden diáknak sok jó
élményben, építő kihívásokban, nagy sikerekben és készségeket
fejlesztő játékokban legyen része!”
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Az utak fejlesztéséről egyeztettek Diákok nyári munkán

Ha a falué lesznek az utak, könnyebb lesz forrást találni a felújításukra is.

A Magyar Közútkezelő Zrt. munkatársaival folytattak egyeztetéseket a murakeresztúri önkormányzat hivatalában Polgár Róbert
kezdeményezésére. „Az egyik fő célunk az, hogy a keresztúri utakat és járdákat felújítsuk, ezzel biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés településünkön” – indokolta a polgármester a hivatalos találkozót. A faluvezetés szeretne néhány fontosabb
útszakaszt és járdát visszakapni a társaságtól. Mert egyedül így nyílik lehetőség arra, hogy pályázhasson a település a felújításukra a
Magyar Falu Program keretében.
Az első ütemben a Petőfi Sándor utat és az Állomás teret szeretnék megkapni és korszerűsíteni. A második ütemben pedig további útszakaszokról fognak egyeztetni, hogy az aszfaltot és a
járdákat rendbe hozhassák.
„Igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy fejlesszük
falunk közlekedését és az úthálózatát, ezért több pályázaton is
megpróbálunk forrást nyerni a munkálatokhoz. Reméljük, szépen
fokozatosan haladni tudunk majd a felújításokkal” – írta a polgármester közösségi oldalán.

Tartalmas vakáció

A kormány támogatásával
nyílt lehetőség rá, hogy a 16 és
24 év közötti murakeresztúri
diákok napi hat órában nyári
munkát vállaljanak az önkormányzatnál, vagy valamelyik
önkormányzati intézménynél.
Összesen 18 diák jelentkezett a
programra.
Izgalmas és hasznos feladatokat lehet végezni, miközben
megismerkedhettek a falu és
intézményeinek működésével.
Kipróbálhatják magukat: az önkormányzati hivatalnál, az óvodában, a művelődési házban, a
könyvtárban, vagy a keresztúri
közétkeztetésért felelő kony-

hában. De bekapcsolódhatnak
az önkormányzati kertészet és a
közterek gondozásába is.
A program során mindenki
olyan feladatokat kap majd,
amivel meg is tud birkózni, és
az önkormányzat főállású munkatársai pedig segítenek a kezdeti lépések megtételében. A
kifejezetten nappali tagozatos
hallgatóknak meghirdetett munkára két turnusban kerül majd
sor. Az első időszak 2020. július 06-tól 31-ig tart. A
második pedig augusztus 1-től
31-ig. A heti 30 órás munka
után járó fizetés összege bruttó
120.750 Ft/hó lesz.

Az önkormányzatnál tehetik próbára magukat a fiatalok, és
még tisztes fizetés is jár mellé.

Fenyvesen a keresztúri gyerekek
Közel harminc keresztúri
gyereknek tartott ötnapos napközi tábort a Murakeresztúri
Önkormányzat. A járvány miatt
biztonsággal csak Murakeresztúron lehetett megszervezni
a tábort. Miután a veszélyhelyzetet visszavonták, a táborozóknak lehetőségük nyílt rá, hogy
a nagy hőségben ellátogassanak
a Balaton partjára. A szülőket
bevonva a fenyvesi szabadstrand
volt a tábor egyik állomása.
A gyerekeket alig lehetett
kihívni a vízből, annyira élvezték a pancsolást. A parton társasjátékokkal és az otthon előkészített szendvicsekkel, ele-

mózsiával töltekeztek fel az
újabb és újabb lubickolásra. A
program a keresztúri szülők
segítségével valósulhatott csak
meg, akik elkísérték a táborozókat, és segítettek a gyerekek
felügyeletében, a biztonságos
fürdőzésben.
Két buszt adott az önkormányzat, egyet a sportegyesület, a szülők pedig három
autót töltöttek meg. Igazi
összefogással sikerült a közös
utazást megszervezni. A keresztúri napközi tábor megszervezését a Humán kapacitások
fejlesztése Muraföldön projekt
résztvevői is támogatták.

A táborozók biciklivel járnak egyik programról a másikra.

Közel harminc keresztúri
gyerek részvételével a június
végén kezdetét vette a napközi
tábor Murakeresztúron. Biciklizés, kézműves foglalkozások,
csapatsportok és változatos játékok szerepelnek a programban. A tábort és programjának
megszervezését Zavarkó József
alpolgármester vállalta el.
A faluvezetés a táborral
kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tette: „Szeretnénk, hogy

a keresztúri családoknak ne
kelljen messze utazniuk, ha azt
szeretnék, hogy a gyermekeiknek tartalmasan teljen a vakáció. Fontos számunkra az is,
hogy a keresztúri gyerekek
együtt tölthessék a nyarat, közösen gyűjtsenek jó élményeket
és ezzel erősebbé váljon a fiatalok, falunk közössége is. Ha a
járványhelyzet engedi, szervezünk majd a falun kívül is táborokat!”

Közös strandolással ünnepelték a keresztúri gyerekek a veszélyhelyzet végét.
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Tehetségeket díjaztak a tanévzáró ünnepségen
Polgár Róbert keresztúri polgármester és Zavarkó József alpolgármester is részt vett a Zrínyi Miklós Általános Iskola tanévzáró ünnepségén, ahol elköszöntek a ballagó diákoktól és
intézmény két kiválóságának díjat adtak át. Az esemény kapcsán készült polgármesteri Facebook-bejegyzést változtatás nélkül közöljük:
„Ez a tanév különösen nehézre sikerült mindenkinek a járvány miatt. Minden diáktól nagy
fegyelmet és figyelmet követelt
az online oktatásra való átállás.
De legalább ilyen nehéz dolga

volt a tanároknak is, hiszen teljesen váratlanul, egyik pillanatról a másikra kellett bevezetni a
távoktatást. És legyünk őszinték, a
szülők többségének is komoly
megpróbáltatást okozott, hogy
munkaidőben a gyerekek tanulását felügyelniük kellett. Azt gondolom, mindannyiunk számára
fontos tanulságokkal járt ez az
időszak, és sajnos könnyen előfordulhat, hogy hamarosan hasonló helyzetben találjuk majd magunkat.
Szeretném hálámat kifejezni a tanároknak és megköszönni a gyerekeknek, hogy a sok-

Pályázatíró csapat alakult

Keresztúr fellendítését tűzte ki célul az önkormányzati pályázatíró csapat.

A keresztúri önkormányzat
vezetése azt a célt tűzte ki maga
elé, hogy minél több fejlesztés
valósulhasson meg Murakeresztúron. Szabó Fannival és Zavarkó
József alpolgármesterrel a keresztúri polgármesteri hivatalban létrehoztak egy csapatot, hogy az egyszerűbb pályázatokat házon belül
meg tudják írni. Közös erővel, korábbi tapasztalataikat is felhasználva, ők állítják össze a dokumentumokat a tenderekhez. Hosszú
távon ez egyszerűbbé és olcsóbbá teszi a folyamatot. Ez a csapat később alkalmas lehet arra is,
hogy másoknak is segítsen fejlesztési forrásokat találni a faluban.
„Ahogy programunkban ígértük, szeretnénk létrehozni egy önkormányzati pályázati tanácsadó irodát, hogy helyi civil szervezeteknek, cégeknek és magánembereknek segítsünk támogatás nyerni elképzeléseik megvalósításához. Ha már meglesz a
kellő rutinunk a pályázatírásban, akkor elindítjuk a tanács-

adó irodát is” – foglalta össze a
pályázatíró csapat küldetését
Polgár Róbert keresztúri polgármester.
Zavarkó József alpolgármester elárulta, két pályázatot
is előkészítettek már. Szeretnének kialakítani egy biciklis
játszóteret, ahol a keresztúri
gyerekek is biztonságos körülmények között sajátíthatják el a
közlekedés alapvető szabályait.
Valamint szeretnének a falunak
vásárolni egy új karbantartó gépet is. Január elsejétől ugyanis
tilos elégetni a zöldhulladékot,
amiből a parkok és közterek
gondozása során rengeteg keletkezik Keresztúron is. A hatékony munkavégzés érdekében egy új, többfunkciós karbantartó gépre pályáznak, amivel össze tudják majd gyűjteni
a levágott ágakat, a lekaszált és
összegyűjtött füvet valamint a
lehullott leveleket. Kiegészítőkkel pedig az ágaprítást és az
árokásást is el tudjuk végezni.

A járvány miatti távoktatás komoly kihívást jelentett a keresztúri iskolában is, de jól vizsgáztak a gyerekek és a tanárok is. A
képen végzős keresztúri iskolások láthatók a tanévzárón.

szor lehetetlennek tűnő körülmények ellenére is sikerrel zárták a tanévet. Köszönöm a szülőknek is a kettős helytállást! Ezen
a héten a Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjaival közösen ünnepeltük a tanév végét. A nyolcadikos diákokat az önkormányzat nevében jelképes ajándékkal búcsúztattuk: egy tollat és egy
kis noteszt kapott minden végzős gyerek. Kívánjuk, hogy sok sikerrel és jó élménnyekkel írják
tele életük könyvét! A szokásoknak megfelelően, Zavarkó József
alpolgármesterrel együtt díjat adtunk át a legjobb negyedikes és
nyolcadikos keresztúri diákok-

nak. Ezúton is szívből gratulálok falunk nevében a végzős Orbán Flórának és a felső tagozatba lépő Virovecz Dánielnek!
Ők lettek az Év Diákjai falunkban. Köszönjük, hogy a jeles és
kitünő iskolai eredmények mellett- tanulmányi versenyeken is
öregbítették iskolánk és Murakeresztúr hírnevét! De elismerés jár minden iskolás gyereknek, tanárnak és szülőnek a
járvány idején tanúsított helytállásért! Jó vakációt kívánok mindenkinek! És nagyon sikeres következő tanévet kívánok szeptembertől minden gyereknek!”

A hídról és az útról egyeztettek
Polgár
Róbert keresztúri polgármester
Kiss Barnabást, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
műszaki
osztályának
munkatársát
hívta egyeztetésre az önkormányzati
hivatalba.
Polgár Róbert elmondta, az
önkormányzat célja az, hogy a
Mura-híd beruházáshoz kapcsolódóan megépüljön a keresztúri
kavicsbányát elkerülő út is.
Valamint egy olyan útfejlesztés

is megkezdődjön, amely megszünteti Murakeresztúr zsákfalu jellege.
A hivatali megbeszélést követően a tárgyaló felek helyszíni szemlét is tartottak.
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„A pap hídverő Isten és ember között”
Beszélgetés Murakeresztúr új plébánosával
– Talán még ki sem bontotta
útipoggyászát Vaslabán Csaba
új, helyi plébánosunk, máris
arról kérdezzük, hogy milyen
kincseket rejt ez a nagy csomag, az életútja?
– Bizonyos értelemben tényleg nagy ez a csomag, a történelmi Magyarország két végéig
elér. Szélessége a Csíki Havasoktól a Balatonon át most már
a Mura-menetéig. A díszítés
rajta a svájci Alpok, valamint a
svédországi tavak, tengerek...
Az erdélyi Gyergyószentmiklóson születtem, Balánbányán
nevelkedtem, ahonnét az esztergomi bazilika kupoláján lévő
rezet bányászták. Majd érettségi után Esztergom, Győr,
Veszprém és Budapest a további tanulmányaim helyszínei.
Siófokon szenteltek, egy év ottani káplánság után, három év
plébániai kormányzóság mellett tanulmányok Budapesten,
majd két év svájci tanulás. Hazatérve tizenhat év Balatonkeresztúron. A plébánia mérete
miatt sok lehetőség volt további tanulmányokra, például Kolozsváron, aztán nemzetközi
konferenciákon való részvételre. De a külföldön, Franciaországban, illetve Svédországban

Vaslabán Csaba, Murakeresztúr új plébánosa.

élő magyarok missziós szolgálatában való aktív részvétel
is belefért. Végül egy év újabb
tanulmányi szabadság, majd
egy év a premontrei rend Gödöllői Apátságában amolyan
lelki évként. Lehet, hogy a
Tisztelt Olvasónak mindez színes és gazdag csomagnak tűnik, nekem egyszerűen „az
enyémnek”, hiszen Isten kegyelméből sok mindenben saját
magam határozhattam meg méretét és tartalmát.

– Erdélyben, Gyergyószentmiklóson született 1972-ben, s
talán a papsága is arra utal,
hogy már a szülőföldjén, a családi házban is „predesztinált"
volt erre az útvonalra.
– Bizonyos értelemben igen.
Hároméves korom óta pap
akartam lenni. Nagyszülőkkel –
miután hazamentünk a szentmiséről – rögtönzött „tábori oltárt” készíttettem: hokedlire fehér terítőt, gyertyát, keresztet
helyeztettem, egy fekete sálat

Kútavatás Zrínyiújvárnál

A helyreállított kút a Mura-mentén élő hős honvédeknek állít
emléket.

Sokan nem tudják, de Murakeresztúr határában építette
fel 1661-ben Zrínyi Miklós költő és hadvezér az egyik várát,
hogy innen szervezze meg a
törökök elleni háborút. A vár
1661-ben épült meg agyagból
és fából, három éven át szolgálta a keresztény Európa és a
Mura vidékének védelmét.
Az erődítményt Zrínyiújvárnak nevezték el, és 1664
nyarán több tízezer török katona támadásának is heteken át

ellent tudott állni. Végül a túlerő miatt az egyesített magyarhorvát és nyugati seregek a vár
elhagyása mellett döntöttek, a
győztes törökök pedig lerombolták a várat és földdel fedték be.
Az egykori vár ma is a bátor magyar, horvát és európai
honvédek jelképe, akik félelmet
nem ismerve szálltak szembe a
jelentős túlerőben lévő török
sereggel. A hős katonák Zrínyi
Miklós horvát bán vezetésével
azért kockáztatták és áldozták

fel életüket, hogy megvédjék a
Mura-mentén élő családokat a
török portyázásoktól, fosztogatásoktól.
A vár kútjának feltárásával
és helyreállításával júniusban
végeztek a régészek és a szakemberek. Ezt ünnepelték meg
közösen a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettesével, a
magyar honvédség tábornokaival és parancsnokaival, a környező települések polgármestereivel, Somogy és Zala megye
országgyűlési képviselőivel, a
Somogy megyei közgyűlés elnökével és térségünk múzeumvezetőivel.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester az esemény kapcsán elmondta: „Az a célunk,
hogy bátor elődeink hősi küzdelmének helyszíne eredeti formában épülhessen újjá. És a
vár messze vigye az itt élő
emberek dicső múltjának történetét, emlékét. Zrínyiújvár a
Mura-menti emberek bátorságáról, kitartásáról, küzdeni tudásáról és összefogásáról szól.
Erre van szükségünk ma is,
hogy vidékünket közös erővel
fel tudjuk lendíteni.”

nyakamba tettem, imakönyvet
kezembe vettem, majd nekik
miséztem. Akkor még nyilván
nem lehetett fogalmam a papságról, de valami megérintett,
megtetszett benne. Később, valahányszor távolabbról rokonok
jöttek hozzánk, kötelező volt a
„miséimen” való részvétel, a
szekrényben pedig a szentgyónás elvégzése… Ők készségesen eleget tettek ebbéli elvárásaimnak. Mivel szüleim –
többek között – gazdálkodtak
is, juhot, tehenet tartottak, kéznél volt nagyobb csengő, ami
harangként szolgált. Udvarunkon napi „harangszó” volt, édesanyám virágoskertje „temetőként” szolgált: utcabeli gyerekekkel legyeket temettünk…
Édesanyám üvegpohár készletét eléggé meggyérítettem, mert
azok szolgáltak kehelyként, de
gyakran összetörtek. Ha idegen
jött házunkba, „elszörnyülködve” látta, hogy a szobám kvázi
templom, zászlókkal, oltárokkal. Óvodás korom óta érettségiig ministráltam. Minden
vasárnap a mise után a misekönyvből – mivel akkoriban
még nem volt fénymásoló –
kézzel kimásoltam a következő
heti miseszövegeket, hogy otthon is a templomi miseszövegeket használhassam. Hála
akkori plébánosomnak, hittani
ismereteimet a tőle kölcsön
kapott számtalan könyvből bővíthettem. De én voltam az
egyedüli, aki mind a városi,
mind az iskolai könyvtár összes
ateista, illetve vallás témakörű
könyvét elolvastam. Nagyon jó
volt ez, mert részben sok hasznos információt szereztem, másrészt megismerve a „másik
oldalt”, a magam hitében erősödhettem. Természetesen, ha
valahol a válaszokban elakadtam, plébánosom nagylelkűen
segített a felmerülő kérdéseim
megválaszolásában. Szóval, mindig is pap szerettem volna lenni, maga a gondolat rendkívüli
nagy örömmel töltött el, és alig
vártam, hogy vágyam teljesüljön. Persze, ahogy nincs fény
árnyék nélkül, én sem voltam
csak „ájtatos manó”. Rengeteg
huncutság kiötlője és „levezénylője” voltam mind az iskolában,
mind a templomban. Bizony,
egyik akkori ministráns barátommal sok borsot törtünk például a harangozó, sekrestyés
néni orra alá, de a szomszédoknak is okoztunk kellemetlen perceket. Szóval így, „két
lábon járva” jött el a nagy nap,
amikor dönteni kellett az
érettségi utáni „hogyan tovább”-ról.
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– A következő állomás, ahol
utolértük az interneten, Siófok
volt? Kacskaringós volt az út
odáig? Merre vezetett?
– Igen, az volt. Olyannyira,
hogy számomra felért a vízenjárással. Ezért is választottam
szentelési jelmondatul a Péter
vízen-járásáról tudósító evangéliumi részből vett péteri szavakat: „Uram, ha te vagy az,
parancsold meg, hogy hozzád
menjek a vízen.” (Mt 14, 28b)
Egyébként sokszor kísértettem
az Urat, hogy a vízen-járás
csodáját többször megtapasztaljam, mintegy a Tőle jövő
meghívás érvényességét ellenőrizendő.
– Mi hozta Magyarországra? Mit kellett elhagynia és milyen értékekre cserélte?
– Inkább az a kérdés, hogy
Ki hozott Magyarországra. Igaz,
hogy négyéves koromban jártam először Siófokon, de az
akkori politikai rendszert figyelembe véve, nem gondolhattuk,
hogy húsz és fél év múlva ott
szentelnek pappá, és ott kezdem el papi életemet. Isten
útjai kifürkészhetetlenek. Mit
kellett ott hagynom? Szülőföldem Isten és Egyház-szeretetét.
Igaza volt a szentelő püspökömnek, hogy Somogyban ott
kell folytatnunk, ahol Szent
Gellért abbahagyta. Na, de erre
egy fiatalembernek – ahogy
esetemben is történt – fel kell
hogy csillanjon a szeme: Ez az!
Ez az igazi kihívás!
– Visszatérve papi jelmondatára, mit jelentett ez akkor és
mit most?
– Most is ugyanazt, mint
akkor. Kilépni a bizonyos védelmet jelentő bárkából, bár
körülöttem tombol a vihar, háborog a tenger, és elindulni a
vízen járva Jézus felé. Míg Rá
nézek, a vízen-járás is sikerül,
ha nem, jön a süllyedés, elmerülés… Az elmúlt két év viszonylagos nyugalmat jelentett
az életem bárkájában pihenve,
de Krisztus követésében nem
lehet éveket egy biztonságot
nyújtó bárkában lazulni, így
ezúttal is újra ki kellett lépnem
a háborgó tengerre…
– Ezüstmiséjéhez közeledve,
milyen jelmondatot választana
ma, és mit hordozna ez a
mondat?
– „Az Úr jobbja fölemelt
engem” (Zsolt 118,15). Ez egyébként egy úgynevezett húsvéti
zsoltárból való. Huszonnégy
éves papságom alatt megtapasztaltam az Úr hatalmas
jobbjának erejét, és irántam való felemelő irgalmát. A jövőben is csak ebbe kapaszkodhatok.
– Vannak azért nem mindennapi városok az útvonalában,
például Luganoban élt 2000 és
2002 között. Mit tanult ott és
miért éppen erre a városra
esett a választás?
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– Egyházjogot tanultam,
szentségi és liturgikus jog specializációval, valamint érdekességként iszlám házasságjogot.
Itt annyira megtetszett az iszlám békés világszemlélete (ellentétben azzal, amit a média
szajkóz), hogy ismerőseim már
attól féltettek, hogy a végén
áttérek az iszlám vallásra. Szívesen is jártam többször iszlám
országokba, és szereztem barátokat is. Luganót nem én választottam, ösztöndíjas lehetőségként került szóba. Azt sem
tudtam, hogy létezik. Amikor
az egyetem titkársága közölte
rektor úr szándékát, hogy engem szeretne egyetlen, és mintegy első fecskeként oda küldeni, szintén egyházjogot tanulni, csupán egy kérdésem
volt: és milyen nyelven kell
tudni? Olaszul! Így örömmel
igent mondtam. Amúgy érdekes és tanulságos két év volt,
de sok csalódással, például az
ottani hitélet miatt is. De mégis
gazdag tapasztalattal tértem
vissza. A gazdag szót minden
értelemben értem. Ottani ösztöndíjam összege magasabb
volt, mint az itteni rektorom
fizetése. Lelkemre is kötötte:
ígérjem meg, hogy tanulmányaim után nem maradok nyugaton. Megígértem. Visszajöttem.
– Aztán a leghosszabb állomáshelye következett: Balatonkeresztúr, 2002 és 2018 között.
Mit tanult meg ott?
– Nem is tudom. Minden
esetre sok mindent. Hosszú lenne. Amúgy emberi életem legszebb korszakát, 30-tól 46 éves
koromig töltöttem ott.
– A jó pap is holtig tanul,
2018-19-ig ismét tanulmányi
szabadságra ment. Hol és mire
oktatták ezidőtájt?
– Igen, a szólás-mondás
szerint a jó pap is holtig tanul,
és mégis bután hal meg. És mit
írnak a fejfájára? Tanulmányait
befejezte. Kedvenc egyházjogi
területemre, a szentségi és liturgikus jog vizeire eveztem.
Az egyház megszentelői feladata és a betegek szentsége
volt a kutatási területem. Különös, csodás világba csöppentem bele az ortodoxiát tanulmányozva, bár nem volt teljesen ismeretlen számomra, hiszen szülőföldemen multikulturális környezetben nőttem fel.
Sokszor lopództam be az iskola
szomszédságában lévő ortodox
templomba kíváncsiságból, és
örömmel jártam ministrálni az
örménykatolikus templomba.
Örményül a szentmise énekei,
szövegei is rám ragadtak…
–Más ennyi tanulás után
már teológiai tanár. Sosem vonzotta? Ebből mennyit kamatoztathat egy faluban?
– De igen! Vonzott és vonz
ma is, csak „nagy a szám”,
„önjáró vagyok”, és bizonyos
értelemben konzervatívnak szá-

mítok. Amúgy meg hálás vagyok Istennek, hogy egyetemen, főiskolán nem volt alkalmam tanítani: sok csalódástól
kímélt meg ezáltal. Amúgy
mégiscsak van katedrám: a szószék. Jobb ez így! Eddigi híveim hálásak voltak az ott kapott tanításokért. Hogy mennyit
kamatoztathatok? Hát mindent!
Sose tudhatom, hogy a Szentlélek mikor, kinél nyit fel egy rég
bezárult ajtót szavaim által…
– Kitérőnek tűnhet a „premontrei kaland”. Onnét mit
hozott hozzánk? Várható ennek
folytatása is?
– Nem mondanám kitérőnek. Vágytam rá. Amúgy ott is
lelkipásztorkodtam, bejárva Budapestre, illetve egy ősi, premontreiekhez közel 900 éve
kötődő kis faluban, Nagykökényesen. Ehhez még hozzájött
az erdőkürti pálos nővérek havonkénti látogatása. Kegyelem
volt! Mit hoztam onnan? Azt,
ami a rend alapítójának sajátos
jellemzője is volt: az Oltáriszentség és a Szűzanya kiemelt
tisztelete. Ez eddig is bennem
volt gyermekkorom óta. Azt
kellett mélyíteni. Új embereket
és egy másik életformát is megismertem, bepillantást nyerhettem. Remélem, ezekből a lelki
kincsekből új szolgálati helyemre is juthat majd bőven
általam.
– Végül, Murakeresztúr!
Mennyi ebben a saját döntés, a
püspöknek szóló engedelmesség, stb.?
– 53 másodperces telefonbeszélgetés volt a dispozíció.
Részemről egy készség kellett,
hogy kész vagyok elfogadni,
bárhova is helyez a püspök.
Keresztúr elhangzása után már
csak a helyre kellett igent
mondanom, mondhatni engedelmeskednem. Mielőtt püspök
úrnak jeleztem, hogy állok
szolgálatára, Csomóoldó Boldogasszonyhoz szóló imakilencedet végeztem. Ezt az ájtatosságot sokszor ajánlottam gyónóimnak nehéz ügyeikben égi
segítség kérésként. Működik!
Biztos jól döntöttem, hogy Jézus hívó szavára kiléptem az
ismeretlen vizekre. Uram, ha te
vagy az…

V.
–Milyen útvonaltervvel érkezett hozzánk? Ilyen élet és
papi tapasztalat után mit szeretne itt kamatoztatni?
– Nincs konkrét tervem, hacsak az nem, hogy „mindent
bele!” Csak így érdemes.
Amúgy a katona is naponta,
reggel kapja a parancsot. Elképzelés van, de a „nagy tervező” az Isten. A jelekre kell
figyelnem, és naponta – ha kell
– újra tervezni.
– Keresztelők, hittanok, elsőáldozások, bérmálkozások, esküvők? Mire készüljenek az
érintettek? Mire számíthatnak
az idősek?
– Persze, a részleteket megbeszéljük, de senki ne várja el
tőlem, hogy engedékeny legyek.
A szeretet követel! Nem azért
jöttem ide, hogy fülcsiklandozó
szép szavakat mondjak, mindent a nyájra ráhagyva népszerűséget szerezzek. A „pap önmagáért” miseszövegben ez áll: „add,
hogy az evangélium szelíd, de
rendíthetetlen hirdetője legyek”.
Erre számíthatnak, az itt élők.
Nem barátokat, haverokat szerezni jöttem ide, hanem Krisztus-követőket keresni, akik ezen
az úton biztatásra, útmutatásra,
kísérőre, vagy éppen pásztorra,
atyára várnak. A pap pontifex,
azaz „hídverő” Isten és ember
között. Mindenkié, és senkié
sem…
– Az utóbbi időben sok változást megélt a plébániánk. Most
mennyire „tervezhetünk”?
– Nem vagyok Isten ilyen
jellegű titkainak tudója.
– Milyen egy jó plébános?
– Eszi a fene azért, amit
csinál. Bibliásan fogalmazva:
az Úr (Egy)házáért való buzgóság emészti.
– Milyen egy jó hívő?
– Papjában Isten küldöttét
látja, szavára figyel, együttműködve vele Isten országának
eljövetelén fáradozik.
– És mitől jó mindkettő?
– Ha mindkettő Krisztus szeretetének elébe semmit nem tesz.
– Munkájához sok-sok kegyelmet kívánunk!
– Köszönöm!
Spirk Erzsébet,
a murakeresztúri könyvtár
vezetője

Újraindult a misejárat
Vaslabán Csaba június 15-én költözött Keresztúrra, hogy a
faluban élő hívők lelki békéjéről és a szentségek kiszolgáltatásáról gondoskodjon. Érkezésével sűrűbbé válnak a misék, rendszeressé a lelkipásztori és beteggondozás. Az új pap érkezését
követően az önkormányzat a korábbiaknak megfelelően újraindította a misejáratot, hogy az idősek és a nehezebben közlekedők is kényelmesen és biztonságosan el tudjanak járni a misékre.
A keresztúri önkormányzat minden segítséget megad annak
érdekében, hogy Vaslabán Csabának hosszú és áldással teli
szolgálatban legyen része a faluban, ezért amiben csak tudja,
támogatja az új plébános munkáját.
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Murakeresztúron újra élednek a népi hagyományok

Herman Edit alkotásaival.

Herman Edit 1995-ben
érettségizett Nagykanizsán a
Mező Gimnáziumban, majd
ötödévesként elvégezte a titkárügyintéző tanfolyamot. Fiatal
volt, és nem igazán tudta, hogy
milyen hivatást válasszon magának.
Amikor megismerkedett a
korongozással, eldöntötte, hogy
kitanulja a fazekas mesterséget.
Senki nem volt fazekas a családjában, így egy kicsit merész
döntésnek bizonyult ez a választás, de azóta bebizonyosodott: jól döntött.
Kaposváron az Iparművészeti Iskolában két év alatt szerezte meg az elméleti ismereteket, havi 2-3 alkalommal
járt a képzésre. A szakmai gyakorlatot Hévízen, Barakonyi
Istvánnál végezte. Az ő kezei
alatt ismerte meg igazán a fazekasság értékeit. István elsősorban népi motívumokat használt és a hagyományos fazekas
mázakat.
Edittől megtudtuk, hogy
1998-ban indult a vállalkozása,
szülői segítséggel korongot és
kemencét vásároltak. A ház
adott volt, egy régi épület,
amelyből pályázat segítségével
fazekas házat építettek, a tetőteret pedig élettel töltötték meg.
A Hévízen tanultak alapján
kezdett el dolgozni, könyvből
vett népi motívumok voltak
segítségére a kezdetekkor. Később a modernebb elemeket
ötvözte a népi stílussal, engóbbal (agyagfestékkel) leöntve,
karcolva, írókázást alkalmazva
díszítette az edényeket. Ezek a
saját tervezésű kerámiái lettek
a legnépszerűbbek. Kedveli a
virágmotívumokat, különösen a
tulipánt.
A kanizsai piacon kezdte el
értékesíteni a műveit, majd egy
hölgy, akinek Zalakaroson üz-

lete volt, rendszeres vásárlója
lett. Állandósulttá vált a rendezvények fellépőinek adott
ajándékok készítése. Nyugdíjba
vonulásokra, születésnapokra,
ballagásokra, lakodalmakra szánt
ajándékok lettek a munkájából.
Gyermekei, Dorka, Lackó és
Flóra születésének időszakában a fazekas munka kissé
háttérbe szorult.
Termékeivel rendszeres résztvevője a környékbeli vásároknak. Sárváron, Magyarlukafán,
az Őrségben szokott árulni. Az
elmúlt évben nagyon sok iskolai táborban korongozott a
gyerekekkel: Becsehelyen, Zalakomárban, Zalaapátiban, Letenyén, a kiskanizsai általános
iskolában és a Szivárvány Fejlesztő központban is megmutatta a fazekasság szépségeit a
nagy érdeklődéssel figyelő gyerekeknek. A kaposvári karácsonyi vásáron is évek óta
árulja kerámiáit.
A keresztúri művelődési
ház rendszeresen hívja gyermekkorongozásra. A Közművelődési Egyesület Murakeresztúr
gyakran invitálja gyermektáborokba, élő lakodalmas rendezvényekre.
Tombola ajándékokkal támogatja a keresztúri iskolát,
óvodát, a falu programjait. A
hagyományőrző fazekas munkáiból tesz ilyenkor felajánlást.
– Mi a különbség a fazekas
és a keramikus között?
– Ősi mesterség a fazekasság. A fazekas égetett agyagból
használati tárgyakat készít: elsősorban edényeket (korsókat,
fazekakat, bögréket stb.). A lényeg, hogy az elkészült edényeknek funkciója legyen:
használják tárolásra, főzésre,
sütésre, evésre, ivásra. A képlékeny állagú agyagot a szárítást
követően kiégetik, és szilárd,

időtálló anyaggá változtatják.
Ebben az állapotában a cserép a
folyadékot még átengedi, ezért
az edényeket a legtöbb esetben
mázzal vonják be. Az így kapott bevonat lehetővé teszi,
hogy az edényben folyadékot is
lehessen tárolni. A keramikus
ezzel szemben inkább dísztárgyakat készít.
– Szakmájában mit tart
sikernek?
– Siker, amikor kinyitom a
kemencét és elégedett vagyok a
látvánnyal, hogy sikerült olyan
terméket létrehozni, mint amilyent elképzeltem. A sok visszajelzés is örömet okoz.
– Hátrányok, kudarcok
ebben a szakmában?
– Ez a szakma nem biztosít
anyagi folytonosságot, idénymunka jellegű. Bár életem részévé vált, de csak ebből megélni nem igazán lehet. A járvány sem volt kedvező hatással
a piacra, elmaradtak a vásárok,
a rendezvények. Ezt az időszakot, mint oly sok szülő, én is
otthoni munkával töltöttem a
családi kötelességek, a háztartás vezetése mellett. Ezt a három dolgot pedig nem volt
mindig könnyű összehangolni.
De próbáltam előnyt kovácsolni a helyzetből, hogy elmaradnak a vásárok és az egyéb
programok. Így otthon több idő
jutott a munkára, fel tudtam
készülni a járvány utáni sze-

zonra. A vásárok távolsága és a
helypénzek mértékéből fakadóan mérlegelni kell, hogy melyikre érdemes elmennem. Sokan azonnal szeretnének terméket. Viszont ami nincs készleten vagy félkészen, arra sajnos többet kell várni. El kell
készíteni, meg kell korongozni
és 4-5 nap az agyag száradási
ideje, majd ki 0kell égetni. Az
égetés 1000 C-on történik.
Ezután díszítem, mázazom és
újra kiégetem, csak ezután nyeri el a végső formáját.
– Melyek a közkedvelt termékek?
– A sütőedények, a gulyásos- és leveses tálkák, valamint
a gyümölcsös tálak. A boros és
pálinkás butellák, palackok.
– Ballagásra, karácsonyra
milyen termékek érdeklik az
embereket?
– Ballagásra elsősorban
kaspók, levesestálak és bögrék,
de kérnek osztálynévsor feliratozást is. Karácsonykor inkább
az aromalámpák, a csengők, a
házi áldás, a fenyőfa alakú
mágnes és a gyertyatartó a
népszerűbb.
– Ha hármat kívánhatna a
jótündértől, mi lenne az?
– Egészséget szeretnék, a
gyermekeinek boldogulást, és
egy élhetőbb világot.
Kovácsné Deák Erzsébet
keresztúri
művelődésszervező

Kiégett a plébánia kazánháza
Komoly baleset történt Murakeresztúron. A plébánia kazánháza kiégett, szerencsére személyi sérülés nem történt. Tislerics Antal keresztúri képviselő egyben az önkéntes tűzoltó
egyesület elnöke is, az ő vezérletével a keresztúri tűzoltók el-

sőként értek a helyszínre, és a
nagykanizsai lánglovagokkal
kiegészülve sikeresen eloltották
a tüzet. Az anyagi kár jelentős,
de szerencsére biztosítva volt
az épület. A helyreállítás a
kárfelmérés után veheti kezdetét.

A keresztúri önkéntes tűzoltók értek ki elsőként a helyszínre,
és kezdték meg az oltást.

2020. július

VII.

Mura Info

Rekordfogás a Major Kupán Ingyenes digitális tanfolyam

Zavarkó József (középen) adta át a díjakat. Deák István (balra)
harmadik, Kocsi István (jobbra) az első helyen végzett.

A keresztúri Deák-család
hívta életre a Major Kupa horgászversenyt, amit idén Tótszerdahelyen rendeztek meg. A
Mura környékéről évről évre
összegyűlnek a pecások, hogy
jó társaságban, baráti hangulatban mérjék össze horgásztudományukat, és megvitassák a
határmenti települések fontos
ügyeit, kérdéseit.
Szerencsére már a járványhelyzet is lehetővé tette, hogy

az eseményt meg lehessen rendezni, idén is sokan jöttek
össze a tó mellett. Az idei
versenyen az első díjat Kocsi
János nyerte el. A második
Tolnai István lett, a harmadik
helyen pedig idősebb Deák István, a program ötletgazdája és főszponzora végzett.
Igazi csapatépítő program volt,
és a résztvevők rekord mennyiségű halat fogtak a verseny
során!

Ingyenes informatikai képzésen vehetnek részt a murakeresztúriak, amelynek a végén
a résztvevők jutalmul egy
tabletet is kapnak ajándékba.
A programra tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, 16 és
65 év közötti keresztúriak jelentkezését várják az önkormányzatnál.
A járvány alatti korlátozások is ráirányították a figyelmet arra, mennyire hasznos, ha
az ember otthon van a digitális világban. Ez a tanfolyam segíthet abban, hogy veszélyhelyzetben, karantén idején is kapcsolatban tudjunk
maradni rokonainkkal és szeretteinkkel, és a munkapiacon

is értékes készségekre tegyünk
szert.
A tanfolyamnak a létszám
tekintetében nincsen felső korlátja, mindenki próbára teheti
tudását és új digitális technikákat sajátíthat el. A képzés során az okos digitális eszközökről, az internet működéséről, a szövegszerkesztésről és
az okostelefonok funkcióiról
tanulhatnak a résztvevők. Ha
összejön az első 15 ember, már
el is indulhat a képzés. Minden
további 15 ember után egy-egy
újabb csoport indul.
Jelentkezni hivatali időben
a 06-93/369-001-es telefonszámon, vagy a polgarmester@mura
keresztur.hu e-mailcímen lehet.

Csapdát állítottak a rágcsálóknak
kártevők elszaporodását, elterjedését.
Az önkormányzat arra kéri
a falu lakóit, ha máshol is azt
tapasztalnák, hogy nagy számban jelentek meg a rágcsálók az
elmúlt időszakban, akkor jelezzék azt. Mert ilyen esetben fontos, hogy egységesen lehessen
védekezni!

Már a paprika is beérett
Az önkormányzatnak kell jelezni, ha valahol elszaparodtak
a kártevők.

Június végén az önkormányzati hivatallal szomszédos
telek tulajdonosától panasz érkezett, hogy a környéken elszaporodtak a rágcsálók és ez
akár egészségügyi veszélyt is
jelenthet. A probléma kezelésére több csapdát is kihelyeztek a hivatal és a szomszéd
kertjéhez, bízva abban, hogy
ezzel meg lehet akadályozni a

Az első fejessaláták begyűjtését követően már a paprikák
szüretelése is megkezdődött a
murakereresztúri önkormányzati kertészetben. Kocsis Antalné, az önkormányzati hivatal munkatársa a minap
szüretelte le az első adag
zöldséget. Ő és Kovács Zsuzsanna a fő kertészek a földön,
amely korábban évekig parlagon hevert.
A faluvezetés célja minél
több zöldséget és fűszernö-

vényt termelni itt, hogy a közétkeztetésben finom ételeket
készíthessenek a keresztúriaknak. Ezzel sokkal gazdaságosabbá válik a konyha működése, és az óvoda melletti kertészetben a gyerekeknek lehetősége nyílik majd megismerkedni az ültetés, a növénytermesztés alapfogásaival.
A kertészet alkalmas lehet a
murakeresztúri termesztői hagyományok felkarolására és további fejlesztésére is.

Kocsis Antalné
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Elballagtak a fityeházi óvodások
Milávecz Mária, a fityeházi
óvodai intézmény vezetője és
Kötőné Kürti Csilla óvónő búcsúztatták az iskolába készülő
gyermekeket.
Ismét eltelt egy év és elérkezett az általános iskolába induló kislányok és kisfiúk búcsúztatása. Az idei évben hat
ballagó kisgyermek búcsúzott a
fityeházi óvodai élettől. Fontosnak érezzük, hogy emlékezetessé tegyük számukra ezt a
napot!
A gyermekkor egyik legmeghatározóbb eseménye az
óvodai ballagás. Ezen a külön-

leges napon csinosan felöltözve, énekszóval és kis műsorral
búcsúztattuk a nagycsoportosokat.
Az iskolába indulóktól először elköszöntek a kisebbek,
majd a ballagók köszöntek el
társaiktól, az óvó néniktől, a
dadus nénitől, az óvodás éveiktől. Az elmúlt évek pillanatképeiből készített vetítéssel
leptük meg a szülőket és a
családtagokat.
A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben községünk polgármestere, dr. Takács József rendkívüli szünetet
rendelt el, így az óvodapeda-

gógusok az óvodai csoportban
nem folytathatták nevelő tevékenységüket. Az óvodának és
az óvodapedagógusoknak is alkalmazkodniuk kellett a váratlanul kialakult helyzethez!
Kérdésünkre Milávecz Mária vezető óvónő elmondta,
hogy a koronavírus-járvány
okozta nehézségek ellenére az
óvodás gyerekek a kényszerszünet ideje alatt is kaptak
„leckét” feladatokat!
– Az első hetekben az intézmény nagytakarítását, fertőtlenítését végeztük el, majd
részt vettünk a kiosztásra került
szájmaszkok csomagolásában,
kihordásában. Az ebéd kiszállításában is napi szinten, folyamatosan segítettünk. A körülményekhez alkalmazkodva ezen
időszakban is folyamatos figyelmet fordítottunk az otthonuk-

ban maradt gyermekek és szülők megsegítésére, mivel hetente több alkalommal fejlesztő
feladatokat, az interneten megtalálható dalocskákat, meséket,
versikéket és mondókákat
összegyűjtve küldtük el, amit
minden család kedve szerint
használhatott. Intézményünket
május 25-ével ismét megnyitottuk mindenki örömére.

Pályázat felújításra
Népszerű a konditerem
Nagy sikerrel indult újra
június közepén a Murakeresztúri Sportegyesület edzésterme.
A nyitás óta sokan látogattak el
a konditerembe, ahol jó társaságban, szakértő felügyelet mellett végezhetnek erősítő gyakorlatokat a keresztúriak. A
sportegyesület célja, hogy minél több embernek hozza meg a
kedvét az egészséges életmódhoz, a mozgáshoz és az edzéshez Keresztúron.

A teremben nagyon kedvező feltételek mellett, korszerű
gépekkel, igényes eszközökkel
és jó csapattal kereshet mindenki magának új kihívásokat. A konditerem azután
indulhatott újra, hogy Tislerics
Mátyás elvállalta a hely felügyeletét és rendben tartását.
Az odajárók örömére professzionális módon megszervezte az egyesület edzéstermének a működését.

Profi edzőteremben kereshetnek új kihívásokat a keresztúriak.

– A községi óvoda
egyik legfontosabb intézménye
településünknek – sőt, ez az
egyetlen megmaradt
horvát
nemzetiségi
nevelési program szerint működő köznevelési intézményünk –
mondta lapunknak dr.
Takács József polgármester.
– Az elmúlt évtizedekben országosan tapasztalt
népességcsökkenés az óvoda
gyereklétszámára is kedvezőtlen hatással volt. Az intézmény
előbb 2 csoportosról 1 csoportosra csökkent, majd a gyermeklétszám 12 és 20 fő között
ingadozott – a jelenlegi létszám
18 fő.
Az utóbbi két évben – a
kormány családpolitikájának is
köszönhetően – több kisgyermekes, vagy gyermeket váró,
illetve vállaló fiatal család költözött a településünkre, így a
várható gyermeklétszám növekedésre vonatkozó előzetes felmérési adatok biztató képet
vetítenek előre.
Az óvodaépület – az elmúlt
két évtized fejlesztéseinek köszönhetően – jó műszaki állapotban van. Az udvari környezet állapota azonban – a kerítés, a terasz és a tárolóépület
három ajtaja – leromlott állapotban van, amelynek a felújítása mind biztonságtechnikai,

mind higiéniai, mind esztétikai
szempontból nagyon fontos
lenne.
A játszóudvar kültéri játékokkal és kerti bútorokkal való
ellátottsága nem túl gazdag,
ezen a téren is van mit fejleszteni. Néhány kültéri játékkal változatosabb és a gyerekek
számára élvezhetőbb lenne a
játszóterület. Két kültéri paddal
és két hulladékgyűjtővel az udvar komfortja, higiéniája és
esztétikája is nagyban növelhető lenne.
Arra törekszünk, hogy a
kornak megfelelő, egészséges
és esztétikus környezetet teremtsünk, amely vonzó a szülők számára is és ösztönző hatással van arra, hogy a jövőben
gyermekeiket a helyi óvodába
írassák be – tájékoztatott dr.
Takács József polgármester. –
Ezért is nyújtottunk be pályázatot a Magyar Falu Program
„Óvodai játszóudvar fejlesztése” című alprogramra.
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Járdafelújítás Fityeházán Figyelem, trükkös lopások!
Fityeház Község Önkormányzata pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” című, 2020. évi belügyminisztériumi pályázati kiírásra.
Az elmúlt években elkezdődött Fityeház közterületi járdáinak utcánkénti egyoldalas
járda felújítása.
A következő ütemben a Rákóczi út páratlan oldalának [1 –
45. hsz. közötti] 430 m hosszúságú járdafelújítása van tervbe
véve, amelynek megvalósítását
az önkormányzat pályázati támogatás segítségével fogja tudni megvalósítani. Ezért az önkormányzat 2020. július 10-ig
pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázatára.
A pályázat ezen kívül tartalmazni fogja az Alkotmány tér
11 – 21. hsz. közötti 200 m-es
– kimaradt – járdaszakasz, valamint a Joy's café mögötti 57
m hosszú útszakasz felújítását.

A projekt várható költsége 18
millió forint, amelynek 85 %-át
lehet megnyerni a pályázatból,
15 % önrészt pedig az önkormányzatnak kell vállalnia.
Az önkormányzat – nyertes
pályázat esetén – a mintegy 2,8
millió Ft önrészt költségvetésében tudja biztosítani.

90 éves köszöntése Fityeházán

Egy verőfényes júniusi vasárnap délelőttön, Fityeház Község Önkormányzatának nevében Béli Krisztina jegyző és dr.
Takács József polgármester
köszöntötték otthonában a 90.
születésnapját – családja körében – ünneplő Bedenek Jánosnét, Margit nénit.
A születésnapi virágcsokor
mellé átadták a Magyarország
Kormánya által küldött emléklapot:

„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink
iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket.
Orbán Viktor
Magyarország Miniszterelnöke”
Az emléklap mellett – ahogyan ma Magyarország minden
90. életévét betöltő polgára –
Margit néni is 90.000 Ft ajándékban részesült.

A Fityeházi Könyvtár és
Információs Központ meghívására, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság részéről diavetítéssel egybekötött előadást tartott
Vellák Sándor címzetes rendőr
zászlós, aki az alábbiakról tájékoztatta az érdeklődőket:
A vagyon elleni bűncselekmények kifinomultabb módszerei a besurranásos és trükkös
lopások. A besurranó tolvajok –
az alkalmat keresve – rendszeresen járják az utcákat, házakat.
Ha nem találnak nyitott és őrizetlen kaput, helyiséget, akkor
– hogy ne váljanak gyanússá –
trükköt alkalmaznak.
A leggyakrabban használt
trükkök: nem létező személy
után érdeklődnek, vagy különböző károsultaknak gyűjtenek
(általában pénzt). Vagy sürgősen telefonálni szeretnének,
esetleg rosszullétet színlelnek.
De nagyon gyakran hivatalos személynek adják ki magukat! Gyereket is visznek magukkal, természetesen a karjukon, hogy sürgősen tisztába kell
tenni, vagy meg akarják etetni.
A családi házaknál a besurranásos lopások és az úgynevezett unokázós csalások a legjellemzőbbek.
– Ön mire hívná fel a lakosság figyelmét a lopások megelőzése érdekében? – kérdeztük
a zászlóst.
– Először is a kertkapuk
mindig kulccsal bezárt állapotban legyenek. Idegeneket ne
engedjenek be az udvarba, lakásba. Jövetelük céljáról mindig kérdezzék meg őket és
ellenőrizzék állításuk valódiságát. Ha ez nem lehetséges, akkor semmiképpen se engedjék
be őket a saját udvarukba, lakásukba. A legkisebb gyanú
esetén is azonnal értesítsük a
rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható telefonszámon.
Mindig legyen bennünk
egyfajta egészséges bizalmatlanság, mert ezek a csalók ebből élnek, ezért a külsejük, a
beszédük és a megjelenésük általában bizalomkeltő! Ne tévessze meg önöket a jó megjelenés vagy a behízelgő kedvesség!
Az a tapasztalat, hogy fő
célpontjuk az egyedül – magányosan – élő nyugdíjasok, akik
nem tudnak kivel beszélgetni,
akiknek nincs kivel a bánatukat

Vellák Sándor tartott előadást.

megosztani, s akiknek még
idegenektől is jólesik a jó szó,
az érdeklődés az egészségük
iránt.
Ezért nagy előnyt jelent a jó
szomszédi viszony, mert ha a
szomszédok, illetve a közel lakók odafigyelnek egymásra,
akkor mindannyian könnyebben és nagyobb eséllyel kerülhetik el az áldozattá válást.
A személyi tulajdonunk
megvédése elsősorban ránk
tartozik, mi vagyunk az első
számú felelősei vagyonunk védelmének!
Fontos, hogy ha elmennek
otthonról, akkor a bejárati ajtót
és az ablakokat bezárt állapotban hagyják. Olyan helyen,
ahol idős, nehezen mozgó hozzátartozóikat, rokonaikat gondozzák, ápolják – például bevásárlás, ételhordás esetére –
célszerű olyan zárszerkezet felszerelése a bejárati ajtón, hogy
egy esetleges kulcs-bennmaradás esetén is bejuthassanak
segítségnyújtás céljából.
A biztonság növelése szempontjából ajánlom a külső mozgásérzékelővel ellátott bejárati
világítótestet, vagy riasztóberendezés felszerelését.
Befejezésül arra kérem önöket, ha mégis megtörténne a baj
és arra érnének haza, hogy betörtek a lakásukba, ne nyúljanak semmihez. Az esetleges
nyomok biztosítása céljából ne
menjenek be a lakásba sem,
hanem azonnal értesítsék a helyi rendőrséget, az ingyenesen
hívható 112-es telefonszámon.
Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna
könyvtáros
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Csicsek Anna:

Füttyögő tilinkók
Réges-régen történt, amikor még számolatlanul úsztatták a
tutajokat a Murán. Szállítottak azok embert, állatot, meg mindenfélét, amire embernek, állatnak szüksége volt. No, egy ilyen éppen
hogy csak összeeszkábált tutajon ereszkedett le az örvényes folyón egy szegény özvegyasszony két fiával. Csinos legénykék voltak, harsányan beszélgettek, csipkelődtek-viccelődtek egymással.
Hát még a malackáik! Mert kettő volt abból is, és úgy visítottak,
hogy hallhatta azt még a velencei dózse is, ha jó irányba állította
fülét palotája erkélyén.
De volt ám még valami a két fiú – Jankó és Vendel – tarsolyában, ami még a malackákon is túlharsogott. Tilinkójuk hangja járta be a Murát és a legelőket, erdőket, amerre csak útjuk vitte őket.
Második napjukat töltötték a vizen, és fogytán volt az élelmük.
Jóllakni már sem ők, sem malackáik nem tudtak. Keresték a megfelelő helyet, ahol kiköthetnek, letelepedhetnek. Vendel kiáltott fel
egyszercsak örömében:
– Édesanyám! Édesanyám! Ott ni, ott ni, látok egy szép tölgyfát, s gazdag rétet.
– Talántán a tölgy alatt akarsz-e megaludni az éjjel? – kérdezte
Jankó.
– Megállunk, megállunk édes fiaim – s gyorsan odairányította
a parthoz tutajukat az asszony, mielőtt még a két kakaskodó fiú
összeakasztotta volna épp csak serkenő bajuszát.
De a nagy igyekezetben a tutaj megbillent, a két fiú beesett a
vízbe. Az asszony a malackákkal kijutott a partra. Így-úgy, de Jankónak és Vendelnek is sikerült kikecmeregni. Anyjuk nagyon
örült, hogy megmenekültek, de a fiúk elszomorodtak: tilinkójuk
bizony odaveszett a habokba.
Na, nem sokáig búsultak, mert megláttak egy szép nagy koronájú fűzfát. Kerestek rajta ép, egyenes csomómentes ágakat, melyek olyan 3-4 arasznyi hosszúságúak, s jó ujjnyi átmérőjűek lehettek. Az ágak héját ügyesen lehúzták, leduvasztották. Nem is bíbelődtek sokat a hangszer elkészítésével, hisz' nem kell a tilinkóhoz több lyuk, csak kettő, a fölső végén egy, meg alul a másik.
Gyakorlott mozdulatokkal nyitották-zárták mutatóujjukkal az
alsó lyukat, miközben ajkukat ügyesen igazgatva váltakozó erősséggel fújták-fújták a fölsőt. Szépen hangzott kis dalocskájuk:
„Malackámnak füle-farka
Elakadt a tölgyfa lombba.
Ki fogja kiszabadít'ni?
Jó a leányt megcsókolni.”
Esteledett, a hatalmas tölgyfa alatt elnyomta a fiukat az álom,
anyjuk takargatta be őket bőrökkel. A malackákat kikötötte a
tölgyfához és ő is álomba szenderült.
Reggel aztán nagy visításra ébredtek: a malacok így jelezték,
hogy éhesek. Na, de hiába leltek rá a nagy tölgyfára, enni az
ilyenkor, tavasz tájt még nem adott.
– Hej, de soká' lesz még ősz! Addig csak füvet legelészhetnek
éhes malackáink? – sóhajtozott az asszony.
Jankó és Vendel örömükben, bánatukban, vagyis mindig tilinkóztak. Most éppen bánatukban, hiszen attól mindig jobb kedvük
kerekedik. Úgy tudtak beszélgetni a tilinkó segítségével, mintha
csak szóban mondták volna el egymásnak mondandójukat.
A felelgetős után Jankó letette tilinkóját, Vendel kísérte szép
hangú testvérét. Vitte is a szél a réten mindenfelé a dalt:
„Öreg tölgyfa, égig elér virága,
A szegénynek ad-e makkot az ága?
Hej, de sokat üldögélek alatta
Szép violám, látlak-e még valaha?”
– Nem adok. Nem adok makkot, majd csak ősszel hullajtom le
nektek makkjaimat – szólalt meg a tölgyfa.
No, lett is erre nagy ámulat-bámulat, méghogy egy tölgyfa
beszél! Válaszol az énekükre! Jankó bátorkodott, s beszédbe elegyedett a tölggyel:
– Kedves tölgyem! Kérlek szépen adjál malackáinknak makkot. Nagyon éhesek szegények. Messzi útról jövünk, kérlek könyörülj rajtunk! –
– Nem adok, nem adhatok, majd őszön, majd őszön – válaszolt a tölgy, s nyomatékosítva mondandóját, megrázta nagy
üstökét, vagyis hogy hatalmas lombozatát.
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No, erre a csodára sem számítottak a fiúk: a fáról ezerszámra
potyogott-hullott a makk. Minél erősebben rázta meg magát a
tölgy, annál több makk hullott alá belőle. Hej, a malackáknak se
kellett több, úgy jóllaktak, hogy két napig sem keltek föl a tölgyfa
alól. Jankó és Vendel anyjukkal együtt térdig jártak a makkban, s
annyit gyűjtött össze, hogy őszig elegendőnek bizonyult.
Jól tették, mert ezután már hiába szólongatták a tölgyet a fiúk,
soha többé nem szólalt meg, s még véletlenül sem rázta meg
magát. A szélben is csak óvatosan hajlongott.
Az ajándékba kapott makk mellett a dús legelő egész nyáron
táplálta a malackákat, amikből jó kis gömbölyű disznók lettek. A
legeltetés során a két fiú disznaikkal együtt mindig messzebbmesszebb kerültek tölgyfájuktól, csak estefelé tértek vissza.
Anyjuk a kicsinosítgatott vályogkunyhóban meleg vacsorával
várta őket. Mert találtak ám agyagot, homokot, kis kavicsot; iszap
is volt bőven, no meg szalma is, minden, ami csak kellett házuk
fölépítéséhez. Kis kertjét művelte az asszony, tyúkok kaparásztak
a ház körül, gabona is termett, s a Mura sem váltott medret, halat
adott az is bőven. Így éldegéltek hármasban.
Egy napon messzire, az erdő másik felébe hajtották disznaikat
a fiúk. Közben annyira belefeledkeztek tilinkójátékukba, annyit
füttyögettek egymásnak, hogy a disznókról el is feledkeztek. Még
azt sem vették észre, hogy az úton egy szép hintó közeledik. Pedig
az uraság volt az Kanizsa felől, aki makkoltatásra alkalmas helyet
keresett kondájának. No, egykettőre észrevette, hogy jó helyen jár,
a tölgyes éppen termőre fordult. Megállíttatta hintaját, s hallgatta
a két fiú füttyögését, játékát.
– Mi ez a füttyögetés? Honnan jön? – kérdezte kocsisától.
Hamar megtalálták a két fiút, akik elmondták, hogy disznaikat
keresik. No, ahogy megtalálták őket, az uraság a két kövér disznó
láttán azonnal eldöntötte, hogy ide terelteti kondáját. S mivel kanászbojtárra is szüksége volt, a két testvér bojtárja lett az uraságnak.
Jankó és Vendel ügyesen terelgette a disznókat. Soha nem tűnt
el egy sem a kondából. Az uraság akárhányszor is járt arra, mindig
hallotta a két fiú tilinkóját, felfigyelt a füttyögésükre.
Nemsoká' mind több vályogkunyhó lett az övegyasszony házának környékén, egyre több embernek megtetszett a szép hely, a
dús legelő és a szép tölgyes.
Az uraság gyakran nevezte füttyögetős helynek a tölgyest és
környékét. A kocsisnak is így szokott szólni:
– Ma kihajtunk ismét az erdőre, ahol a kanászbojtárok füttyögetnek, s a közelben már kunyhókat, házakat is látok.
Legközelebb már csak füttyögetős, füttyöshelyet mondtak. No,
aztán eljött az ideje annak is, amikor az uraság már hivatalosan is
Füttyösházának keresztelte a majorsággá alakult települést.
Lett aztán a Füttyösházából Füttyösház, Fityeháza, majd Fityeház, ahol már kastély is állt, nemcsak egy egyszerű majorság.
Erről az időről fel is jegyezte a krónikás, hogy „A babolcsay
Segesdi és Börzöncei törökök Kanizsáról, a Fityeházi Kastélyra
jövének, és azt erősen ostromolták. Kiket Malakóczi Miklós, Zrínyi Györgynek főkapitánya jeles, okos, hadviselő, vitéz ember készen várván, megüté, és igen megveré őket.”
Hát, ez idő tájt, a török-dúlta országban nem sok helyütt büszkélkedhettek ilyen dicső csatával.
No, az is igaz, hogy nem véletlenül került Fityeház címerébe a
tölgyfának a levele, amely olyan bőségesen hullajtotta a makkot,
hogy az özvegyasszony és két fia nem is ment el erről a helyről.
Letelepedtek, a fiúk megházasodtak, családot alapítottak.
Igaz ugyan, hogy a csoda csak egyszer esett meg, de az szájról-szájra járt. Sok-sok évvel ezután tavasz tájt még ma is akad
olyan csodaváró, aki próbálkozik szóra bírni a fityeházi határban
az öreg tölgyet, s várja, hogy sörényét megrázva ezerszámra hulljon róla a makk.
Így volt, nem így volt? Ki tudja? Aki nem hiszi, kérdezze csak
meg egy másik fityeházi öregapja öregapjának az öregapját. Meg
annak az öregapja öregapjának az öregapját. Hogyan? Hogy
másképp emlékeznek ők? Hát, ki tudja, egyszer talán elbeszélem
úgy is.
Csicsek Anna
(egy született fityeházi)
(A két kanászfiúról szóló legendát Csicsek Anna az édesanyjától hallotta, ő pedig az édesapjától. Megerősítette: Láncos Józsefné szül.: Bogatin Aranka, aki erről a Kossuth Rádió felvételén
beszél.
A Füttyögő Tilinkók c. legenda megtalálható a You Tube csatornán a szintén fityeházi Boros Károlyné (Kóbor Ilona) fotóival,
Vizler András narrációjával.)
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Zártkerti Program megvalósulása Csörnyeföldön
Csörnyeföld Község Önkormányzata tavasszal sikeresen
elvégezte a 3683 és 3396 helyrajzi számú utakon a nyomvályúk feltöltését, útfelület profilozását, új járófelület, vízelvezető árkok kialakítását a
Zártkerti Program pályázat keretein belül.
A pályázat másik részeként
2100 méter hosszban vadvédelmi kerítés építése került betervezésre az 5993, 6321 helyrajzi
számú utak mentén, így az Öreghegyi zártkertek bekerítésre kerülhetnek. Az ehhez szükséges
anyag beszerzése a pályázat
keretein belül megtörtént.
A kerítés építése közfoglalkoztatottak és a területen gazdálkodók bevonásával történik.
A pályázat tartalma szerint a

hegyközség tagjai önkéntes társadalmi munka keretén belül
vállalják, hogy 200 óra erejéig
kézi munkaerővel részt vesznek
a vadkerítés kivitelezésében. A
közelmúltban a zártkertekben
található gyümölcsösökben, szőlőkben és kiskertekben a nagyvad állomány jelentős károkat
okozott, így ezen projektrész
megvalósítása legfőképp az ott
gazdálkodók érdeke.
A koronavírussal (Covid-19)
összefüggő egészségügyi krízis
miatt a kerítés építését június 6.
naptól kezdődő folyamatos társadalmi munkák szervezésével,
illetve önkormányzati dolgozók
segítségével igyekszünk megvalósítani.
A Zalaerdő Erdészeti Zrt.
szakmai tanácsokkal segíti a

kivitelezést, továbbá 4 fő erdészeti dolgozó az építésben is
aktívan részt vett.
Társadalmi munka három
hétvégi napon került megszervezésre. Az alacsony részvétel

ellenére a kerítés építése sikeresen zajlik, június 21. napi
állapot szerint a 2100 m-es szakasz körülbelül 70 %-a megvalósításra került.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

Új játszóteret építenének Letenyén
A Magyar Falu Program keretében az „Óvodai játszóudvar és
közterületi játszótér fejlesztése” című, MFP-OJF/2020 kódszámú
alprogram felhívásra nyújtott be az elmúlt hetekben Letenye
önkormányzata támogatási kérelmet a 608/2 hrsz-ú, közterületi
kamerával ellátott belterületi ingatlanra, „Játszótér építése az
egyedutai városrészben” projekt elnevezéssel.
A várostól déli, délkeleti irányban található Egyeduta, mely régen külön település volt, majd a későbbiekben városi településrésszé vált. A településrész rendelkezik 2 csoportos óvodával,
kerékpáros pihenőhely létesítménnyel, valamint 2 buszmegállóval. A gyermeklétszám – mely indokolja a játszótér meglétét – a
városrészekre vetítve átlag feletti.
Jelenleg az egyedutai városrész központjában található egy
kápolna és egy üresen álló, 608/2 hrsz-ú belterületi zöldfelület,
mely egykor játszótérként, közösségi színtérként funkcionált.
Farkas Szilárd városvezető elmondta, a kültérre telepített eszközök az idő folyamán tönkrementek, amortizálódtak, ma már
csak zöldfelület található az egykori játszótár helyén. A városi
önkormányzatnak az elhasználódott játékok pótlására, esetleg új
játszótér kialakítására, építésére nem volt lehetősége a korábbi
időszakban. A jelenlegi projekttervekből kiindulva – nyertes pályázat esetén – egy csúszda-mászóvár komplexum és egy mérleghinta kerül telepítésre, gumi-esővédő burkolattal. A kültéri játékok használata során a gyermekek megtalálják a kikapcsolódás és
a szabadidő hasznos eltöltésének legszélesebb lehetőségeit.
M.I.
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Termelői piac Letenyén
Befejeződött Letenye központjában (Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) a
termelői piac kialakítása, melynek mérete 5631 m2. Több irányból jól megközelíthető, csuklópontjában van a megszokott áthaladó gyalogos forgalomnak.
A csarnoképület nyugati oldalán helyezkednek el a fűtött
mellékterek, vizesblokkok öltöző és iroda helyiségek. A mel-

lékterek szintén acélvázas szendvicspanel köpenyezésű szerkezettel készültek, de a csarnoképülethez képest belső oldalon
előtétfalakkal, álmennyezettel és
többlethőszigeteléssel, a legkorszerűbb energetikai- és komfortigények kielégítésére.
Az épülethez csatlakozó északi és keleti napsugárzástól jobban védett oldalán szilárd burkolatú ponyvafedésű árusítóhe-

Ismét fúvós térzene

A letenyei piac…

lyek mobil vagy aljazatszerkezethez rögzített, épített kivitelben tetszőlegesen variálható
árusítóhely kínálatot engednek
meg a több-kevesebb termékkel
érkező kistermelőknek.
A termelői piac kialakítása
fedett, nyitott csarnokban könynyű szerkezettel valósult meg,
melynek alapterülete 12,0x15,0
méter. A 180 négyzetméter alapterületű fedett csarnokban 20 db
telepített elárusító hely került
kialakításra.
Egy árusító hely kb. 2 m2
területű lesz. Hosszú távon a

piac területe lehetőséget biztosít
további, fix elárusítóhelyek építésére is, amennyiben a statisztikák ezt igazolják majd.
2019. 01. 28-án közbeszerzési eljárás eredményeképpen a
legalacsonyabb összegű ajánlatadóval megkötött vállalkozási
szerződés alapján Letenye Város Önkormányzata saját forrás
bevonása vált szükségessé. Az
építési beruházás összköltsége:
235 887 329 Ft, így az önerő
mértéke 18 901 374 Ft. A
műszaki átadásra 2020.04. 30án került sor.

HIRDETMÉNY
A letenyei zenekar is csatlakozott az országos rendezvényhez.

Letenye Város Fúvószenekara is csatlakozott a Magyar
Fúvószenekari és Mazsorett Szövetség által hirdetett országos
rendezvényhez melynek címe:
Újra Miénk A Tér volt.
A rendezvény lényege, hogy
Magyarország fúvószenekarai július 5-én (vasárnap) 17:00 és
20:00 között a saját települé-

seiken térzenét adtak. Ennek
köszönhetően közel egy időben
játszottak a magyarországi fúvószenekarok.
Letenye Város Fúvószenekara térzenei koncertjét a Séta
téren hallgathatta és láthatta a
szépszámú közönség. A karnagy Friman Martin volt.
(Mirkó)

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
ZMKH Letenyei Járási Hivatal Kormányablak Osztály
ügyfélfogadási rendje módosult 2020. július 6. (hétfő) napjától.
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
8.00 - 18.00
Kedd:
8.00 - 15.00
Szerda: 8.00 - 18.00
Csütörtök:8.00 - 15.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Muraszemenye, József A. u. 23/1, Tel.: 06306750518 • 30/598-6580
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A Mura vonzásában
Ribarics Zoltán a Mura folyó szerelmese. Nem véletlen,
hogy ő a Mura Rafting Vizitúra
Egyesület elnöke. Azonban
nem csak a folyóhoz erős a
kötődése, hanem az aranymosáshoz (ez összefügg a Murával) és a kézművességhez is.
– Mikor alakult az egyesület?
– A Dráva szövetség által
2013-ban szervezett vízitúra
vezető tanfolyamon sikeres
vizsgát tettem, majd a Murai
Rafting Vízitúra Egyesületet
2014-ben több alapító tag segítségével hoztuk létre. Már
gyerekkoromban rajongtam a
Mura folyóért, amit akkor nem
volt könnyű megközelíteni, irigyeltem a határőröket, akik
bármikor gyönyörködhettek a
folyó és a táj szépségében.
– Mióta az egyesület elnöke?
– Az alapítás óta én vagyok
a vezetője.
– Mi a legfőbb tevékenységük?
– Az egyesület fő tevékenysége a vízitúrázás, vízitúrák szervezése, az aktív, sza-

badban töltött pihenés népszerűsítése, bemutatni a Muraföldére látogató embereknek a
folyó és a táj természeti értékeit, lehetőségeit.
– A koronavírus-járvány
hogyan befolyásolta idei működésüket?
– Mint ahogy országosan
látni és érezni lehet, a turizmus
minden ágát negatívan érintette
a járvány. Ez így van a mi esetünkben is. Mi sem szervezhettünk túrákat, sőt mivel a
Mura határfolyó, Horvátország
és Magyarország között evezni
sem mehettünk a folyóra. Most
egy kicsit enyhülni látszik a
dolog, egyre többen érdeklődnek a túráink után.
– Kötődése Molnárihoz?
– Itt nevelkedtem és nőttem
fel, szülőfalum Molnári. Nagyon sok szép nyári emlékem
fűződik ide. Például a Mura
folyón tanultam meg úszni,
számtalanszor tutajon kilométereket eveztünk a folyón.
– Mi a civil foglalkozása?
– Jelen pillanatban üzemvezetőként dolgozok egy olajipari
cégnél.

Semjénháza Önkormányzata segített
Március eleje óta sajnos országunkban is felütötte a fejét a
világjárvány, a Covid-19, ismertebb nevén koronavírus. A vírus
által különösen veszélyeztetett korosztályt az idősek, és krónikus betegségben szenvedők jelentik.
Semjénháza Községi Önkormányzata eddig is szívén viselte
a lakosság ügyeit, sorsát, így ebben a veszélyes időszakban is
gondoskodott a falu lakosságáról.
Szájmaszkokat biztosítottunk minden családnak, gyógyszereket szállítottunk ki az idős, gondozott embereknek. A
felkelni, kijárni nem tudó rászorulóknak bevásároltunk, postán
befizettük csekkjeiket, de az önkormányzati hivatal is bármilyen kérés esetén készséggel állt a feladatok teljesítésére. Folyamatosan felhívtuk a lakosság figyelmét is a rendszeres
kézhigiéniára, a kötelező maszk és kesztyűhasználatra. A hivatal dolgozóinak védelmében is biztosítottuk az ablaknál történő
ügyfélfogadást, az irodákat rendszeresen fertőtlenítettük.
Családsegítő szolgálatunk telefonon keresztül tartotta a
kapcsolatot a vírus által felmerült újabb problémákkal szembesülő családokkal.
Sajnos a vírus miatt és mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében kulturális programokat az elmúlt hónapokban
nem tudtunk szervezni, megtartani, így egyelőre csak reménykedhetünk, hogy a korlátozások feloldása és a vírus visszaszorulása után július végén megrendezhetjük már a gyerekek által
igen nagy népszerűségnek örvendő horvát nemzetiségi táborunkat.
Rétfalvi Éva

Ribarics Zoltán a Mura szerelmese.

– Mit tart a Mura legnagyobb értékének?
– Talán azt, hogy titokzatos.
Teljesen más arcát mutatja a
folyó, amikor alacsony a vízállás és teljesen más, amikor magas. Vízitúrák során nincs az,
hogy mindig ugyanazt látjuk,
ezért megunhatatlan.
– A kézművesség, az aranymosás mi jelent az ön életében?
– Az évek során sikerült
kapcsolatot kiépítenem több
hozzám hasonló és gondolkodású emberrel, akiken keresztül
a folyó sokszínűsége másként

is megmutatkozik. Közéjük tartozik az az aranymosó csapat,
amely az ősi aranyász mesterséget gyakorolja, ami erősíti
kötödésünket a folyóhoz. Ez a
mesterség engem is megbabonázott. Szó szerint elkapott az
aranyláz. A kézművességet pedig mindig érdekes dolognak
tartottam. Jó volt látni azt, hogy
emberek kétkezi munkával milyen csodákat teremtenek. Ilyen
például a fazekasság, amit a
szomszéd falu, Murakeresztúr
fazekasa, Herman Edit képvisel.

Támogatásban részesült a letenyei pályázat
Letenye Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által, még 2020.
március hónapban meghirdetett
Konyhakerti és kisállattartási
szociális földprogram felhívásra SZOC-FP-20-KK-0122 kódszámon pályázatot nyújtott be.
A program megvalósításához
750.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a
letenyei önkormányzatnak.
A pályázat megvalósításakor szociálisan rászoruló letenyei családokat részesítenek
támogatásban (nem pénzbeli).
A támogatás családonként előnevelt csirkék kihelyezését és
nevelőtáp biztosítását jelenti. A
projekt végrehajtásakor szakképzett agrár-, vagy mezőgaz-

dasági végzettségű szakembert
is biztosítani szükséges, aki a
kedvezményezettek programra
történő felkészülését segíti, folyamatos szaktanácsadást nyújt,
és a program időszakában, mint
folyamatsegítő mentor biztosítja a program sikeres megvalósulását.
Farkas Szilárd polgármester
hozzátette, a megítélt 750.000
Ft támogatási összegen felül az
önkormányzat saját forrást is
biztosít a program megvalósításához, melynek eredményeként
38 letenyei család részére, családonként 25 csirke kerül kiosztásra. A program meghirdetésére július hónapban kerül sor, a
pályázatot pedig ebben az évben
valósítja meg az önkormányzat.
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