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Orbán Viktor Becsehelyen
A nagy dolgok gondolatai nem csak Budapesten születnek
Miközben az ország fontos
átalakuláson megy keresztül, a
tartós dolgok gondolata nem
csak Budapesten születik meg,
ennek egyik iskolapéldája a
szabad pálinkafőzés megteremtésének lehetősége – jelentette
ki Orbán Viktor szeptember 27én a Zala megyei Becsehelyen.
A kormányfő a magyarországi szabad pálinkafőzés tízéves évfordulóját ünneplő rendezvényen beszélt arról, hogy
ennek a gondolata vidéken született meg 2010-ben, amikor
„kétharmados alkotmányos forradalommal lehetőséget adtunk
magunknak, hogy mindent megváltoztassunk, amit megváltoztatásra alkalmasnak vagy szükségesnek láttunk”.
A 2010 szeptemberi parlamenti bejelentésben „nagy dolgok szerepeltek” a bankadótól
kezdve a multik megadóztatásáig, és ebbe a 29 pontos prog-

ramba V. Németh Zsolt képviselő felvetésére került be a
szabad pálinkafőzés megteremtésének lehetősége – jelezte a
miniszterelnök.
„Az a tartós és az a fontos,
amit valahol a magyar életben a
terepről hoznak fel, rögzítenek,
ápolnak, visznek tovább” a
döntéshozók elé – fogalmazott
Orbán Viktor, aki arra biztatta a
jelenlévőket, „ne várakozzanak
arra, hogy megmondják felülről, hogy mikor, hogy és miképpen”.
Mindent, ami fontos, „ami a
helyi élet szempontjából nélkülözhetetlen, amit érdemes átvinni magunkkal a jövőbe, átadni
a gyerekeinknek, annak a megőrzésével kapcsolatos összes
dolgot gyűjtsék össze, adják
oda a képviselőjüknek”, hogy
legyen belőle jogszabály, „ami
aztán garantálja, hogy szabadon élhessük az életünket úgy,

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök a magyarországi szabad pálinkafőzés 10. évfordulóján szervezett ünnepségen a Zala megyei
Becsehelyen 2020. szeptember 27-én.

ahogy a magyarok a saját
életüket szeretik élni” – fejtette
ki a miniszterelnök.
A szabad pálinkafőzés esetét iskolapéldának nevezte,
amely nemcsak a múltnak egy

példája, de egy minta a jövőre
nézve is. „Semmit sem ér a
szabadságharc, ha csak egy
tábornokunk van és nincsenek
katonáink” – jelentette ki Orbán Viktor. (Forrás: MTI)

Jó szolgálatot tesz az egyesület gépjárműve

gítségével számos programhelyszínre jutottak el az ország
településeire, de a külföldi
utakra is mindig rendelkezésre
állt a gépjármű. Továbbá részt
vettünk az elmúlt időszakban
az árvízi védekezéshez szükséges személyszállításában is, valamint az új koronavírus járvánnyal összefüggő védőfelszerelések szállítási, védekezési
feladataiban is aktív szerepet
vállaltunk.”
Farkas Szilárd elnök lapunknak kiemelte, hogy a Magyar
Falu Program Falusi Civil Alap
felhívására is nyújtottak be
pályázatot, mely elsősorban a
civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatását biztosíthatja. A civil szervezetük
részére különböző eszközöket, például többek között fűkaszákat, zöldfelület karbantartásához szükséges gépeket
kívánnak beszerezni abban
az esetben, ha a benyújtott
pályázat pozitív bírálatban
részesül.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Lassan öt éve szolgálja a kisbusz a közösséget.

Balatonbogláron vette át
Farkas Szilárd egyesületi elnök, letenyei polgármester
2015 őszén, lassan már 5 éve a
Kistolmács Jövőjéért Közhasznú Egyesület által MVH pályázaton nyert, 8 személyes
Peugeot Boxer kisbusz kulcsát.

Farkas Szilárd elmondta: a
8 személyes közösségi busz az
elmúlt év alatt jó szolgálatot
tett a lakosság, a helyi, vidéki
civil szervezetek és az önkormányzatok vonatkozásában. A
közösségi busz hozzájárult a
lakosság szociális biztonság-

hoz, életminőségének javításához, a biztosított szolgálat a
helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és
közösségi szintű igények kielégítését is teljes mértékben
megteremtette.
„Önkéntes alapon, ellenszolgáltatás nélkül működtünk
közre az étkeztetésben, az önkormányzati feladatok ellátásában, a házi segítségnyújtásban,
családsegítésben, a közösségi
és szociális információk szolgáltatásában, az oktatás-nevelési feladatokkal összefüggő
személyszállításban. Számos
esetben biztosítottuk Letenye
város számára is az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
lehetőségét
(mammográfiás
vizsgálatok), továbbá a helyi
civil szervezetek (például sporttevékenység, művészeti oktatás, oktatás-nevelés, tanulmányi versenyek) a gépjármű se-
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A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen
Az idei évben 2020. szeptember 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Himnusz elhangzását követően a jelenlévők a tavasszal elhunyt megyei díszpolgárra, Fekete Györgyre emlékeztek.
Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke ünnepi köszöntőjében kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelentősebb iránytűnk és ezzel párosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét építsünk.
Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a magyarságért. Ugyanakkor kiemelkedő személyeket is adott az országnak.
Az esemény további részében elsőként a Zala Megye Díszpolgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány kapta Zala megye közbiztonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítása alatt az eddigiektől eltérő,

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, melyeket a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság 2015 óta elért, segítve ezzel a megyében élők szubjektív biztonságérzetének javítását.
A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományozott Szabó Józsefnének, Mikekarácsonyfa község volt polgármesterének. A közgyűlés Zala megye egészségügyéért díját dr.

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondoskodásáért díjban részesült Gulyásné Belinszky Ilona, a Zalaszentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tófeji Kincskereső Általános Iskola tanítóját.
A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására
A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fellépési lehetőséget kínáló úgynevezett Raktárkoncert-sorozat népszerűsítésében az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.
Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikáció ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget.
A számos ügyfélnél – köztük például a Magyar Telekom,
a Szerencsejáték Zrt., vagy az
MVM Csoport – már bizonyított, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

A Tátrai Band és Charlie is a fellépők között van.

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításában, de az elkészülő koncertfelvételek technikai véglegesítésében is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajongói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépésekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, információk révén találkozhatnak az ügynökség támogató munkájával.

Gellei Imre labdarúgó-edzőnek,
akivel szép sikereket ért el a
ZTE együttese és irányította a
magyar válogatottat is.
Zala megye sportjáért díjban
részesült – Zala megye sportéletében végzett 100 éves tevékenysége elismeréseként – a Zalaegerszegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosárlabdázó Bodrogi Csaba vette át
az egyesület nevében.
A közgyűlés Zalai civil társadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat Nagy Bálint, Keszthely polgármestere vette át.
A közgyűlés Zala megye fejlesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagykanizsa).
Zala megye fejlesztéséért díjat kapott a Zalavíz Zrt. A társaság nevében Arnhoffer András elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományozott Stamler Lajosnak (Nagykanizsa).
Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Díszpolgára, dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.
A program végeztével állófogadásra került sor, ahol pohárköszöntőt mondott Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).
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Több, mint 20 napirendi pont…

Farkas Szilárd polgármester.

Farkas Szilárd városvezető tájékoztatta lapunkat a letenyei
képviselő-testület által megvitatott témákról és meghozott döntésekről. A polgármester ismertette, hogy az ülés első egyharmadában főként rendeletek módosítását vitatta meg a testület, mely
rendelet módosításokat főként jogszabályi változások indokoltak,
ugyanakkor technikai jellegű módosításokra is került sor. Így a
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendeletet, a közutak nem közlekedési célú és a közterületek felbontásáról szóló rendeletet, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól
szóló rendeletet, továbbá a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletet módosították a városatyák.
Utóbbi esetében megemelésre kerültek 2 a közterület bontásával
összefüggő díjak, egységesen 1.000 Ft/m /nap összegre.
Az új koronavírus járvánnyal összefüggésben lévő jogszabály
felhatalmazása által az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő
ÉKKÖV Kft. 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját május
vége helyett jelen ülésen tárgyalták és vitatták meg. Az előterjesztést a Városfejlesztési- és Gazdasági Bizottság részletesen
tárgyalta az elfogadásra javasolta a testületnek. Az ülésen cég
könyvvizsgálója, Szijártóné Gorza Klára is részt vett, aki az egyszerűsített éves beszámolót korlátozás nélküli záradékkal látta el.
A cég Felügyelő Bizottsága Somogyi András elnöklésével határozattal támasztotta alá a beszámoló elfogadását. A képviselőtestület 15.665.000 adózott eredménnyel és 58.108.000 Ft mérlegfőösszeggel fogadta el a beszámolót. A polgármester hozzátette,
2018-ban a hivatal munkatársaival az önkormányzat és a cég
között fennálló szerződéseket felülvizsgáltuk, azokat aktualizáltuk
és új alapokra helyeztük az elszámolást, mely hozzájárult az
eredményhez. A testület megtárgyalta a kft. 2020. évi üzleti szakmai és pénzügyi tervét is, melyben a cég által végzett tevékenységek eredményét a terv szerint 6,7 millió Ft-ban kívánja megállapítani.
Az önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer felhívásra, melyben a részvétel önkéntes. Legkésőbb október 4-én kiírásra kerülnek az úgynevezett „A”és „B” típusú pályázatok. A
pályázatot benyújtó fiataloknak az EPER-Bursa rendszerben
szükséges regisztrálniuk. Az „A” típusú pályázati kiírásra azon letenyei lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. A „B” típusú pályázati
kiírásra azon letenyei lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, a 2020/2021-es tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a csatlakozással kapcsolatos határozati javaslatot.
Az ülésen a képviselő-testület kiírta a Letenyei Család- és
Gyermekjóléti Központ intézményvezető állás betöltésére szóló
pályázatát. A pályázat október 24-éig nyújtható be, a pályázat a
kozigallas.gov.hu honlapon tekinthető meg.
A városatyák elfogadták a Letenyei Települési Értéktár Bizottság I. félévi munkájáról szóló beszámolót, megtárgyalták a Lenti
Hulladékkezelő Kft. díjkompenzációról szóló kérelmét, azonban
erről döntés nem született, az előterjesztésről a későbbiekben
ismét tárgyalnak.
Az ülésen a Letenye II. számú fogászati körzetben október 1jétől megváltozott rendelési időket tárgyalta és fogadta el a
képviselő-testület, valamint a Letenye II. számú felnőtt háziorvosi
körzet feladatellátására kötött helyettesítési szerződést is módosította. A jövő év elejétől a városnak új háziorvosa lesz dr. Bedő
Ildikó személyében, aki decemberig a jelenleg helyettesítő orvosok mellett helyettes orvosként látja el a körzetben a feladatokat,
így a rendelési idők is változni fognak, melyet időben közzé
fogunk tenni a lakosság részére.
A képviselő-testület az ülés felülvizsgálta a Kolping Oktatási
és Szociális Intézményfenntartó szervezettel az alapellátási feladatokra létrejött feladatellátási és bérleti szerződést, a díjak nem
változtak a korábbi évekhez viszonyítva. Szintén felülvizsgálták a
Pozsonyi utca közlekedési rendjét és a korábban kihelyezett
„várakozni tilos” tábla leszereléséről döntöttek. Ugyancsak felülvizsgálatra került a bölcsődei feladatok ellátására kötött szerződés
is, ahol a jövő év második felében díjemelésre is sor kerül. A testület elfogadta a vagyongazdálkodással összefüggő tervet, melyre
a belső ellenőrzés során megállapítások miatt volt szükség.
A képviselők zárt ülésen tárgyalták a helyi lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálását. 2020. augusztus 30. napjáig lakásvásárlás támogatására 11 db kérelem érkezett az önkormányzathoz, melyből 1 kérelem elutasításra került, 10 kérelmet
pedig támogatott a testület, kérelmezőként 250.000 Ft vissza nem
térítendő mértékkel. A képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati költségvetésében 2,5 millió Ft forrást különített el erre a célra,
melyet az új koronavírus járvánnyal összefüggésben nem csoportosítottak át védekezésre, támogatva ezzel a fiatal házasokat, a
gyermekeket egyedül nevelőket, valamint a többgyermekes házasokat, illetve élettársakat.
Az egyebek között a Letenye Sportegyesület sportöltöző felújításával összefüggő hiánypótlási kérelméhez adott ki a testület
hozzájáruló nyilatkozatot az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes használatba adásról. A városatyák kettő letenyei útszakasz kapcsán döntöttek úgy, hogy 30 km/h sebességkorlátozó közlekedési táblákat helyeztetnek ki. A sebességcsökkentéssel összefüggő táblák az egyedutai köztemető mellett, a Petőfi és Temesvári utca közötti szakaszon, valamint a Béc
utca egy részén kerültek kihelyezésre.
A testület tárgyalta a központi buszpályaudvar és a Béke utca
között megépült termelői piac működtetésével kapcsolatos
elképzeléseket. A termelői piac használatbavételi engedélye megérkezett, jelenleg pedig a működési engedély megkérése van folyamatban. A testületi tagok úgy döntöttek, hogy a termelői piac
üzemeltetését az önkormányzat végzi, várhatóan szerdai és szombati piacnapokkal.
Az egyebek napirendi pontban a képviselők által felvetett
utakkal, járdákkal kapcsolatos infrastrukturális észrevételeket, javaslatokat vitattak meg, valamint kitértek a hóeltakarítással kapcsolatos felhívásra is.
Farkas Szilárd városvezető elmondta, hogy a jövőben a képviselő-testületi ülésekről video-bejelentkezéssel rövid összefoglalót tesz közzé a közösségi oldalán, ahol az ülésen tárgyalt témákról, napirendi pontokról és azok kapcsán meghozott döntésekről ad tájékoztatást. A nyilvános ülések a koronavírus járványügyi készültségi helyzetben, a megfelelő biztonsági előírások
betartásával továbbra is látogathatók a lakosság részére. Az ülések
jegyzőkönyvei, azok mellékletei pedig elérhetők a város honlapján is – biztosítva a nyilvánosságot és a közérdeklődést –,
illetve a városi könyvtárban is megtekinthetők, tette hozzá a polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt
Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.
A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvalósítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vette át.
A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szervezetek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képviselői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.
A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadásokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fórum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politikához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.
A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyermekek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők felzárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakemberek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kiküszöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.
A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második rendezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számára tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogyatékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.
A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesztiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.
A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzékenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alkalommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.
Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.
A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek
feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.
Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a
Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.
Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok áttekintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.
A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elnevezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.
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Kisasszony napi búcsút tartottak Letenyén

Berecz András történetei örvendeztették meg a közönséget.

A Béci-hegyi kápolnánál,
haranglábnál szeptember 13-án
(vasárnap) Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó
történetei örvendeztették meg a
szép számú közönséget a szép
őszi napon.
Érdekesség, hogy Letenyén,
a Béci-hegyen 1928-ban készült el a harangláb. 1986-ban
kápolna épült a haranglábhoz,
és a hegyhát búcsúnapjává lett
Kisboldogasszony ünnepe. 2015-

ben miséző tér készült a kápolna elé, és rendszeressé vált a
szentmisét követő felemelő kulturális műsorok sora.
– Jött az ötlet, hogy rendezzünk mindig valamilyen műsort a hagyományok és értékek
felé. Így minden évben megrendezzük a Kisasszony napi
búcsút. Minden évben hívunk
olyan személyeket, együtteseket is, akik az értékeinket, a
hitünket, a hazánkat méltón ki-

fejezik – mondta el Lukács Vilmos, a Most vagy Soha Hagyományőrző Egyesület elnöke.
Berecz András mesemondónál mindig a helyzet és az
alkalom dönti el, hogy milyen
mesét fog előadni a hallgatóságnak, közönségnek.
– Boldog ember vagyok,
mert azt csinálhatom, amit nagyon szeretek. Én is a meséket
meglódult képzeletű öregektől
tanultam, sok kilométert megtettem értük, még ma is járom
ezt a mesetanuló iskolát. Borzasztóan jól esik átadni másnak, nem is tudom, hogy van-e
szebb mesterség, mint szomorú
embereket megvigasztalni és jó
kedvű embereket megnevettetni – árulta el Berecz András
mesemondó.
Kisasszony napján az egyházi naptár szerint Szűz Mária
születésnapját, régi pogány népszokás szerint az ősz beköszöntését ünnepeljük.

Farkas Szilárd városvezető
a rendezvény kapcsán elmondta, minden évben nagy örömmel fogadja az egyesület kezdeményezését, hiszen neves és
elismert művészek, Maczkó Mária, eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári-díjas népdalénekes, Sebestyén Márta Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas
előadóművész, Pál István Szalonna és Bandája, Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar látogattak már Letenyére és ismerték meg a zalai vidéket, a
hegyhátat.
A polgármester hozzátette,
Lukács Vilmos elnök által szervezett és koordinált rendezvény
sikeréhez a magánszemélyek
által nyújtott támogatásokon túl
az önkormányzat is hozzájárul, különböző eszközöket biztosítanak a rendezvény idejére, valamint anyagiakkal is támogatják a kiváló kezdeményezést.

Változtak a fogorvosi rendelési idők
Október 1-jétől változtak a
fogorvosi rendelési idők a letenyei fogászati körzetekben –
közölte lapunkkal Farkas Szilárd városvezető.
A letenyei I. és II. számú fogorvosi körzetekben a fogorvosok által történt egyeztetéseket
követően és a megküldött hivatalos tájékoztatások alapján
2020. október 1-jétől az alábbiakban változnak a rendelési
idők és a helyettesítéssel összefüggő fogászati ellátások.
I. számú fogorvosi körzet:
Dr. Czvetkó Vanda fogorvost tartós távolléte miatt a

jogszabályi előírások figyelembevételével heti 15 órában helyettesítik. A hétfői napokon
14:00 – 22:00 óra között dr.
Pentz Nóra a letenyei fogorvosi
rendelőben látja el a betegeket.
A keddi napokon pedig 14:00 –
21:00 óra között dr. Balázs
Márta Piroska, a bánokszentgyörgyi rendelőben (Bánokszentgyörgy, Alkotmány utca
2., telefon: 06-93/346-018) fogadja a körzethez tartozó betegeket. Mindkettő rendelési
időpontra telefonos bejelentkezés szükséges. A hét további
napjaiban, szerdán, csütörtökön
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A fotón Farkas Szilárd polgármester és dr. Varga Barbara fogorvos.

és pénteken a rendelés szünetel.
A helyettesítéssel összefüggő
idő a jogszabályi előírásoknak
megfelelően biztosított, melyet
a város polgármestere a népegészségügyi központtal is
egyeztetett. A polgármester hozzátette: az I. számú fogászati
körzetben nagy valószínűséggel novemberig marad a fenti
helyettesítési ellátás, ugyanakkor elmondta azt is, azzal is
tisztában van, hogy az orvoshiány állandó probléma a fogászati és háziorvosi körzetekben.
II. számú fogorvosi körzet:
Dr. Varga Barbara fogorvos
a hétfői napon nem fogad betegeket.

A keddi, szerdai és csütörtöki napokon 12:00 – 20:00
óra között, míg pénteken pedig
12:00 – 18:00 óra között saját
rendelőjében látja el a körzethez tartozó letenyei és vidéki
betegeket.
A polgármester hozzátette:
további lakossági kérdések esetén a fogorvosok és asszisztensek állnak szíves rendelkezésükre a szokásos elérhetőségeken, illetve hétvégente pedig a nagykanizsai fogászati
ügyelet is rendelkezésre áll sürgős esetekben, hiszen a város
önkormányzata szerződött a fogászati ügyeleti ellátásra.
(Mirkó)

Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

Közmeghallgatást tartottak Murakeresztúron
Nagy érdeklődés mellett
tartották meg szeptember 4-én
Murakeresztúron a közmeghallgatást, amelyen a falu polgármesterét, jegyzőjét, intézményvezetőit és a képviselőket is
kérdezhették a lakosok a településsel kapcsolatban. Polgár
Róbert a közösségi oldalán
foglalta össze a legfontosabb
három témát:
1. Járdák, közterületek, a
temető állapota.
„Tudjuk és minden nap
tapasztaljuk, hogy évek óta felújításra várnak járdáink. Azon
vagyunk, hogy minden lehetőséget kihasználva, rövid időn
belül megkezdjük a járdák szakaszos felújítását. Több jelzés
is érkezett hozzánk, hogy a faluban hol lenne érdemes a
zöldterületeket rendbe tenni.

Kollégáim, a karbantartók és a
közmunkások folyamatosan azon
dolgoznak, hogy falunk minél
otthonosabb legyen. Sajnos
azonban így sem vagyunk elegen, hogy mindig minden területünk egyszerre legyen rendben. Pedig a nyári diákmunka
keretében még fiatalokat is
bevontuk, hogy minél jobban
haladhassunk. A munka folyamatos, újabb eszközöket is szeretnénk beszerezni, hogy még
hatékonyabban tudjuk ellátni
feladatunkat. Kérem megértő
türelmét mindenkinek. Illetve
arra kérlek benneteket, hogy a
temető rendben tartásában,
amennyire lehetséges, mindenki segítsen, aki a sírhelyeket
látogatni szokta. Ha mindenki
csak saját szeretteinek emlékhelyéről gondoskodik, azzal

A faluvezetés nemcsak ezen a napon, egész évben várja a lakossági megkereséseket.

Tesztelték a szirénákat
Megfelelő a működés
Augusztus 28-án lakossági
riasztórendszer tesztelést tartott a katasztrófavédelem helyi szervezete Murakeresztúron. A szirénák tesztelése csak
néhány másodpercig tartott,
a hatóságok megállapították,

hogy a rendszer megfelelően
működik.
Ez a riasztórendszer erős hanghullámokkal figyelmezteti a lakosságot szükség esetén arra, ha
természeti vagy egyéb veszélyhelyzet alakulna ki a településen.
Fontos témákat vetettek fel a keresztúri művelődési házban
tartott közmeghallgatáson.

Hibátlanul működik a veszélyhelyzet esetén használatos riasztórendszer Keresztúr központjában.

rengeteget segít kollégáimnak,
akik egyébként is eléggé le
vannak terhelve.”
2. Önkormányzati épület
felújítása.
„Végre hozzáfogtunk a korszerűsítéshez. Új tetőt, napelemet, korszerű nyílászárókat és
szigetelést kap az épület. A
munkálatok a héten már meg is
kezdődtek. A beruházásnak köszönhetően sokkal takarékosabb, környezetbarátabb lesz az
épület. Szeretnénk, ha intézményeink a XXI. század műszaki
elvárásainak megfelelően működnének.”

3. Közkonyha.
„Az a célunk, hogy mindenkinek jusson elegendő finom
étel, aki az önkormányzat
konyhájától rendel. Ennek érdekében az önkormányzat saját
kertészetet is indított, hogy
olcsóbban szerezhessük be az
egészséges alapanyagot. Személyi változtatásokat is hoztunk,
komoly szakmai tapasztalattal
rendelkező kollégát sikerült szerződtetnünk, aki a szükséges átalakításokhoz azonnal hozzá is
látott. Hisszük és tudjuk, hogy
egy közétkeztetést ellátó konyha működhet gazdaságosan.”

II.
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132 éve szolgálnak a lánglovagok
A murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatása
A Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 1888-ban
alakult. Hogy miképpen léteztek abban az időben, és ki volt
a parancsnok, kik voltak a vezetőségi tagok, jelenleg is kutatják.
Tislerics Antal tűzoltó parancsnoktól megtudtuk: a szocializmusban az Állami Tűzoltóság mellett az önkéntes tűzoltóknak nem sok szerep jutott,
viszont tűzmegelőzés céljából
az akkori kormány, illetve állam felszerelte a tűzoltó egyesületeket úgynevezett tűzoltó
targoncával, amin egy kismotor
fecskendő és néhány tömlő
volt. Az 1800-as évekből megmaradt kocsifecskendőket még
lóvontatással és kézi erővel
használtak.
Az 1960-as évek vége felé a
szervezet Községi Önkéntes
Tűzoltó néven működött. Ekkor kaptak egy fecskendőt
Nagykanizsáról, amit a támogatók kiselejteztek, pár évig
üzemelt is. Az 1970-es évek
vége felé Zalaegerszegről érkezett egy kisebb kiselejtezett
Csepel tűzoltóautó, ami jelenleg is megvan. Ez akár az egyesület szimbóluma is lehetne. A
rendszerváltásig két parancsno-

Önzetlenül szolgálják a közösséget.

ka volt a szervezetnek Gadányi
János és Kocsis Márton személyében.
1995-ben az egyesületi törvény szerint az egyesületeket át
kellett szervezni, ezért az akkori vezetés megkérte Tislerics
Antalt – aki akkor hivatásos
tűzoltó volt –, hogy vállalja el a
parancsnokságot. A törvény
előírta, hogy szakmai végzettségű parancsnok szükséges az

6. Roma Családi Nap
Murakeresztúr sokszínű közösségét ünnepelték

A főzőverseny résztvevői ínycsiklandozó ételkülönlegességekkel várták a vendégeket a 6. Roma Családi Napon.

egyesület élére. Az egyesületi
törvény alapján 1995-ben egy
elnököt, egy gazdasági vezetőt,
egy titkárt, egy parancsnokot és
egy ötödik tagot választottak az
elnökségbe.
Ekkor már létezett az a
külföldi kapcsolat, amit még
1992-ben Gyuranecz Tibor
Neuenbürgben dolgozó keresztúri kőműves alakított ki. A
neuenbürgiek 1993-ban tettek

Változatos és gazdag programkínálattal ünnepelték Murakeresztúron a 6. Roma Családi
Napot szeptember 12-én. Polgár Róbert polgármester köszöntőjében arról beszélt, „hogy
minél színesebb egy közösség, annál gazdagabb. Minél
több nemzetiség él együtt
békében és együttműködésben, annál erősebb.” A polgármester az eseményen bejelentette, hogy a vasútállomástól Újtelepre vezető útra új,
napelemes világítást terveznek, amelyet reményei szerint
2021-ben be is tudnak majd
üzemelni.
A Roma Családi Napon a
játékos gyerekprogramok mellett főzőversenyt is tartottak. A
program sztárvendége Vass Ignác volt.

egy látogatást Murakeresztúron, és ajándékba tűzoltó felszereléseket hoztak. Ezeket a
felszereléseket használta az
egyesület a '90-es években.
Az élő kapcsolat úgy működött, hogy egyik évben a németek jöttek látogatóba, a másik
évben pedig a murakeresztúriak
mentek vendégségbe, és minden egyes találkozókor kaptak
különböző felszereléseket. 1996ban a keresztúri egyesület elhatározta, hogy szertárbővítésbe
kezd. Közben kiderült, hogy
nem lehet bővíteni, hanem újat
kell építeni. Pénzt nem kaptak
sehonnan, így társadalmi munkával próbálkoztak, akkor sikertelenül. Ugyanekkor két további külföldi kapcsolatuk is
volt: Donja Dubravával és Kotoribával. A '90-es években
csak kisebb káreseteik voltak
és a német felszereléseket használták. 1999-ben már egy teljesen felszerelt Mercedes Benz
típusú tűzoltóautót kaptak a
németektől.
2006-ban nagyobb lendületet vett az építkezés, új sátortető került a garázsra, és egy
15x9 m-es épületet építettek,
amiben klubhelyiséget, konyhát, öltözőt és két szerállást
tudtak kialakítani. Pénzhiány
miatt azonban a folyamat
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megszakadt. Ekkor Pavlicz Lajos József volt az elnök. 2009-ben
lemondott az akkori vezetőség.
Tislerics Antal 2005-2009ig volt parancsnok, majd ő is
lemondott és 3 évig csak tag
maradt. Koósz Miklós 2000-től
lett az egyesület titkára.
2010-ben az önkéntes tűzoltók elsőként érkeztek a kolontári iszapömlésnél, hogy részt
vegyenek a mentésben. Hivatásos tűzoltókat még nem is engedtek a helyszínre. Ebben a
munkában három napon át vettek részt. Munkájukat elismerték, így tíz védőruhát, védőcsizmát, sisakot, kesztyűt tudtak vásárolni.
Közben írtak ki katasztrófavédelmis pályázatot, ahol új
felszerelésekre pályáztak. Jött
egy lehetőség, hogy megvásárolhatják Kanizsáról a kiselejtezett mentőcsónakot, ami még
nagyon jó állapotban volt. Tislerics Antalt 2012-ben újból
felkérték, hogy vállalja el a parancsnokságot. Ő azzal a feltétellel vállalta, ha felépítenek
egy tűzoltó szertárat. Parancsnoksága alatt új irányba indul
el a tűzoltó egyesület. A helyi
önkormányzattól kaptak egy
helyiséget, amit a mai napig is
folyamatosan szépítgetnek. Ez
a helyiség előzőleg tanácsi
garázs és lomtár volt. Kitakarították, a meglévő felszereléseket odavitték. Ekkor egy Németországból érkezett Ford tűzoltó járművet használtak.
Tislerics Antal így emlékezik vissza a nyolc évvel ezelőtti
helyzetre:
„Maradtam jómagam, és
ekkor feltettem magamban a
kérdést, hogy teljesen feloszlassuk magunkat, vagy próbáljam meg újraszervezni a szervezet életét. Hála Istennek,
hogy az akkori ifjúsági csapat
nagy lendülettel segítette a
munkánkat, ezért folytattuk.
Már abban az évben Lentiben,
a megyei tűzoltó versenyen
első helyezést értünk el. Nagy
lendülettel indult az újjászervezés, és sikerült. A vezetőség
teljesen új lett, egészen más
személyekkel. Ekkor választottuk meg Szertics Lászlót elnöknek. 2010-ben, egészen pontosan pünkösdhétfőn álltunk
neki a szertárban a klubhelyiség kialakításának, a mennye-
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zetét is belambériáztuk. Erre a
forrást Pannai Angéla biztosította, ezúton is köszönjük. Valójában ezzel indult meg a nagy
munka, és hozta lendületbe a
fiatalokat is. A tapasztalatunk
az volt, hogy sajnos az idősebbek a közelbe se jöttek.
Így zajlott a munka, évről
évre többet tudtunk tenni. Próbáltunk támogatásokat szerezni. Kuncsorogtunk, kértünk,
bérmunkát vállaltunk. Ebből
jöttek apránként a forintok.
Közben volt, aki vállalta a
szertár összes betonozási költségét. Pál Attila pedig a teljes
fűtéskorszerűsítés munkadíját
állta. Jelenleg ő a tűzoltó egyesület elnöke. Az anyagköltséget
a szervezet állta.”
2012-ben jött egy újabb
meglepetés. A németek szóltak,
hogy van egy 2500 liter víz befogadására képes Magirus Deuts
típusú tűzoltó autó. Megkérdezték, érdekli-e az egyesületet. Végül 600 euróért vásárolták meg a keresztúri önkéntesek. Az ENCH-pályázaton
nyertek kisebb-nagyobb összegeket. A pénzen is felszereléseket vettek és a szertár bővítését folytatták. 2014-ben részt
vettek a dunai árvíznél a mentésben, Győr mellett rakták a
homokzsákokat a Mosoni-Duna partján. Ebben az évben a
mindenkori legnagyobb murai
árvízi védekezéséből és a belvíz elhárításából is alaposan
kivették a részüket.
Aztán elhatározták, hogy
szükségük lenne egy kisbuszra,
amivel a szakmai feladatokat
jobban el tudnák látni. 2015ben egy vidékfejlesztési pályázaton sikerült erre pénzt nyerniük. 2016-ban megpályázták
az önállóan beavatkozó Tűzoltó
Egyesületi címet, amiben különböző feltételeknek kellett
megfelelni. Így a tagoknak el
kellett végezniük a 40 órás
tűzoltó alaptanfolyamot, majd a
különböző kisgépek kezelését
sajátították el. Így már 23 fő kiképzett tűzoltóval rendelkeznek.
2017. január 1-jétől önállóan beavatkozó egyesület lettek, évente 4500 óra önálló
szolgálatot kell ehhez vállalniuk, amit minden év szeptemberéig teljesíteni tudnak.
2018-ban ünnepelték a
fennállásunk 130. évfordulóját.

Ekkor kapták meg a helyi önkormányzattól a „Murakeresztúrért” kitüntető díjat. 2020-ban
részt vettek a nyári viharkárok
elhárításában Surdon, Sandon,
Liszón és a kiskanizsai Principarton.
Mint megtudtuk, az egyesület 2020-ban 35 fő taggal

rendelkezik. A korábbi években
2 ifjúsági csapatuk volt, jelenleg újra szervezés alatt áll.
Terveik között szerepel a
tűzoltó fecskendő fiatalabbra
cserélése, és az országos tűzoltós szövetség életében való
minél aktívabb részvétel.
Kovácsné Deák Erzsébet

Zöldebbé teszik Murakeresztúrt
Szelektív hulladékgyűjtés a faluban

Keresztúron az önkormányzat élen jár a szelektív hulladék gyűjtésében.

Új szelektív kukákat szereztek be a keresztúri önkormányzat
konyhájába, hogy minél több hulladékot újra lehessen hasznosítani. A konyhában a jövőben külön gyűjtik a papír, a fém, az
üveg, a műanyag és a szerves hulladékot.
Polgár Róbert, a falu polgármestere az új szemétgyűjtési
rendszerre való áttérésről a közösségi oldalán számolt be: „Programunkban azt ígértük, környezetbaráttá, fenntarthatóvá alakítjuk
a falunkat és intézményeinket. Mert kiemelten fontosnak tartjuk
természeti értékeink védelmét. A környezetvédelem egyik legfontosabb része az, hogyan bánunk a szemetünkkel, milyen mértékben tudjuk újrahasznosítani a hulladékunkat. Ezért is kezdtük
el megszervezni a köztereink rendbetétele során keletkezett zöldhulladék újrahasznosítását. Ahogy beszámoltam róla, az önkormányzat konyhájánál is végrehajtottunk néhány szükséges változtatást az elmúlt időszakban. Az volt a célunk, hogy megfelelő
méretű adagok és finomabb ételek készüljenek, valamint gazdaságosabban üzemeljen a konyha. Ennek érdekében személyi
változtatások is történtek. Az átalakítást követően valaki a falunkból feljelentette a konyhánkat, hogy szabálytalanul üzemel. A feljelentést követő vizsgálat során derült ki, hogy eddig nem gyűjtötték szelektíven a szemetet a konyhánkban. Örömmel jelentem,
hogy az előírásoknak megfelelően most már válogatva tudjuk
gyűjteni a papír, a műanyag, a fém, az üveg és a szerves hulladékot is. Ma érkeztek meg ugyanis a vadonatúj szelektív kukáink. Az a célunk, hogy minden keresztúri intézményben külön
legyen gyűjtve az újrahasznosítható hulladék, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk a jövőben.”
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Hamvaiból támadt fel a murakeresztúri foci
Interjú Visnovics László edzővel
Nagyszerűen kezdte a bajnokságot a keresztúri focicsapat a megyei másodosztályú
bajnokságban. Az együttes edzőjével, Visnovics Lászlóval beszélgettünk.
– A semmiből kellett újraéleszteni a keresztúri focicsapatot. A kezdetektől részt vett a
munkában?
– Igen, Polgár Róbert megkeresésére vállaltam el a csapat
vezetését 2013-ban. Akkor már
nem volt csapata a falunak, és
magam sem hittem benne, hogy
érdemes lenne belevágni. Volt

Visnovics László: – A feljutás
még messze van, jelenleg a
bajnokság elején tartunk.

Új technikákkal ismerkedtek
A Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai napján vettek részt
a murakeresztúri tűzoltók szeptember 19-én Balatonföldváron, hogy új mentési technikákat sajátítsanak el és ismerhessenek meg. Az eseményen elsősorban hivatásos és önkéntes
tűzoltók vettek részt szerte az
országból, de rengeteg szakmán kívüli vendég is követte az
izgalmas és változatos programot.
A szakmai napon tűzoltó
járműveket, védő és beavatkozó eszközöket, szivattyúkat és
sugárcsöveket, valamint bevetési munkaruhákat mutattak be.
Tűzoltási és műszaki mentési
gyakorlatokat, baleseti mentési
bemutatókat is tartottak.
A szervezett tűzoltóság
fennállásának 150. évfordulója
alkalmából rendezett programon műszaki kiállítás is várta
az érdeklődőket. Többek között
olyan elektronikai eszközöket
is bemutattak, amelyekkel pon-

tosan nyomon lehet követni a
tűzoltók veszélyes munkáját. A
tűzoltó testére szerelt, GPSadatokat is rögzítő eszköznek
köszönhetően könnyebben közbe lehet avatkozni, ha veszélybe kerülne a tűzoltó.
Polgár Róbert murakeresztúri polgármester a Facebookoldalán méltatta a programon
résztvevő keresztúri tűzoltókat:
„Közösségünk erejét és összefogását mutatja, hogy Murakeresztúron jól szervezett, sok
tagot számláló önkéntes tűzoltóság van. A keresztúri lánglovagok vezetője Tislerics Antal önkormányzati képviselő,
aki korábban hivatásos tűzoltóként is dolgozott. Köszönjük
nekik, hogy vigyáznak biztonságunkra, és folyamatosan frissítik tudásukat, rendszeresen
részt vesznek a szakmai programokon, hogy minél eredményesebben tudjanak közbeavatkozni, ha baj történne!”

Új mentési technikákat és a tűzoltók munkáját segítő okos
eszközöket mutattak be a balatonföldvári szakmai napon.

egy baráti társaság, kedd esténként focizni szoktunk, és ebbe a társaságba került bele
Robi. Ebben az időszakban
még az NTE aktív játékosa
voltam, majd később edzője is.
Most már elmondhatom, hogy
itt kezdődött Robival a barátságunk és a keresztúri foci
újraindítása is. A keresztúri
sportegyesület hamvaiból való
feltámasztásáról végül egy fityeházi baráti találkozón döntöttünk, ahol több keresztúri
öreg „motoros” meggyőzött
minket arról, hogy nem teljesen
reménytelen a vállalkozás.
Robi félig viccelődve azóta is
azt vallja, legyen Keresztúr a
kis Real Madrid.
– Mi volt a legnehezebb?
– Aki ezt a sportot kicsit
magasabb szinten űzte, annak
ez minden téren nehéz. Eleve a
körülmények nem voltak adottak: romos pályánk volt, az öltöző is hagyott kívánni valót és
nem volt megfelelő felszerelésünk sem. A játékosok többsége nem tanulta a focit, nem
voltak meg a megfelelő alapok.
Lényegében a nulláról kellett
újjáépítenünk a keresztúri labdarúgást. Volt pár álmatlan éjszakám a hogyan tovább miatt.
Tudni kell, hogy a kezdetekkor
én még a nagykanizsai utánpótlás együttesnél is edzősködtem, ez a kettősség is nehezítette a helyzetemet. Folyamatosan hasonlítgattam a két általam edzett csapatot. Persze,
így utólag belegondolva ez hatalmas ostobaság volt. A kezdeti sikertelenségek feldolgozásában Robi folyamatosan
mellettem állt és biztatott. Aki
ismer, az tudja, hogy legalább
minden harmadik mérkőzés
után lemondtam.
– Megérte ennyit dolgozni?
– A válaszom egyértelműen
igen, még ha rengeteg viszontagságon vagyunk is túl. Minden bajnokságban voltak nehézségek, de elnök úr (Polgár
Róbert, a keresztúri sportegyesület elnöke – a szerk.) mindig
pozitívan állt a dolgokhoz.
Mindig években gondolkodik,
és visszatekintve kijelenthetjük,
hogy általában az általa elgondoltak teljesülnek is. Azt
tudni kell róla, hogy mindig
olyan emberekkel veszi körbe

magát, akik előre tekintenek,
akik mindig jobbat, többet
akarnak és akik a környezetükből is a legtöbbet szeretnék
kihozni. Akik nem elégednek
meg a középszerrel, a kényelmes semmittevéssel. Zavarkó
József is így lett része a közös
álmunknak, hogy együtt futtassuk fel a keresztúri focit.
Robi szereti a pozitív embereket, én viszont sokszor nem
ilyen vagyok. Engem mégis
elfogad ilyennek is, pedig néha
szerintem elviselhetetlen lehetek. Külön szeretném megemlíteni szurkolóinkat, akik kiálltak mellettünk akkor is, amikor
a csapat nem a legjobban szerepelt. Most már ott tartunk,
hogy nekünk van a legnagyobb
szurkolótáborunk, ami szintén
nagyon jó érzés.
– A csapat nagyszerűen
kezdte az évet, meglesz a feljutás?
– A feljutás még messze
van, jelenleg a bajnokság elején
tartunk. Az erősebb csapatokkal még nem játszottunk. Természetesen mindig többet szeretnénk, de a lehetőségeinket is
figyelembe kell venni.
– Mivel magyarázható, hogy
ilyen jól megy a játék?
– A vírus után már május
közepén elkezdtük a kiscsoportos edzéseket. A csapat meghatározó embereit folyamatosan
kérdeztük a folytatásról, a hogyan továbbról: hol folytassuk,
a megye II-ben vagy a megye
III-ban? Robival és Zavarkó
Józsival egyértelműen a II. osztályra szavaztunk. Szerencsére
a fő szponzorunk, Pál Attila
továbbra is mellettünk van, a
segítségével két meghatározó
játékost sikerült igazolnunk:
Rácz Szabolcsot és Boros Zoltánt. Az ő segítségével megszerzett játékosok mellé Németh
Balázs személyében sikerült
egy kiváló kapust, és egy
remek támadót, Lukács Istvánt
is leigazolni. A tavaszi csapathoz képest még az is nagy
erősségünk, hogy Szilveszter
Sándort ismét sorainkban tudhatjuk. Fiataljaink – Buda
Márk, Tulezi Richárd és Dezső
Márk – fejlődése nem tört
meg, és szép lassan a csapat meghatározó embereivé
válnak.
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– Hány keresztúri játszik a
csapatban?
– A többség keresztúri, illetve a szomszédos Fityeházról
való, de az újonnan igazolt Lukács Istvánnak is van keresztúri
kötődése.
– Nemrég felvételt hirdettek
utánpótlás korúaknak. Hogy áll
az utánpótlás képzése? Hányan
vannak? Mennyit edzenek?
– A polgármester úr felhívásra sokan, még a környező
településekről is jelentkeztek.
Jelenleg 38 „bozsikos” igazolt
gyerekünk van, de ez a szám
folyamatosan növekszik. A feltételek ma már adottak, van
pályánk, edzőtermünk és megfelelő felszerelésünk is. Problémát néha a tornán való részvétel okoz, de a vírus után reméljük, hogy ez is megoldódik.
Jelenleg heti két edzést tartunk
a keddi és a pénteki napokon.
– Egyedül nem lehet bírni
ennyi munkát. Kik segítik az
edzések megtartásában?
–A papírmunkák és az utazások szervezésében Zavarkó
József van nagy segítségünkre.
Az edzések megtartásában ez
év nyaráig játékosunk, Szabó
István volt a „bozsikos” korosztályoknál a segítőm. A létszám növekedésével azonban
további edzők bevonása vált
szükségessé. Elnök úr két játékosunkkal, Körmendi Istvánnal
és Dezső Zsolttal is megállapodott, hogy beiratkoznak a
legközelebb induló edzői tanfolyamokra. Az edzői létszám
növelésével elértük azt, hogy
minden gyerek megfelelő képzést kap.
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Vannak a keretben olyan fiatalok, akik hamarosan helyet követelnek maguknak az első csapatban.

– A közösségi oldaláról tudjuk, hogy a Barcelona a kedvenc csapata. Miért? Hogyan
alakult ez ki?
– Mindig a szép és a gólratörő focit szerettem és nem
utolsó sorban azokat a csapatokat, amelyekben olyan játékosok szerepelnek, akik többet
tudnak a legjobbaknál is. A
Barcelona ilyen, ezért szurkolok nekik.
– Mit gondol a Messiafférról?
– Messi olyan játékos aki
sokat adott, de sokat is kapott
ettől a klubtól. Sok Barca-szurkolónak fájni fog, amit most
mondok, de Messit a kérésének
megfelelően el kellett volna engedni. Új közegben talán lett
volna még kettő vagy talán

Vágányfelújítás volt Keresztúrnál
Szeptember 28-án a Murakeresztúrra bevezető úton a
vasúti átkelőnél vágányfelújítási munkálatokat végeztek
az éjszaka. Háromszor fél órára
teljes útzárat kellett elrendelni,
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hogy biztonságosabbá tegyék
az autók és a vonatok számára
is itt a közlekedést. A felújításnak köszönhetően simábban keresztül lehet haladni az
autóval a síneken.

Még az esős, hideg idő beállta előtt sikerült felújítani az utat a
vasúti átkelőnél.

három jó éve, de a mostani,
újjáalakuló csapatban nem biztos, hogy lesz. Remélem, hogy
tévedek, és akkor mindenki
jól jár.
– A Keresztúr játékstílusa,
felállása melyik csapatéra
hasonlít?
– Jelenleg egyikre sem, próbálunk olyan focit játszani, ami
a játékoskeretünknek megfelel,
és a szurkolóinknak örömet
szerez.
– Hogy működik a fiatalok
beépítése a csapatba?
– Vannak a keretünkben
olyan fiatalok, akik hamarosan
helyet követelnek maguknak az
első csapatban. De ezt nekik
kell kiharcolni minden téren.
Elsősorban Buda Márkot, Tulezi Richárdot, Orbán Lászlót
és Gerencsér Mátét emelném
ki, de szerencsére még jó pár
nevet fel tudnék sorolni. Sok
tehetséges fiatal van nálunk, az
ő szorgalmukon múlik az, hogy
mi lesz belőlük!
– Ha magyar csapatot kellene választani, melyiknek tetszik a legjobban a játéka az NB
I-ből?
– Szerencsére egyre több
olyan együttes van, amelynek
szimpatikus a játéka, de kiemelni nem szeretnék egyet sem.
– Miben kell még fejlődnie
a csapatnak?
– A foci minden elemében,
mind egyéni, mind csapatjátékban.
– Ha sikerülne megnyerni a
bajnokságot, akkor feljebb lépne a csapat?
– Jelenleg fölösleges erről
beszélni, mert nagyon a bajnokság elején vagyunk. Én sze-

mély szerint boldog lennék, ha
a végén dobogón végeznénk.
– Várhatóak további fejlesztések a sportpálya körül?
– A 2013-as újrakezdés óta
folyamatosan fejlődünk minden
téren. Aki régen volt Keresztúron, rá sem ismer a focipályára
és annak környezetére. Vannak
jövőbeni tervek is, de ehhez
közös összefogásra lesz szükség.
– Korábban a Kanizsa
edzője volt, miért váltott?
– Az első időszakban jól
szerepeltünk a bajnokságban,
fiatal, kanizsai kötődésű játékosok voltak a csapatban, de az
előrelépéshez kicsit több kellett
volna. Sajnos ezt akkor sokan
nem akarták, ezért inkább távoztam. Másrészt én már olyan
csapat irányítását vettem át
félidőben, amelyiknek nem volt
esélye a bentmaradásra. Utólag
lehetne kérdéseket feltenni, de
felesleges.
– Mi a polgári foglalkozása? Hogyan fér meg egymás
mellett az edzősködés és a civil
élet?
– A MÁV-START Zrt.-nél
vagyok műszaki művezető.
Szerencsémre a hétvégéim szabadok, az edzések pedig az esti
órákban vannak. Szerencsés ember vagyok, mert ezt az őrült
szenvedélyemet a feleségem
elviseli, ami azért nem egy
hálás feladat...
– Mi köti Murakeresztúrhoz? Miért itt edző és nem egy
magasabb osztályban szereplő
csapatnál?
– Szinte minden Keresztúrhoz köt. Erről majd máskor
mesélek, mert az egy külön
fejezet.
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Két keréken lendítik fel a turizmust a Mura mentén
Ötven biciklis jelenlétében
hirdette meg a kerékpározás
évét Murakeresztúron Polgár
Róbert polgármester és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Jövőre majdnem egymilliárd forint értekben fejlesztik a
bicikliút-hálózatot Keresztúron
és környékén. Új kerékpárutat
építenek a Mura mentén, a falu
területén pedig több mint három kilométernyi új bicikliutat
jelölnek ki, valamint új bringatárolókat is kialakítanak.

„Az a célunk, hogy minél
több vendéget csábítsunk falunkba és vidékünkre, és minél többen válasszák az egészséges közlekedést. Ezért átfogó turisztikai
fejlesztési programot hirdetünk.
Csokorba rendezzük a már megvalósult projekteket, és előkészítjük az új beruházásokat is” –
nyilatkozta Polgár Róbert a szeptember 19-i sajtótájékoztatón.
„Murakeresztúron jelenleg
is működik egy tájház, ahol a
Mura menti építészetet és tár-

Meghirdették a kerékpárosok évét Murakeresztúron, 50-en vettek részt a Mura menti biciklitúrán.

Átfogó rekonstrukció kezdődött
Megújul a keresztúri önkormányzat hivatala
Polgár Róbert keresztúri
polgármester a közösségi oldalán adott hírt róla, hogy szeptember elején hozzáláttak a
murakeresztúri önkormányzat
épületének felújításához.
„Az ablakokon befütyült a
szél, a tető a legutóbbi nagy
esőzésekkor beázott, télen hidegek voltak a falak és a padló
is fel-feltöredezett sok helyen.
A hivatalra már ráfért egy alapos felújítás, nemcsak azért,
hogy kényelmesebb legyen itt
dolgozni, de takarékosabbá és
fenntarthatóbbá váljon az épület” – indokolta a falu vezetője,
hogy miért nem tűrt már halasztást a beruházás.
„Szeretnénk XXI. századi
körülményeket teremteni itt,

hogy már az épület is azt sugallja: új, gondoskodó, felelős,
modern gondolkodású vezetése
van a falunknak. A célunk az,
hogy Keresztúr minél zöldebbé
váljon, amely a saját lábán is
meg tud állni. Épületeinket
napelemmel fogjuk ellátni és
szigeteljük őket, hogy minél
kevesebb energiába kerüljön
fenntartásuk. Saját kertészetet
indítottunk, hogy helyben termeljük meg a közétkeztetéshez
az egészséges alapanyagot. Fejleszteni fogjuk bicikliúthálózatunkat és a közvilágítást is. Az
a célunk, hogy Murakeresztúr a
Mura vidékének legmodernebb
és legszebb falujává váljon” –
árulta el a faluvezetés terveit
Polgár Róbert.

A murakeresztúri turisztikai fejlesztési tervek jól illeszkednek a
kormány vidékfejlesztési koncepciójába. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Polgár Róbert keresztúri polgármester is komoly lehetőséget lát a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésében.

gyi kultúrát ismerhetik meg az
emberek. A faluban található
egy nemzetiségi tájház, ahol a
régió különleges horvát-magyar kultúrájából kaphatnak
ízelítőt a vendégek. Működik
egy Kézműves Udvar Vendégház, ahol helyi szőttes termékekkel ismerkedhetnek meg a
vendégek. A Mura Vendégház
és Fazekas Műhelyben pedig a
fazekasság művészetét próbálhatják ki a vendégek. De meg
lehet tekinteni a falu gyönyörűen felújított római katolikus
templomát, és Zrínyiújvár is a
közelben található, ahol az
egyesült európai seregek ádáz
csatát vívtak a török ellen az
1600-as évek derekán” – sorol-

ta a látnivalókat a polgármester.
Elárulta, a keresztúri önkormányzat szeretné, ha a Mura
partján egy új kikötő is épülne
majd, hozzá kapcsolódóan egy
táborhely, szárazföldi sportolási
lehetőségekkel. A vendégeknek
bemutatnák a keresztúri bányatavak csodálatos világát is. És
hamarosan megújul a „Bringa
Tanya” vendégház is, ahova
kifejezetten a sportolókat, a
vidéket kerékpárral felfedezni
vágyókat várják majd – derült
ki a hétvégi programbemutatón, amelyen a bringásokat finom ételekkel és italokkal várták a keresztúri művelődési ház
munkatársai és a Közművelődési Egyesület önkéntesei.

Mura Info:
Jelenleg az ablakcsere és az új légkondicionálók beszerelése
zajlik. Hamarosan sor kerül a járólapok cseréjére, kijavítják az
épület szigetelését, hamarosan új tetőt kap az épület, végül felkerülnek a napelemek is a hivatal tetejére.

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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Őrzi veretlenségét az MP Kanizsa Murakeresztúr
Nyolc mérkőzésből nyolc
győzelemnél jár az MP Kanizsa
Murakeresztúr, és ezzel vezeti
a 16 csapatos megye II-es bajnokságot Zalában. A második
helyezett Ada Nova SE kettővel

kevesebb meccset játszott, és
csak két ponttal van lemaradva.
Így ők még behozhatják a keresztúriakat, akiktől négy pontot levont az MLSZ, mert egy
olyan ifistát is játszattak, aki

Az MP Kanizsa Murakeresztúr U19-es csapata is javuló játékot
mutat, az utolsó mérkőzésen 6-2-re nyertek a fiatalok a Baki SE
ellen, így jelenleg a 9. helyen állnak a bajnokságban.

még nem töltötte be a 16 évet.
Az új szabályok alapján ugyanis a felnőtt együttesbe csak 16
éves kor felett lehet bekerülni.
Az MP Kanizsa Murakeresztúr nemcsak a bajnokságot,
a góllövőlistát is magasan vezeti. Szilveszter Sándor már 14
találatnál jár, ebből ötöt az

utolsó, Bak elleni mérkőzésen
ért el. Ráadásul a második
legeredményesebb gólvágó is
keresztúri játékos: Szabó István
eddig 10-szer vette be az
ellenfél kapuját. A keresztúriak
42 gólt lőttek és mindössze 8-at
kaptak eddig, így övék a
legjobb gólkülönbség is.

Három olyan meccs is volt, amikor 8 gólt lőtt az MP Kanizsa Murakeresztúr, miközben meccsenként átlagban csak egy gólt kap
a csapat. Nem meglepő hát, hogy övék a legjobb gólkülönbség.
(fotó: mlsz.hu)

Csicsek Anna:

Amy
A leveleket, amiket a messzi fővárosból küldött a nagynéni,
mindig így írta alá: Szerető nénikétek, Amy. Az Amy ipszilonja
látványosan lógott ki azzal, hogy szára nem függőlegesen lefelé
hurkolva fejeződött be, hanem visszacsapva félkör alakban feltűnősködött a név alatt. A fegyelmezett alsótagozatos unokahúg ezt
mindig rosszallóan vette tudomásul, hiszen a betűket szabályosan
kell leírni, így tanulta az iskolában. Talány volt a kislány számára
az is, hogy Amáliból egyáltalán miért lett Amy, amikor otthon
mindenki Málinak hívta. Na, de Pest, az Pest, ott ezt is szabad –
mentette fel Amyt a kislány.
Ez a gondolat jutott eszébe, amikor felnőtt nőként a temetési
szertartás megkezdésére vár a fővárosi temető valahányadik parcellájában egy jeltelen kis gödörtől pár méterre. Vagyunk vagy
tizenketten… Amy nénikénk lánya, testvérek és egy-két családtag,
egy szomszéd házaspár. Az anyját gyászoló lány piros nadrágban,
sokmintás pólóban tájékoztatja a rokonságot, hogy fia (az
egyetlen unoka) hozza a hamvakat, de dugóba keveredett, rá várunk. Aha, tehát abba a kis lyukba lesz elhelyezve az urna. Sehol
egy keresztfa, sírhalom, semmi jele annak, hogy Amy nénike férje
sok évvel korábban ide lett eltemetve. Inkább csak egykedvűség,
semmint szomorúság látszott az emberek arcán. Az időjárást
illetően ez rendben is volt, hétágra sütött a Nap, nagyon kellemes
fuvallatok hűsítették a gyászolókat.
Időközben megérkezett a pap kántorral együtt.
– Jaj! Kedves gyászoló testvéreim! ... Hát, hol az urna?...
Megkapta a szükséges tájékoztatást, majd fejcsóválva
folytatta:
– Tudják, nekem háromnegyed tizenkettőkor a bíróságon kell
lennem. Képzeljék! Tanúskodnom kell! Nem lehet onnan késni
ám! Tudják, milyen az igazságszolgáltatás! Képzelhetik: egy
szegény virágárus hölgy mellett kell tanúskodnom! Szegény!
Azzal vádolják, hogy valakit becsapott ötvenezer forinttal! Én el
sem tudom képzelni, hogy ez a szegény asszony ilyenre csak
gondolni is merne! Ott kell lennem!

Ha eddig valakinek is eszébe jutott, hogy temetésen van, akkor
ezek után bátran, lelkiismeretfurdalás nélkül mosolyoghatott, esetleg nevetgélhetett.
– És még azt is képzeljék, hogy nemrégen halt meg az én
édesanyám! Jaj, szegény! Most már jó helyen van, mert Ő csakis a
mennyországba kerülhetett, olyan jó asszony volt!
Rövid várakozás után újabb sopánkodás a bíróságra került
drága virágárus hölgy meghurcoltatása miatt, majd egy másik
családi drámát osztott meg a jelenlévőkkel:
– No, de ahhoz mit szólnak, hogy drága nagybátyám, aki
misszionárius volt Kínában, …hej! – Isten nyugosztalja! – merthogy Sanghajtól kb. ötven kilométerre egy kis városban ölték
meg! Ott is lett eltemetve. Micsoda sors, micsoda sors! El kellene
menni megkeresni a sírját, mit szólnak hozzá?
Utazásszervezésre végül nem került sor, mert egy gyors pillantás az órájára és elkezdte a szertartást:
– Ne haragudjanak, de el kell kezdenem! Itt állunk elhunyt
testvérünk koporsója mellett… Na, jó, tudom… persze…, hogy
nincs itt se koporsó, se urna, de vegyük úgy, hogy itt van! Jó?
Kérem, tudják: a szegény virágárus hölgy…
A tragikum és a komikum ilyen együttállása! Valószínűleg
azért nem lett belőle botrány, mert a legközelebbi hozzátartozó,
Amy lánya, és annak fia két különböző kisegyház tagja lett az
utóbbi időben. Ehhez a keresztény szertartáshoz semmi közük
nem volt. Az az anyáé, nagymamáé. De ilyen bizarr temetésre
talán ők sem számítottak!
A kántor belekezdett a mindig hosszúra sikerülő temetési
énekbe. Most tökéletesen beleilleszkedett a „szertartásba.” Olyan
hamisan énekelt, hogy az még inkább fájdalommentessé tette a
temetést.
Még mielőtt befejeződött volna a „temetés”, feltűnt a sietősen
közeledő unoka nagymamája hamvaival. A fiú szélsebesen átnyújtotta anyjának az urnát.
Temetési szertartást végző papot ilyen felszabadultnak, vidámnak nem sűrűn lehet látni. Boldogan kiáltott fel:
– Na, végre! Na, végre! Hát megérkezett!
Amy urnája pillanatok alatt eltűnt a föld alá. Koszorúk és
virágok jelezték egy ideig, hogy itt temetés volt nemrégiben.
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Kezdő utakon...
Kis cukrászunk-szakácsunk,
Kondricz Lacika Fityeházon él
szüleivel és kisöccsével.
A Murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ 7. osztályos tanulója, kb.
két éve nagy meglepetéssel
szolgál Facebook ismerősei körében. Otthonában beszélgettem vele miközben egy feketeerdő torta sütéséhez készülődött. Szüleivel együtt figyeltük
minden mozdulatát.
– Lacika mesélnél nekünk
erről egy kicsit bővebben? Tehát anya mellett álltál, segítettél a konyhában, figyelted,
lested minden mozdulatát és
aztán arra gondoltál, hogy mi
lenne, ha te is megpróbálnád?
Mikor és hol láttad a gyönyörű
süteményeket?
– Anya rétest készült sütni,
és megkérdezte, hogy segítenék-e, aztán figyeltem, hogy mi
kell hozzá, és segítettem a
tészta nyújtásban. Így kezdődött az érdeklődésem a sütemények készítésével kapcsolatban.
Karácsonyra kaptam egy digitális mérleget, és különböző

edényeket a sütéshez. Aztán első lépésként, könnyebb süteményeket kezdtem el készíteni:
a maffin, az almás pite sikeredett egész jóra. Anya az elején még figyelt rám – nehogy
„felgyújtsam” a konyhát, de látta,
hogy nem lesz semmi baj, egyedül is megy nekem a sütés. A
„Fekete erdő” torta sütését teljesen önállóan kezdtem el – ugyanúgy, ahogy most is – a következőképpen: Először is megnéztem a receptet, aztán a hozzávalókat raktam szépen sorba az
asztalra: liszt, cukor, tojás, vaj,
vanília pudingpor, meggybefőtt,
habtejszín, díszítésnek csokidara, kakaópor, aztán az edények
következtek, tortaforma, mérleg,
habverő gép, fakanál, habzsák.
Munkálkodás közben Lacikát néztük. Figyeltük a mozdulatait: nagyon ügyesen, okosan,
dolgozott, receptnézés, hozzávaló mérés, dekázás, keverés,
majd a hab felverése, a tojások
különválasztása a fehérjétől,
külön-külön tálakba, majd az
összeöntés. Végül a tortaforma
kikenése következett.

Ficehaz je lepo selo
Fityeház egy szép falu

Juhász Hajnalkának, a Fityeházi Önkormányzati Hivatal technikai dolgozójának köszönhetjük a gyönyörűen ápolt, gondozott
kanna virágokat (rózsanád/ Cannaceae).

Az ifjú cukrász-szakács édesanyjával és a mestermunkával.

Szépen, tisztán dolgozott, a
tekintete elárulta a felelősségteljes munkát, az odafigyelést.
Amíg sült a kakaós piskóta tortaalap, elkészült a vanília pudingos krém meggybefőtt lével.
Aztán kihűlés után következett
a tortaalap felszeletelése, majd
a finom krémmel való betöltése. Ez is egy olyan folyamat,
amit minden háziasszony megirigyelhetne, mert nem csak
simán rákenjük a krémet – de
nem ám!
Először a közepén kezdjük
a pudinggal, aztán a kakaós
tejszínhab, majd a fehér tejszínhab következik, laponként négyszer és mindez kinyomó zsákkal történik, felváltva. Aztán
következik a teteje, annak is a
közepébe csoki dara kerül majd
krémvirágok és azok közepébe
egy-egy meggy!
A végeredmény pedig egy
csoda és az is, hogy mindezt
egy 13 éves nagylegény alkotta, készítette! 11 órától 15 óráig
készült el a csodálatos, hatalmas torta! Mindenki megkóstolta, mert mint az később kiderült, Mária nap alkalmából
készült a szeretett nagymamának.
Lacika tovább mesél:
– Eddig elkészített süteményeim, ételeim a következők
voltak: Kata szelet, gesztenyés
kocka, túró torta, barackos pudingos szelet, kókusztorta, málnafagyi, puncstorta, kinderbuenó torta, almás sütőtökös
pite és csokis kuglóf, sajtos

tésztás rántott golyó, puncsszelet, túrós tészta – amit saját kezűleg gyúrtam, maffin, méteres
kalács, mákos piskóta, hatlapos, amihez a tésztalapokat is
én készítettem, gesztenye torta,
linzer karika, zserbó, mézes puszedli, meggyes-túrós pite, hortobágyi palacsinta, túrós meggyes
kifli, túrófánk, málnaturmix,
sajtos rúd, kókuszgolyó, virslis
kifli.
– Az iskolában hogyan fogadták a sütéshez való hozzáállásodat, mit szóltak a tanáraid,
az osztálytársaid?
– Tanáraim és a barátaim
először a Facebook oldalamon
látták, később meg is kóstolták,
mert természetesen vittem kóstolót. Szívesen fogadták, meg is
ették és láthatóan nagyon ízlett
nekik.
Közben Lacika édesanyja
elmondta, támogatni fogja a
fiát abban a döntésében, hogy
erre a pályára lépjen.
Az eddigiekhez gratulálunk,
a céljaid eléréséhez pedig sok
sikert kívánunk a tanulásban és
további jó sütést-főzést!
Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna
Könyvtári Információs és
Közösségi Hely vezetője

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Aktív időskorúak veteményeskertje Fityeházon
Nagyon szép, hosszú, gyönyörű piros paprika füzérek
sorakoznak Fityeházon Takács
Jánosné, Mariska néni (81
éves) portáján, a napsütötte teraszon. Idős kora ellenére aktívan tevékenykedik a ház körül és a veteményeskertben.
A szép, hosszú meleg nyár
után a napsütötte őszi napok
még mindig szolgálnak meglepetéssel, ugyanis Mariska néni
kertjében még mindig terem az
uborka, a hatalmasra nőtt fejes
káposzta, kelkáposzta és még
jócskán szedhető a paprika is.
Plánder Józsefné, Ilonka
néni (86 éves) is aktívan tevékenykedett, a tavasz első nap-

sugarai őt is kicsalták a veteményes kertbe és a mai napig is
munkálkodik, mert mint mondja: a föld adja a táplálékot, és
amíg bírja az ember, addig meg
kell művelni a földet.
Családja nagy örömére
éléskamrája tele van a nyári
napsütés érlelte csodával, a
polcokon sorakozik a befőzött piros paradicsom, a baracklekvár, a pici apró hagymasavanyúság, a savanyú
uborka.
Ehhez
kívánunk
még
hosszú, boldog tevékenységben
gazdag aktív éveket!
Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna

Plánder Józsefné is szorgoskodik a kertben.

LO M T A LA N Í T Á S
FITYEHÁZON
A Viridis-Pannonia Nonprofit Fft. értesíti Fityeház lakosságát,
hogy a 2020. évi lomtalanítás időpontja:

2020. október 19. (hétfő)
A háztartásban keletkezett lomot – a lomtalanítás napján –
reggel 7 óráig kell az ingatlan előtti közút mellé kihelyezni
úgy, hogy a forgalmat ne akadályozzák
és a célgépek, valamint a dolgozók könnyen meg tudják
közelíteni.
Kérjük, hogy a kisebb méretű lom-hulladékot zsákban, vagy
dobozban szíveskedjenek kitenni – a szétszóródás megelőzése
érdekében!
A lomtalanítás során kizárólag nagydarabos – a rendszeresített
gyűjtőedény (kuka) méreteit
meghaladó lom-hulladék kerül elszállításra!
A lom nem tartalmazhat háztartási hulladékot, építésibontási anyagot, törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot, valamint veszélyes
hulladékot
(pl.: festék, gyógyszer, ólom-akkumulátor, vegyszer ... stb.)
Az ingatlan-használók részére, a Nagykanizsa, Vár u. 5. szám
alatti hulladékudvarban egész évben térítésmentesen
biztosítjuk évente 5 db személyautó gumi, valamint
elektronikai hulladékok (pl.: hűtő, háztartási kisgépek) –
kivéve képmegjelenítő eszközök (TV, monitor) – átvételét.
A képmegjelenítő eszközöket kizárólag 2020. október 1. és
október 31. között vesszük át!
A lom-hulladékot kizárólag attól az ingatlantól áll módunkban
elszállítani, amelynek tulajdonosa a hulladékelszállítást nem
szünetelteti, illetve a 2020. június 30-ig elvégzett
közszolgáltatási díjról kiállított számlákat kiegyenlítette (azaz
nincs hátraléka).

Paprika fűzérek Takács Jánosné teraszán.

X.

Mura Info

2020. október

XIV. Ars Sacra Fesztivál Szépkorú köszöntése Csörnyeföldön
Szeptember 11 és 22 között került megrendezésre Letenyén az
immár XIV. Ars Sacra Fesztivál.
Fotóinkkal az egyes rendezvényeket idézzük fel.

Bedi László fafaragó, népi iparművész és a letenyei és bázai
oltárterítők közös kiállítása.

Csörnyeföld Község Önkormányzata és a falu lakóinak
nevében dr. Resch Karolina
jegyzővel családja körépben
köszöntöttük otthonában a 90.
születésnapját ünneplő Kósa
József bácsit. A jókívánságok
mellett a jegyzőasszony egy
gyönyörű verssel készült, majd
Józsi bácsinak átadtuk Magyarország Kormánya által ebből az
alkalomból küldött, Orbán Viktor miniszterelnök úr aláírásával ellátott emléklapot.
Az emléklap mellett a Bussay Pincészet által felajánlott
finom borral, továbbá egy gyönyörű virágcsokorral kedveskedtünk.
A torta elfogyasztása közben Józsi bácsi boldogan mesélt életéről, munkájával kapcsolatos kalandjairól, utazásairól. A ház körül ma is aktívan
tevékenykedik, erről tanúskodnak a kertben és a bejárta
mellett nyíló gyönyörű virágok
is. Bemutatta háziállatait, kutyát, birkákát, tyúkokat, melye-

Kósa József

ket ma is ő gondoz. Könnyes
szemmel, szeretettel emlékezett
feleségére, kit tavasszal veszített el a család.
Arra a kérdésünkre, hogy mi
a hosszú élet titka csak azt felelte: „Jó asszony”. Ezzel a sokatmondó két szóval mindent elárult.
Kívánunk neki sok boldogságot, további jó egészséget!
Hóbor-Sztrahia Krisztina

A kiállítás megnyitója… Balról Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház igazgatója, Aigner Géza plébános és Bencsik Hanna,
a művészeti iskola növendéke, aki furulya játékával közreműködött.

ga

un

H

Reneszánsz muzsika reneszánsz jelmezben. A Daniel Speer
Brass templomi koncertje.

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

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

rik

• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2020. október
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Letenyétől Őrtilosig és vissza kerekeztek
A szombathelyi székhelyű
Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.
szeptember 19-én (szombaton)
letenyei rajttal szervezte meg
kerékpáros túráját. A szombati
program a kisváros egyedutai
városrészében kiépített Happy
Bike kerékpáros központjától
(volt művelődési ház) indult,
ahol Deák Máté projektmenedzser lapunknak többek között elmondta, a mintegy 7 órás
tekerés ideje alatt 59 kilométert
tettek meg egészen a somogyi
Őrtilosig. Itt a mintegy 50 biciklis megtekintette a ZrínyiÚjvár rekonstruált kútját, ellátogattak a Mura és a Dráva
folyók találkozásához, majd
vonattal utaztak vissza a zalai
Murakeresztúrra és onnan tekertek vissza a letenyei célállomásra.
Az esemény részét képezte
az Amazon of Europe Nemzetközi Kerékpáros Fesztivál
programsorozatának, mely az
Amazon of Europe Bike Trail
nevet viselő, az INTERREG
Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében
megvalósuló projekthez kapcsolódóan került megszervezésre, amelyben öt ország vesz
részt. Természetesen a fő cél az
egészséges életmód, a kerékpározás, a mozgás és főképpen

a kerékpáros turizmus népszerűsítése – hallottuk Deák Mátétól.
A programon a részvétel ingyenes volt, sőt minden résztvevő a projekt nevét viselő
ajándékokat (póló, tornazsák,
pumpa, hűtőmágnes) kapott.
A túrázók Zala több pontjáról érkeztek, közöttük jelentős
számban képviseltették magukat a megyeszékhelyi Zalai Tekergők. Vezetőjük, Szabó Balázs úgy fogalmazott, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. által
felügyelt Amazon of Europe
pályázatot segítették előkészíteni, az útvonalak kialakításában tevékenyen részt vettek és
mint segítő szervezetet, felkérték őket a túra levezetésére. A
részben murvás útszakaszokat a
túrázók főleg terepre ajánlott
biciklikkel tették meg, az idősebb túrázók elektromos kerékpárt is „bevetettek”, hogy egy
kicsit megkönnyítsék a tekerést.
A túra elején, majd a célba
érkezést követően is köszöntötte és a város nevében frissítővel
valamint harapnivalóval vendégelte a résztvevőket – Farkas
Szilárd polgármester egyéb elfoglaltsága miatti távollétében
– Mikóné Farkas Ildikó Letenye alpolgármestere.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Elrajtoltak Letenyéről a kerékpárosok.

A rajtnál j-b Mikóné Farkas Ildikó, Szabó Balázs, Deák Máté.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

www.zalatajkiado.hu

Rekord mennyiségű szociális
tűzifát oszthatnak
A napokban belügyminiszteri döntés született Letenye
Város Önkormányzata által, a
nyár végén benyújtott szociális
célú tűzifa pályázat elbírálását
illetően.
A miniszteri döntésnek köszönhetően városunk önkormányzata mintegy 6.743.700 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Kiemelendő,
hogy ekkora összegű és mértékű támogatást utoljára 2018ban ítéltek meg városunknak. A
támogatásból 354 erdei köbméter keménylombos tűzifát tud
vásárolni önkormányzatunk a
jövőben.
A képviselő-testület további
feladata október hónapban az
lesz, hogy megalkossa a szociális célú tűzifa támogatás

szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, abban pedig
részletesen szabályozza a kérelem benyújtására jogosultak
körét.
A rendelet megalkotását és
elfogadását követően az önkormányzat a letenyei lakosság
körében meghirdeti a programot, majd ezt követően nyílik
majd lehetősége az állampolgároknak a kérelmek benyújtására. A benyújtott dokumentumokat, kérelmeket a Humán- és
Ügyrendi Bizottság bírálja el a
karácsony előtti időszakban.
Ismét köszönjük a Belügyminisztérium jelentős összegű
és mértékű támogatását! – nyilatkozta lapunknak Farkas Szilárd letenyei polgármester.
(Mirkó)
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Kistolmácsra zakatol majd be az erdei kisvasút
2016-ban egy kormányhatározattal a Zalaerdő Zrt. a Mura
Nemzeti Program aktív szereplőjévé vált, rá 1 évre a tulajdonosi joggyakorlótól 1 milliárd
forintos tőkeemelésben részesült. Mindennek célja a turisztikai fejlesztésben való közreműködés – mondta a nemrég felújított kistolmácsi erdei lakban
tartott szeptember 18-i (pénteki)
sajtótájékoztatón Rosta Gyula vezérigazgató, ahol azt jelentették
be, hogy a Csömödéri Állami
Erdei Vasút vonalát Kistolmács
végállomástól Kistolmács településig meghosszabbítják.
A kivitelezési munkálatok
ideje 2020 ősze és 2021 tavasza
között zajlanak, jövő év elején
már az új pályaszakasz átadható lesz a nagyközönségnek –
mondta többek között Rosta Gyula. Hozzátette: a kisvasútra fűződik rá a többi, már korábban
megvalósított projektelem, amely
közül néhány fontosabb: a szentpéterföldei főfeltáró út kerékpározhatóvá tétele burkolatmegerősítéssel és felújítással, a
Budafai Arborétumban megépített új bemutató és fogadóépület vagy éppen a kisvasúti
eszközpark, a mozdonyok teljeskörű felújítása, beleértve a közkedvelt Ábel névre keresztelt
gőzmozdonyt is.
A pluszban hozzáépítendő sínpár hossza 1 kilométer lesz,
amellyel azt a „logikai űrt” hidalják át, amelyet jogosan tettek fel a kirándulók: miért Kistolmács előtt, az erdei laknál
van vége a vasútnak, amely an-

nak idején egy vasúti rakodó
volt anyagfelkészítő teleppel,
munkásszállóval.
Pulai Gergely, a kivitelező
S24 Konzorcium (Vasútépítők
Kft.) képviseletében elmondta,
a kisvasút Lenti-CsömödérKistolmács fővonal Kistolmács
végéig kerül meghosszabbításra egy új végponti vágánykapcsolat kialakításával. Nagyságrendileg 1000 méteren épül
az új vasút a 7540-es jelű – a
Kistolmács és Bázakerettye közötti útszakasz – közutat keresztezve. A vasúttól – amelynek végállomása a Kistolmács
tábla előtt lesz – 125 méter
hosszú burkolt járda fog bevezetni Kistolmácsig. A tervezett pályasebesség 30 km/óra
lesz. A következő hetekben a
bontási és alépítményi munkálatok kezdődnek meg és amenynyiben az időjárás engedi, a
felépítményi munkákat is megkezdi a kivitelező. A szerződés
szerinti vállalt teljesítési határidő 2021. május 15.
Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, a
Mura Nemzeti Program miniszteri biztosa a sajtó képviselői
előtt elmondta, eddig is sok
turisztikai fejlesztés történt a
Mura program keretén belül.
Természetesen eddig is volt lehetőség arra, hogy kiránduljanak, meglátogassák ezt a vidéket, kerékpározhassanak, kisvasutazhassanak az ide látogatók, viszont nem volt elég az
a kínálat, ami sok-sok embert
vonzott volna erre a szép vi-

Tisztelt letenyei lakosok!
Tisztelt ügyfelek!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Szabó Ilona (székhely: 8868 Letenye, Ságvári u. 17.) ügyvédnő elhunyt. Folyamatban lévő ügyeit – ügygondnokként – a Dr. Kővári Gergő
Benjámin Ügyvédi Iroda - Dr. Kővári Gergő Benjámin ügyvéd
ügyintézése mellett – veszi át – (székhely: 8800 Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 2. fszt. 1.).
Amennyiben bármilyen információval segítségére lehetünk
folyamatban lévő vagy új ügyével kapcsolatban, keresse a Kővári és Berke Ügyvédi Társulást bizalommal alábbi elérhetőségeink bármelyikén:
Személyes ügyintézés: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2.
fszt. 1-3.
Időpontkérés: +3630/012-6565
E-mail: varga.hajnalka.dr@gmail.com

A kisvasút végállomása jelenleg Kistolmácstól 1 kilométerre
található.

Egyeztetés a sajtótájékoztató keretében a helyszínen. B-j: Gál
Károly, Cseresnyés Péter, Rosta Gyula, Pulai Gergely.

dékre. Ezért jött létre a Mura
program is, amelynek többek
között része a kisvasutazás, a
kerékpározás és a vízi turizmus
(horgászat) fejlesztése is. Ezzel
a fejlesztéssel mind a négy terület érintett, hiszen például így
már egy egésznapos vagy többnapos, tartalmasabb családi programot is össze lehet állítani például Kistolmács környékén, ahol
a közelmúltban a Zalaerdő szállásbővítést is hajtott végre fogadóépületek felújításával.

Gál Károly, a Zalaerdő vagyongazdálkodási osztályvezetője lapunk érdeklődésére válaszolva elmondta, a népszerű
Kozár-forrást nem érinti az új
vasúti pályaszakasz, mert a
közúti csatlakozási pont a forrás feletti részen lesz. A forrás
ivóvízének fogyasztását vagy
az elvitelre történő kiszolgálását az kisvasúti nyomvonal
nem fogja zavarni – hallottuk
az erdészeti szakembertől.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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