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Letenyén nem maradt el az 1956-os ünnepség
Bár a központi (fővárosi)
1956-os megemlékezések a koronavírus-járvány második hulláma miatt elmaradtak és nagyon sok településen lefújták
az ünnepségeket, Letenyén a
napján megtartásra került az
1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező rendezvény.
A könyvtár előtti emlékműnél és az 56-os forradalom
letenyei hősének, Somogyi Tibornak emléktáblájánál elsőként Letenye Város Fúvószenekara adott térzenét, majd
Harangozó Józsefné versmondó szavalta el Márai Sándor:
Mennyből az angyal című költeményét. A koszorúzást köve-

tően Farkas Szilárd polgármester ünnepi beszéde során az
1956-os letenyei és környékbeli
eseményekről is szólt.
Budapest és néhány nappal
később a vidéki Magyarország,
de Letenye és környéke is a
világpolitikát formáló események helyszíne lett, ahogy az
világosan olvasható Pusztai Ferenc helytörténész könyvében
is: „Miről hallgat az Öreg
Platán?”
Kérem, engedjék meg, hogy
néhány helyi eseményt kiragadjak a könyvből!
1956. október 26. (péntek):
A bázakerettyei munkások tüntetést szerveztek a letenyei

Idősek köszöntése Csörnyeföldön

Bollér Istvánnét is köszöntötték.

Csörnyeföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete és
a település lakói nevében október elsején, az Öregek Nemzetközi Napján köszöntöttük a
településen élő állandó lakcímmel rendelkező 60 év feletti
lakosokat. Ez az ünnep róluk
szól, felhívja figyelmünket a

tiszteletükre és arra, hogy támogassuk, szeressük, értékeljük és fogadjuk el őket.
Az önkormányzat a tavalyi
évhez hasonlóan szerette volna
idén is megvendégelni a hatvan
év feletti lakosokat, azonban a
jelenleg kialakult veszélyhelyzet okán előtérbe helyezve
egészségük fontosságát, az ünnepség elmaradása mellett döntöttünk. Mindazonáltal továbbra is fontosnak tartottuk, hogy
tiszteletünket és megbecsülésünket fejezzük ki a helyi, idős
lakosok iránt. Ezért a köszöntőlevél mellett csokoládéval, továbbá a hölgyek részére egy
cserepes virággal a férfiak
részére a Bussay Kft. jóvoltából egy üveg finom borral
kedveskedtünk. Az ajándék kiosztásakor lehetősége kínálkozott a nyugdíjba vonuló Cseresnyés Gyula falugondoknak
az elköszönésre, valamint az új
falugondnok, Sávoly Attila bemutatására is.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester, Farkas Szilárd polgármester és Aigner Géza plébános a koszorúzás előtt.

Kossuth-emlékműhöz. Délután
az olajüzemből 20-25 főnyi
küldöttség érkezett a községbe.
A kocsit mintegy 3-400 tüntető
követte. A járási pártbizottság
előtt Palkó József első titkár
fogadta őket. A tüntetők lehurrogták Palkót, mert elvtársaknak szólította őket. A tömeg
követelte a kommunista vezetők, Szabó Lajos községi tanácselnök és Peczkó Béla, a
járási tanács pénzügyi osztályvezetőjének leváltását. Kondákor Ferenc felolvasta a munkások követeléseit. Letenyén is
nagy tömeg ment a tanácsi hivatalhoz, a pénzügyőrségre,
ahol iratokat égettek el. Horváth István hentes vezetésével
tüntetők egy csoportja feltörte a
járásbíróság ajtaját. Bedi István
és több társa: „a kommunista
iratokat meg kell semmisíteni”
jelszóval összetörték a hirdető
táblákat, irodai tárgyakat. A
gépállomáson megalakult a
munkástanács.
1956. október 29. (hétfő): A
letenyei rendőrkapitányságon a
rendőrök iratokat égettek. Érsek Lajos, a forradalmi tanács

elnöke tudomást szerzett erről
és felelősségre vonta Benkó
Jánost, a kapitányság vezetőjét.
Majd jóváhagyták a rendőrségi
alkalmazottak névsorát. Benkó
János áthelyezését kérték; Harris György, Marton Ferenc és
Raffai Jenő rendőrök elbocsátását javasolták. A járási kapitányság vezetőjének Koczka László
hadnagyot, a rendőrőrs parancsnokának pedig Pókecz István
törzsőrmestert javasolták.
1956. október 31. (szerda):
éjszaka a mai szlovéniai Pince
településnél 14 letenyei és
nagykanizsai kommunista párti
vezető és ÁVH-s lépte át gépkocsival a határt, akik a forradalom sikereitől megijedve,
féltek a várható megtorlástól.
Később közülük kerültek ki az
első repatriáltak. Miután a forradalmat leverték, december
elején a többségük vissza is tért
Magyarországra.
1956. november 4-e: a vasárnapi 9 órai szentmise után
Felhalmi Ferenc iskolaigazgató mondott beszédet a Kossuth-szobornál, akit hamarosan
(Folytatás a 2. oldalon)
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Virtuálisan köszöntötte a polgármester az időseket

Farkas Szilárd polgármester.

Közösségi oldalán köszöntötte a város képviselő-testülete
nevében Farkas Szilárd polgármester a letenyei időseket a kitüntetett, jeles nap alkalmából.
Tisztelt Ünnepeltek, Tisztelt
Letenyei Időseink!
„Amelyik otthonban zene
szól, ott atya és fiú között szeretet honol, s ha a nép is zenél,
harmónia uralkodik az emberek
között.” – szól egy ősi kínai
mondás.
Letenye Város Képviselőtestülete, jómagam és a Letenyei Idősügyi Tanács elnöke
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedves
Mindnyájukat az Idősek és a
Zene Világnapján. Teszem ezt
most az online világban, a közösségi oldal adta virtuális
térben!
Az Idősek Napját több,
mint két évtizede ünneplik
Európa-szerte. Nemrég olvas-

tam valahol, hogy a világnapok
kijelölése mindig egyfajta lelkiismeret furdalása a társadalomnak. Azért jelölnek ki egyegy napot, mert úgy érzik, abban a témában tartozásuk van
valakik felé, abban a témában
valamit nem úgy tettek meg,
ahogy kellett volna. Igen! Az
Idősek Napja is a társadalom
lelkiismeretének napja. Igen,
tartozásunk van Önök felé.
Napjainkban nem is kevés!
Tisztelt Ünnepeltek!
Müller Péter József Attiladíjas író írásában olvastam:
,,Ősi és érett kultúrákban az
öregeket nem azért tisztelték,
mert fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan
előrelátásból, hogy „egyszer én
is öreg leszek, s milyen jó lesz,
ha nem hajítanak majd a szemétre!”, hanem azért, mert a
lélek még érzékenyebb volt, a
szellem nyitottabb, s az öreg-

ember, óriási élettapasztalatával, olyan értékeket jelenített
meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt!
(...) Az öregember nem teher
volt, hanem felbecsülhetetlen
érték: nem azt nézték, milyen
mulandó teste, hanem hogy ki
lakik benne!” Nekünk, fiataloknak is ezt kell megtanulnunk.
Hogy meglássuk mindenkiben
a lelket, az értéket, hogy becsülni tudjuk mindazt, amit a
másik az élete során szeretettel
tett és munkával hagyott az
utókor számára.
Kedves Letenyei Aranyszívű és Ezüsthajú Időseink!
A mindennapok rohanása, a
folytonos munkahelyi stressz, a
megélhetés napi gondjai mellett
olyan nehéznek érezzük, hogy
időt szakítsunk szeretteinkre.
Pedig olykor elég csak egy-egy
őszinte kérdés: Hogy vagy?
Hogy telt a napod? Vagy, ahol
úgy hozta az élet, hogy az idős
családtag otthonba, kórházba
kényszerült, a látogatás, egy
rövid kerti séta, egy közös újságolvasás, egy kis hazai gyümölcs, sütemény elmorzsolgatása, régi barátokról szóló hírek
megosztása is elég ahhoz, hogy
a lassan telő napokat kicsit bearanyozzuk, hogy éreztessük a
másikkal: ott van a gondolatainkban, még mindig fontos
nekünk. Azt a szeretetet, amit
az előbb elmondott kis történetben az idős férfi nyújt feleségének, azt kellene mindig,
minden körülmények között

szem előtt tartani mindannyiunknak. Ahogyan családjuknak,
úgy városunk önkormányzatának is nagyon fontosak Önök,
akik évtizedekig ezért a városért dolgoztak és sokan még
dolgoznak a jelenben is. Szívesen veszem véleményüket, tanácsaikat, értékes gondolataikat,
olykor intelmeiket. Az ajtónk
mindig nyitva áll Önök előtt.
Őszinte szívvel kívánom,
hogy az Önök felé fordulás, a
szeretet, a figyelem ne csupán
ezen a napon adassék meg,
hanem a mindennapok küzdelmeiben, e különleges, nem
mindennapi helyzetben is. A
szeretet, a napi gondoskodás
nem az anyagi lehetőség függvénye, ahogyan a törődés és az
odafigyelés sem! Kívánom,
hogy minden napjukat aranyozza be valami, amire szívesen
gondolnak vissza, amikor este
álomra hajtják a fejüket, ami
erőt ad Önöknek a nehezebb,
olykor a betegesebb napokat is
elviselni. Kívánok szerető gyermekeket, vidám unokákat, egészséges napokat, önzetlen törődést Mindannyiuknak!
E gondolatok olvasása közben arra kérem a jó Istent, hogy
adjon még Önöknek sok-sok
lágy, simogató tavaszt, minden
illatával együtt! Szívből köszönjük Önöknek azokat az
emberi értékeket, amelyeket belénk csepegtettek az idők folyamán!
S végezetül, Isten éltesse
Önöket erőben, egészségben!”

Letenyén nem maradt el az 1956-os ünnepség
(Folytatás az 1. oldalról)
Letenyéről elhelyeztek. Aznap három tank vonult végig
Egyedután. Ezzel a forradalom
Letenyén le is zárult.
Tisztelt Emlékező Letenyeiek!
Most hajtsunk fejet a nemzeti egység előtt, most hajtsunk
fejet a mártírok emléke előtt!
Nagy Imre és társai előtt, a
pesti srácok előtt, a vidéki értelmiségiek, munkás- és parasztemberek előtt, a letenyei
forradalmi hősök előtt, akik a
helyi forradalmi nemzeti tanácsokat megalakították és egy
jobb életért, a demokratikus po-

litikai berendezkedésért, a szabadságért és a függetlenségért,
tulajdonképpen értünk és utódaikért, a mi jövőnkért is küzdöttek. A Letenyén élők tettekkel küzdöttek, de az ország más
részein sokan az életüket is
adták Magyarország szabadságáért. Tartozunk nekik annyival, hogy míg élünk, és míg
világ a világ óvjuk, féltjük és
teljes tartalmában megőrizzük
emléküket!...
Az ünnepség további részében közreműködött a helyi
Muragyöngye Mazsorett Csoport és Örökség címmel zenés

irodalmi műsort adott elő a
zalaegerszegi Tekerted Band. A
Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár által szervezett meg-

emlékezés a fúvószenekar közreműködésével a Szózat dallamaival zárult.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Ha elolvasta, adja tovább!
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Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt
A járvány elleni küzdelemben Magyarország az elmúlt
időszakban nagyon sok tapasztalatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hullám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra képesek a bajban, s annak érdekében, hogy a járvány második hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdelmet, ugyanerre a felelős magatartásra, egymás iránti szolidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szükséges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció eredménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is működjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de kisebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.
– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszkhasználat, a teljes körű látogatási tilalom elrendelése a kórházakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szórakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabályok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyásolják, hogy milyen alacsonyan tudjuk tartani a betegszámokat – magyarázta a kormánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az első hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védekező európai országok közé tartozzunk és megvédjük állampolgáraink egészségét, a munkahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.
A járvány terjedésének megfékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint feladatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akárcsak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folyamatosan vizsgálják a bentlaká-

sos intézmények orvosi ellátását, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szükséges védőeszközök, fertőtlenítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülönítésének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zajlik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A köznevelési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt kötelező testhőmérséklet-mérés kapcsán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal koordinálta.
A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legnagyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfeleink – folytatta a kormánymegbízott. – Az ügyfélszolgálati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellátó munkatársainkat plexi elválasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtlenítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Rózsa. – A lifttel ellátott épületeinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó készülékeket csak az ott dolgozók kezelhetik, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát.
Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszönhetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügyintézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.

nek kapcsán a kormánymegbízott külön kiemelte: az állampolgárok
veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításával kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfoglalást követően mielőbb keressék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában forduljanak a műszaki vizsgaállomásokhoz.
– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett számos kötelességünk van, a kormányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozásokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek állagmegóvására, megfelelő színvonalon tartására – hangsúlyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsítést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülményeket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fogadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fázisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zalaegerszegen helyet adó Mártírok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszthely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járási hivatal Kossuth utcai épülete újul meg.
– A megye kormányablakrendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Kitért rá: a Zala Megyei Kormányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emellett a megye aprófalvas településszerkezetéhez igazodva, annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élőknek is lehetősége nyíljon a megfelelő színvonalú szolgáltatások igénybevételére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszolgálatot is működtet. A kormányablakbusz a megye 6 járásában, összesen 52 településen áll az ügyfelek rendelkezésére – mondta a kormánymegbízott. Hozzátette: jövőbeli terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányablakká alakítják, ami elősegítené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényelmesebb államigazgatási ügyintézéssel találkozzanak a mindennapjaik során.

Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.
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A norvég nagykövet Letenyén

J-b: Benkő Lajos, Farkas Szilárd, Stig Haakon Eyde, a norvég
cég tulajdonosa, Trine Skymoen és Dézsi Titusz.

Trine Skymoen, a Norvég
Királyság nemrég kinevezett
magyarországi nagykövetének
jelenlétében adták át október 1jén a letenyei ipari parkban működő Benkő Fém vállalkozás
századik mobil sík osztályozógépét új tulajdonosának.
A norvég Eydemaskin AS
2016. január óta Letenyén, egy

helyi fémipari vállalkozással
együttműködve gyártja a mobil
sík osztályozógépeket norvég
technológia alapján. A századik
berendezés nemrég készült el,
amit Maróthy Tamás, a norvég
cég magyarországi ügyvezetője
és Benkő Lajos, a letenyei gyártó partnercég vezetője adott át a
tapolcai Dézsi Titusznak.

Elhunyt Johann Bittermann
Letenye Város Képviselőtestülete mély megrendüléssel
értesült arról, hogy SR Johann
Bittermann polgármester úr,
Prinzersdorf testvértelepülésünk díszpolgára és kitüntetettje 2020. szeptember 29-én,
91 éves korában örök nyugalomra tért. Értékes és kiváló
embert, személyiséget veszítettünk el – mondta Farkas
Szilárd polgármester.
Kettő évvel ezelőtt, ausztriai látogatásunk alkalmával
Rostonics László egykori polgármester úrral és a letenyei

képviselő-testület tagjaival,
Bittermann polgármester úr
megtisztelő, személyes jelenlétében elevenítettük fel a két
település között kialakult gyümölcsöző kapcsolat kezdeti
történéseit, az együttműködés
elindítását, majd annak elmélyítését, mely máig meghatározza testvértelepülési szövetségünket – fogalmazott a letenyei városvezető és a város
képviselő-testülete nevében
gyásztáviratban nyilvánított
részvétet és fejezte ki őszinte
együttérzését családja részére.

Trine Skymoen örömét fejezte ki, hogy egy valós példáját láthatja Letenyén a magyar–norvég gazdasági együttműködésnek. Elmondta, hogy
mindkét ország gazdaságának
fontos szereplői a kis- és középvállalkozások, feladatai közé tartozik ezen cégek kapcsolatainak további fejlesztése,
erősítése.
A rendezvényen részt vett
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere is, aki arról beszélt,
hogy a település életében meghatározóak a helyi vállalkozások, az önkormányzatnak is érdeke, hogy a helyi cégek fejlődjenek, ezért az ipari park
bővítését is célul tűzték ki.

– Benkő Lajos részére emlékplakettet adtam át és köszöntem meg a meghívást, a
szívélyes fogadtatást, valamint
azt az önzetlen segítséget, melyet városunknak is nyújtott.
A polgármester végül elmondta, az üzemlátogatás és
ünnepélyes ceremóniát követően lehetősége nyílt arra, hogy
nagykövet asszonnyal néhány
gondolatot megosszon a városról, valamint a környék nevezetességeiről. Szakítva a hagyományokkal, a szüret időszakában egy palack város borával is
kedveskedett részére, melyet
nagy örömmel fogadott a nagykövet.
Mirkó Imre

Acsáktornyai polgármester látogatása
Október 29-én Farkas Szilárd városvezető a letenyei városházán fogadta Stjepan Kovačot, Csáktornya polgármesterét, a Horvát Szociáldemokrata
Párt (SDP) országgyűlési képviselőjét.
Muraköz megye székhelyével, Csáktornya várossal a magyar-horvát határon átnyúló
interreg program keretében
megvalósuló „ECO Bridge”
projektben működünk együtt.
Letenye város projektpartnerként vesz részt a volt gyermekorvosi rendelő ingatlanán
történő, mintegy 360.000 euró
összegű fejlesztés kapcsán,
melynek részleteiről korábban
már beszámoltam közösségi
oldalamon. Csáktornyán a városi park újul meg a projektnek
köszönhetően, itt található Szent
Jeromosnak 1766-ban készített

szobra is. Polgármester úr és a
csáktornyai hivatal szakértője
is biztosított támogatásáról, a
jövőbeni együttműködés további lehetőségeiről.
A hivatalos találkozó alkalmával néhány leendő közös
projektötlet is felvetődött mindkettő város részéről, melyről a
későbbiekben kívánunk egyeztetni, ezen ötleteket tovább gondolni. Ezúton köszönöm meg
Kadrija Hysni helyi vállalkozónak, hogy részt vett a találkozón és a hivatalos látogatás
alkalmával bemutatta városunkban megvalósuló fejlesztését is, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódott a hivatalos találkozó – fogalmazott a
látogatással kapcsolatban Farkas Szilárd letenyei polgármester.
M.I.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Letenyén tárgyalt a csáktornyai polgármester.

2020. november

5

Dél-Zala Murahíd

Cél az energiaszegénység felszámolása
A projekt igazi innovációnak számít a térségben

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támogatott CO-EMEP projekt 2020
augusztusában indult két partner részvételével. A horvát oldalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A projekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyelmet, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglalkoztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiaszegénységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. Ennek megfelelően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahatékonyság területén tevékenykedő szereplők közreműködésével, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások kidolgozása az energiaszegénység problémájára.
A projekt keretében mindkét partner régióban helyi támogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, energiahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleményezésében. A Zala megyei támogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munkacsoport ülését, ahol az energiaszegénység fogalmának meghatározása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevételek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy információs nap is megrendezésre
kerül.
Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvalósítás során a partnerek energetikai auditokat hajtanak végre 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésével kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online energiagazdálkodási eszköz is kifejlesztésre kerül, amely minden polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével láthatják, hogy milyen intézkedéseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csökkenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.
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Kétszer is ülésezett a testület
Farkas Szilárd polgármester elmondta kettő alkalommal
is összehívta a képviselő-testületet október hónapban a témák fontosságára való tekintettel.
Október 15-én a képviselőtestület a letenyei termelői piac
üzemeltetési szabályzatát elfogadta, mely szerint a munkaszüneti és ünnepnapok kivételével a szerdai és szombati
piacnapokon lesz a létesítmény
nyitva. Az épületben heti 20
órában piacgondnok lát el feladatokat. A városvezetés meghatározta a helyfoglalásokkal
kapcsolatos napi- és bérleti
díjakat is. A testület módosította és elfogadta a közterület
használatával összefüggő díjtételeket, így az 1. számú melléklet tartalma szerint az ünnepeket megelőző alkalmi árusítások díja, valamint a jogszabály alapján, közterületen
üzlet nélkül vagy üzleten kívül
vagy őstermelői jelleggel árusítható termékek értékesítés díja
400 Ft/m2/nap összeget képvisel.
Az ülésen egyetértett a képviselő-testület, hogy a letenyei
Hóvirág Óvodában sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai nevelése-oktatása céljából a sajátos nevelési igény
típusának megfelelő, külön gyógy-

pedagógiai csoport létrehozásával. Zárt ülésen lakáscélú támogatás visszafizetéséről is döntött a városvezetés, továbbá a
Zöldrekreációs fejlesztés a Mura
városában című projekt megvalósításához további önrészt is
biztosított a jövő évi költségvetés terhére. Az ülésen megalkotásra került a szociális célú
tűzifa-támogatás 2020. évi szabályairól szóló önkormányzati
rendelet. A kérelmek november
2-ától voltak benyújthatók, mely
kérelmek bírálatáról a Humán
és Ügyrendi Bizottság fog dönteni novemberben. A tűzifa kiszállítása pedig karácsony előtt
megvalósulhat.
Október 26-án újabb rendkívüli testületi ülés összehívására
került sor, ahol a városvezetés
8 napirendi pontot tárgyalt meg.
Módosításra került a Fáklya
Művelődési Ház és könyvtár
Alapító okirata, mely szerint az
intézmény dolgozói november
1-jétől már nem közalkalmazotti, hanem Munka Törvénykönyve hatálya alá eső foglalkoztatási formában végzik feladataikat. Szintén módosításra került az ÉKKÖV Kft. alapító okirata is, mely szerint az ügyvezető megbízatása 2024. december 31-éig, határozott időre
szól. A testület tárgyalta az

Eszközöket vásárolnak

Farkas Szilárd, a Kistolmács
Jövőjéért Közhasznú Egyesület
elnöke egyesületi elnök örömmel tájékoztatta lapunkat, hogy
október 16-án közzétették a Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében a „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázat
eredményeit.
A megküldött értesítés szerint a Kistolmács Jövőjéért Köz-

hasznú Egyesület a „civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása” alprojekt tekintetében
1.917.700 Ft támogatásban részesült. A maximálisan igényelhető támogatás 2.000.000 Ft
összeg volt.
Az egyesület a pályázati forrásból benzines fűkaszákat, benzines önjáró fűnyírókat és sörpad garnitúra szetteket kíván beszerezni a jövőben, melyet Birkás Zoltán kistolmácsi polgármester, egyesületi tag is támogatott. A Magyar Falu Program
ezen alprogramja kiváló és sokfajta pályázati lehetőséget nyújtott a civil szervezetek számára,
hiszen az eszközbeszerzésen túl
lehetőség volt pályázni ingatlanberuházásra, felújítására, gépjármű-beszerzésére, valamint programszervezésre is.
(m)

ÉKKÖV Kft. hitelfelvételi kérelmét, melyet elfogadtak 1 év
időtartamra. A hóeltakarítás és
síkosságmentesítési koncepció
kidolgozásával Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester asszony
került megbízásra.
A koncepció szerint az idei
télen helyi vállalkozók és közfoglalkoztatottak végzik a hóeltoltást és a síkosságmentesítést.
Az ülésen a lakók kérésére a
Béke utcai sorházak mögötti
ingatlanok értékesítésének kijelölésére is sor került, ezt a képviselő-testület 6 igen szavazat-

2020. november
tal támogatta. Az ülésen döntött
a testület az októberben meghirdetett szociális földprogram
pályázat benyújtásáról. A városatyák módosították a Letenye II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött szerződést, így
2021. január 1-jétől dr. Bedő
Ildikó orvos látja el a körzetet,
míg dr. Végh József üzemorvos
pedig szerdai napokon foglalkozás-egészségügyben praktizál – fogalmazott Farkas Szilárd városvezető.
(Mirkó)

Társadalmi munkában…

A lokálpatrióta csapat.

November elsején a békesség, a megbocsátás ereje költözik a szívekbe. Temetőlátogatásunk során szembesülünk a
világunk kérlelhetetlen igazságával: az élet mulandó. Az elhunyt hozzátartozók, rokonok,
barátok sírjára elhelyezzük a
szeretet, a tisztelet virágait, koszorúit. Meggyújtjuk az emlékezés gyertyáit, mécseseit, amelyek az esti sötétségben fénytengerré varázsolják a temetőt.
A Mindenszentek és a Halottak
Napja tiszteletére mindenki igyekszik rendbe rakni, felékesíteni
szerettei nyugvóhelyét.
Október 17-én, szombaton a
letenyei köztemető ravatalozó
előtetőjének ápolásán, szebbé tételén dolgozott egy helyi lokálpatrióta civil szervezet, a Letenyéért Közéleti Egyesület, és
két képviselő-testületi tag. A tettre kész csapat önkéntes munkával lecsiszolta az előtető fő
fa elemeit és lefestette azokat.
A munka mellett a költségekből
is jelentős részt vállalt magára
a Mikóné Farkas Ildikó alpol-

gármester. A koszorúk elhelyezésére szolgáló, a tető alatti
épített padkákat pedig vegyszerrel tisztították le a „közéletisek”. Az önkéntes munkában élenjáró egyesület a lakosság felé
kívánt gesztust gyakorolni az emlékezés napját megelőzően. Az
egész napos munka nem kis kitartást és ügyességet igényelt,
de az eredményt látva, megérte
a fáradtságot.
Farkas Szilárd polgármester elmondta: az egyesület tagjai az elmúlt években már sok
esetben bizonyítottak, s a város
mindig számíthatott és számíthat aktív, önzetlen és töretlen
munkájukra. A polgármester felidézte, hogy kettő évvel ezelőtt
a városban kihelyezett hulladéktárolók és virágtartók fém,
valamint fa elemeit festették le
a civil szervezet tagjai. De említhetném további helyi kezdeményezéseiket is, melyen a
lakosság mindig örömmel vesz
részt – fogalmazott a polgármester.
(Mirkó)
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

'56 hőseire emlékeztek Murakeresztúron
Október 22-én együtt ünnepelték Murakeresztúron 1956 hőseit. Az ünnepségen részt vett
és beszédet mondott Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is. Az egybegyűltek közösen megkoszorúztuk a keresztúri '56-os emlékművet. Polgár
Róbert keresztúri polgármester
a megemlékezésről az alábbi
üzenetet tette ki közösségi oldalára: „Egy évvel ezelőtt, amikor bizalmat szavaztak nekünk
a falunk lakói, megígértük,
hogy az önkormányzat aktívan
részt fog venni a nemzeti ünnepeink megszervezésében és
megünneplésében. Közös ünnepségeket szervezünk, hogy
ezzel is erősítsük közösségünk
összetartozását, és lerójuk tiszteletünket a magyar történelem
hősei előtt. Az a célunk, hogy
olyan ünnepségek legyen nálunk, amelyen egész Murakeresztúr szívesen vesz részt. A

kicsik és a nagyok, a fiatalok és
az idősek mindannyian át tudják élni ünnepeink különleges
hangulatát és szépségét. A járvány miatt azonban most fokozottan vigyáznunk kell egymás
biztonságára, így idén sajnos
nem vehetett részt mindenki a
közös megemlékezésen. Bízom
benne, hogy jövőre, a magyar
történelem egyik legszebb eseményét már szabadon, korlátok
nélkül tudjuk közösen megünnepelni. A járvány elleni küzdelemhez pedig azt kívánom,
vegyünk példát 1956 bátor hőseiről! Akik egymással összefogva álltak ki közös céljukért!
Tegyük mi is együtt szebbé és
erősebbé szeretett otthonunkat,
Keresztúrt! Tegnap és ma az 1956os forradalomra és szabadságharcra, a szovjet elnyomás elleni
küzdelem bátor hőseire emlékezünk. Isten áldja az október
23-i hősöket, akik nélkül 1989-

A murakeresztúri Somogyi Tibort huszonévesen végezték ki,
mert részt vett az 1956-os forradalomban. A faluban az ő emléke előtt is tisztelegtek a keresztúriak.

ben nem vethettünk volna véget
a diktatúrának, és akik kikövezték nekünk az Európába vezető
utat is. Emlékezzünk együtt az
'56-os forradalom október 23-i
kitörésére és a szabadságharc

hőseire! És emlékezzünk falunk szülöttjére, Somogyi Tiborra, aki huszonévesen vett részt a
forradalomban, majd 1958-ban
mártírhalált halt hazánk szabadságáért és függetlenségéért!”

Tovább erősítik a magyar-horvát kapcsolatokat
szág magyarországi konzulja,
Koósz Attila is részt vett. A
tanácskozáson a Mura régiót
a magyar kormány részéről
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő és államtitkár képviselte.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester így foglalta össze
a tanácskozás legfontosabb történéseit: „Bízunk benne, hogy
az új Mura-híd építése még ebben a ciklusban megkezdődik,

hiszen a két nemzet közötti
kapcsolatok szorosabbá tételének ez az egyik alapfeltétele.
Közben hamarosan megkezdődik a Mura menti kerékpárút
kialakítása is, ez a fejlesztés
szintén sokat segíthet sokszínű
vidékünk összekötésében! Murakeresztúron mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
magyar-horvát barátságot, a
nemzeteink közötti jó viszonyt
tovább erősítsük!”

Online is elérhető lesz
Kerékpárúttal és egy új híddal erősítenék tovább a magyarhorvát kapcsolatokat a Mura Régióban. Bázakerettyén egyeztettek a térség polgármesterei és a két kormány képviselői.

A magyar-horvát határokon
átnyúló együttműködésről tanácskoztak két napon keresztül
Bázakerettyén a Mura Régió
Európai Területi Társulás szervezésében. A nemzetközi konferencián arról egyeztettek, hogyan lendítsék fel a Mura régió

gazdaságát, turizmusát, kulturális és oktatási együttműködését közös programokkal.
A bázakerettyei találkozón
a környező települések polgármesterei mellett a horvát
sport és turisztikai államtitkár,
Sandra Herman és Horvátor-

– a heti menü
Sokan kértétek, hogy a murakeresztúri önkormányzat online is megossza a falu konyhájának az étlapját, hogy a lakosok időben meg tudjátok rendelni a napi, heti menüt. A faluvezetés célja az, hogy változatos, egészséges, finom ételeket
készítsenek megfizethető áron,

és mindenki jól lakhasson, aki
a közétkeztetést választja.
A hivatal beszámolt róla,
hogy ezentúl minden pénteken
az önkormányzat honlapján és
Facebook-oldalán is megtalálhatják majd az emberek a következő heti menüt, hogy
könnyebb legyen választani.
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Egy éve voltak az önkormányzati választások
A 2019. október 13-ai önkormányzati választások egyéves évfordulója alkalmából
Polgár Róbert online évértékelőt tartott. Ennek a szószerinti szövegét adjuk közre az
alábbiakban:
Kedves Keresztúriak! Kedves Barátaim!
Éppen egy évvel ezelőtt
volt az önkormányzati választás Murakeresztúron is. Egy
éve lettem polgármester, és egy
éve szavaztatok bizalmat képviselőtársaimnak is! Nagy megtiszteltetés és egyben nagy felelősség ez nekem és kollégáimnak is! És mi szeretnénk
meghálálni a bizalmat és megfelelni az elvárásoknak.
Murakeresztúron a rendszerváltás óta a legnagyobb
részvétel mellett zajlott a választás, és tavaly mérettette
meg magát a legtöbb polgármester-jelölt is nálunk. Büszke
vagyok rá, hogy ilyen sokan
támogattatok minket! És ígéretünket megtartva, mi legjobb
tudásunkkal igyekszünk minden keresztúrit szolgálni!
A programunkat veletek közösen állítottuk össze, a ti véleményeteket kikérve, veletek
konzultálva döntöttük el, hogy
merre menjen tovább közösségünk. Ti segítettetek abban,

Polgár Róbert: „Amilyen sok
közös eredményt értünk el,
legalább olyan sok feladat vár
még ránk.

hogy a legfontosabb fejlesztéseket megtervezhessük. Egy év
eltelt a választás óta, ezért azt
gondoltam, összefoglalom az
elmúlt időszak legfontosabb
eredményeit és tanulságait.
Szeretnék nektek elszámolni a
képviselőtársaimmal folytatott
munkánkról, és be fogom mutatni a folyamatban lévő, valamint az előttünk álló legfontosabb terveket is.
Sok minden történt az elmúlt évben, így engedjétek

meg, hogy kicsit most én is
hosszabb legyek.
Alaposan felforgatta az életünket a koronavírus-járvány,
amely sajnos még most is komoly veszélyt jelent számunkra.
Mi egyszer és többször használatos maszkokat osztottunk
minden keresztúri háztartásnak,
megfelelő mennyiségű és minőségű fertőtlenítőszerrel láttuk
el hivatalunkat és intézményeinket, hogy gondoskodjunk
a keresztúriak biztonságáról.
Az orvosi rendelőnkbe még
egy ózongenerátort is beszereztünk, hogy fertőtleníteni tudjuk a rendelő levegőjét.
Megszerveztük a karantéba
vonultak biztonságos ellátását
is. Továbbra is arra kérek mindenkit, hogy vegye komolyan a
járványt, és szigorúan tartsa be
az egészségünk védelmében hozott intézkedéseket!
És ha már az egészség védelménél járunk, hadd kezdjem
a két legfontosabb eredményünkkel. Borda István és feleségének nyugdíjba vonulását
követően mindent elkövettünk,
hogy új állandó háziorvosunk
legyen. Nagy öröm, hogy Józan
Attila személyében sikerült a
falunknak saját háziorvost találnia, aki folyamatosan ellátja
a keresztúri betegeket. Leg-

alább ilyen fontos eredmény az,
hogy hosszú szünet után újra
van fogorvosunk is. Gyulai Gábor is kiváló szakember, aki
mindent megtesz a keresztúriak
egészséges fogaiért! Erőfeszítéseink ellenére a régi gyógyszertár tulajdonosa úgy döntött,
bezárja patikáját, mi ideiglenesen gyógyszerjáratot indítottunk Kanizsára, és örömmel jelentem, hogy sikerült új gyógyszerészt is találnunk. Ahhoz,
hogy gazdaságosan működhessen a gyógyszertár, az önkormányzat is besegített. Az óvoda
egyik használaton kívüli helyiségéből lesz az új keresztúri patika. A felújítás költségét mi
vállaltuk, hogy minden keresztúri helyben megkaphassa a
szükséges orvosságokat.
Nemcsak az egészségügyben, az oktatás területén is
tettünk néhány fontos lépést,
amely a keresztúri gyerekek
kényelmét és biztonságát szolgálja. Felújítottuk az óvoda
egyik csoportszobájának a romos mennyezetét, az óvónők
a járvány szünetében kifestették, kicsinosították a termeket. Télen elindítottuk az
óvoda és az iskolajáratot, hogy
minden gyermek biztonságban
és időben odaérhessen az intézménybe.

Polgár Róbert az egészségügyi előírások szigorú betartására szólított fel
Murakeresztúr polgármestere, Polgár Róbert október 30án a közösségi oldalán arra
kérte a falu lakóit, az egyre
súlyosabb járványhelyzet miatt
mindenki szigorúan tarsa be az
egészségügyi előírásokat. Üzenetét változtatás nélkül közöljük:
„Kedves Keresztúriak! Kedves Barátaim!
A hivatalos statisztikák alapján már több mint 71 ezerre
nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon.
Eddig 3753-an kerültek kórházba és 1699-en haltak meg a járvány miatt (október 30-i adatok
– a szerk.). Sajnos Zala megyében és falunkban is egyre
több megfertőződés és megbetegedés történik.
Falunk focicsapatának is
több mérkőzését el kellett már
halasztani, mert az ellenfelünk
játékosai közül sokan megfertőződtek.
A kormány is újabb szigorításokat jelentett be a járványügyi helyzet miatt.
Hétfőtől a vendéglátó- és
szórakozóhelyeken is viselni
kell a maszkot, és csak az evés

November 2-től a vendéglátó és a szórakozóhelyeken is kötelezően maszkot kell viselni, amikor nem esznek vagy isznak az
emberek.

és ivás idejére lehet azt levenni.
Keresztúron nekünk is lépni
kellett a közösség védelmében.
Átmenetileg felfüggesztjük a
misejáratot, mert túl nagy kockázatot jelent a közös utazás is.
Arra kérlek benneteket, hogy
a következő szabályokat a
jövőben is szigorúan tartsa be
mindenki:

Zárt térben mindig viseljünk maszkot, ha olyanokkal
találkozunk, akikkel egyébként
nem élünk együtt! Az önkormányzat kétszer is osztott
maszkot, egyszer használatos
és textil maszkot is eljuttattunk
minden háztartásba.
Ha közösségbe megyünk,
másokkal találkozunk, nyílt tér-

ben is hordjunk maszkot, mert
ezzel is jelentősen csökkenteni
tudjuk a fertőzés kockázatát!
De lehetőség szerint kerüljük
az ilyen programokat! Ha mégsem elkerülhető a találkozó,
tartsuk a másfél méteres védőtávolság egymástól!
Nagyon fontos a szellőztetés, bár megjött a hideg idő,
otthonunkat és a munkahelyünket is rendszeresen, alaposan
járassuk át friss levegővel! Az
önkormányzatnál és intézményeinkben is bevezetjük a napi
legalább háromszori szellőztetést.
Rendszeresen és alaposan
mossunk kezet!
Otthonunkban és a munkahelyen is rendszeresen és alaposan fertőtlenítsük a használati
tárgyakat! Mi továbbra is ellátjuk
a szükséges védőfelszerelésekkel és fertőtlenítőszerekkel hivatalunkat és intézményeinket.
Ha bárkinek koronavírus gyanús tünete van, ne menjen közösségbe, és haladéktalanul értesítse
telefonon háziorvosunkat erről!
Köszönöm az együttműködéseteket! Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!”
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Komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy úthálózatunk állapotán is javítani tudjunk, de tudjuk, hogy még ezen a téren rengeteg a dolgunk. Több útszakaszon kátyúztunk, mart aszfaltozással tettük kényelmesebbé
a közlekedést több utcában. A
karbantartóink és közmunkásaink erőn felül teljesítettek,
hogy tereinket, utcáinkat és a
temetőnket rendben tudják tartani. Köszönjük nekik is a munkájukat! Kijavítottuk a játszótér
tönkrement játékait, több száz
virágot ültettünk szerte a faluban, hogy szebbé váljon otthonunk. A temetőbe új locsolókannákat vittünk és bevezettük
a szelektív hulladékgyűjtést,
immár külön gyűjtjük az elszáradt, levágott növényeket.
Focicsapatunk feljutott a
megye II-be, és jelenleg veretlenül vezeti a tabellát, ennek is
köszönhető, hogy több tucat új
gyerek jelentkezett a keresztúri
egyesülethez. Visnovics László
edző mellett új edzőket nevelünk ki, hogy minden gyermek
megkapja a megfelelő figyelmet.
Rendbe raktuk a teniszpályát, és
szeretnénk a pályavilágítás kíépítésével gondoskodni róla, hogy
este is lehessen játszani. Az elnyert TAO-támogatásból új traktort szereztünk be, aminek köszönhetően tényleg miénk lesz
osztályunkban a megye legjobb
focipályája. A konditermünket
is újranyitottuk, kedvezményes
feltételekkel járhatnak edzeni
ide a keresztúriak.

Mura Info
A régi óvodában a közösségi házat önkéntes munkával
újítottuk fel, hogy újra színvonalas és hangulatos programokat tarthassanak itt a keresztúriak. Nyári gyerektábort tartottunk és a Balatonnál strandoltunk a szülők segítségével.
Karácsonykor a Diótörőt néztük a Madách Színházban, szeretet dobozokat állítottunk össze
a rászoruló gyerekeknek, és közös ünnepséget tartottunk az
újtelepi betlehemesnél. A tavalyi év után idén is tűzifát osztunk a rászorulóknak. Sikeres
Roma Családi Napon vehettünk
rész a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében, bormustrát és nőnapi batyus bált
tartottunk. A Böllérfesztivál a
Mura vidékének a leghangulatosabb és legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát. Együtt
ünnepeltük augusztus 20-át és
október 23-át. Értéktárat alapítottunk, hogy összegyűjtsük vidékünk kincseit. És a falu nagy
örömére, Vaslabán Csaba személyében újra van plébánosunk, aki folyamatosan a hívők
rendelkezésére áll, és gondoskodik a keresztúri hitélet gazdagságáról. Ingyenes informatika oktatást szerveztünk, a diákok pedig az önkormányzati hivatalban tehették próbára tudásukat a nyári gyakornoki programnak köszönhetően.
Nemcsak a falu honlapját
modernizáltuk, de havilapot is
indítottunk, hogy azok se maradjanak le a fontos hírekről,

akik nem használják az internetet.
A keresztúriak önzetlen segítségével az évek óta elhagyatott, gazos és szemetes önkormányzati telken saját kertészetet indítottunk, hogy egészséges és jó minőségű alapanyagokkal láthassuk majd el a falu
konyháját. Az önkormányzati
konyhánk átszervezésével az a
tervünk, hogy változatosabb és
finom étel jusson mindenkinek.
Az önkormányzat régi, lerobbant autóit eladtuk, és egy vadonatúj kocsit szereztünk be,
hogy gazdaságosabban lássuk
el ételkiszállítással járó feladatainkat. A konyhánkban is bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést. Hozzáláttunk az önkormányzat épületének teljes
körű felújításához. Nemcsak a
nyílászárókat cseréljük ki, de
szigeteljük is az épületet, új
tetőt és új járólapot kap a hivatal, a tetőre pedig napelemeket telepítünk.
Hozzáláttunk az Újtelepre
vezető közvilágítás kiépítéséhez és a vízművekkel a feladatlistára felvettük a szennyvízcsatorna megépítését is. Meghirdettük a kerékpárosok évét,
több mint egymilliárd forint
értékben épül bicikliút falunkban és térségünkben. Ezen keresztül szeretnénk falunk turizmusát is fellendíteni, a bányatavaink különleges természeti
értékét a nagyközönségnek bemutatni. Reményeink szerint a
Mura-híd tervei is valósággá
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válnak, ezzel tovább erősíthetjük horvát-magyar kapcsolatainkat. Tárgyalásokat kezdünk
a vagyonkezelővel, hogy a
MÁV használaton kívüli lévő
területeit Murakeresztúr javára
fordíthassuk.
Kedves Keresztúriak! Kedves Barátaim!
Láthatjátok, hogy az elmúlt
évben nem tétlenkedtünk, de
amilyen sok közös eredményt
értünk el, legalább olyan sok
feladat vár még ránk.
Nagyon köszönöm nektek
az elmúlt évben nyújtott támogatásotokat és segítségeteket, a
rengeteg felajánlást és önkéntes
munkát is! Egy év alatt az
összefogásnak köszönhetően a
programunk jó néhány elemét
meg tudtuk valósítani, de nem
elégedhetünk meg ennyivel.
Itt külön szeretném megköszönni közvetlen kollégáim
munkáját is, akik nap mint nap
megfeszített erővel dolgoznak
azért, hogy Murakeresztúr minden lakójának jobb legyen.
Sokszor kívülről nem látványos
a munkájuk, hiszen irodai munkát végeznek, de ők gondoskodnak arról, hogy az alapok
rendben legyenek. Becsüljük
meg, szeressük őket!
A rendkívüli körülmények,
a világjárvány ellenére is azt
szeretnénk, hogy falunk tovább
fejlődhessen, mindenkinek boldog, kényelmes otthona lehessen Murakeresztúr. Továbbra is
számítok rátok a közös munkában!

Fertőtlenítőszerrel segít a kormányhivatal Nagy sikerrel zárult
Még a nyáron hirdettek 16
év felettieknek ingyenes informatikai képzést Murakeresztúron. A nagy érdeklődést követően két csoport is betelt,
több mint hatvanan vettek részt
a tanfolyamon. A képzés résztvevői jutalmul egy tabletet is
kaptak ajándékba, így az elsajátított tudást a gyakorlatban is
kamatoztathatják.

A programban tanulói jogviszonnyal nem rendelkező, 16 és
65 év közötti keresztúriak vehettek részt: az okos digitális eszközökről, az internet működéséről,
a szövegszerkesztésről és az okostelefonok funkcióiról lehetett tanulni. A faluvezetés tervei szerint jövőre is elindulhat majd a
képzés, így azoknak sem kell szomorkodnia, akik most kimaradtak.

A falu vezetője személyesen adta át a keresztúri óvodában a
fertőtlenítőszert, amit a kormányhivatal küldött.

A Zala Megyei Kormányhivatal újabb adag fertőtlenítőszert küldött a murakeresztúri
óvodának októberben, hogy a
járvány idején is biztonságos
környezetben játszhassanak és
fejlődhessenek a gyerekek.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester leszögezte: ezekben a rendkívüli időkben is
mindent elkövetnek a kereszt-

úriak egészségének védelmében. Elmondta: folyamatosan
gondoskodnak róla, hogy intézményeikben legyen megfelelő
minőségű és mennyiségű tisztítószer. „Kiemelten fontosnak
tartom, hogy vigyázzunk gyermekeink biztonságára” – nyilatkozta a falu vezetője, aki
személyesen kézbesítette a fertőtlenítőszert az óvodának.

Ajándék tablet járt az ingyenes informatikai képzés mellé, nem
csoda, hogy rengetegen jelentkeztek a programra.
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Díjazták a keresztúri háziorvost Környezetbarát lesz az önkormányzat épülete

Forrás: zaol.hu
Dr. Borda István kiérdemelte a
legjobb orvosnak járó díjat.

Dr. Borda István, Murakeresztúr korábbi háziorvosa hivatalosan is átvette a legjobb doktornak járó Szent-Györgyi Albert díjat. A kitüntetés odaítéléséről a lakosság szavazatai alapján
döntenek minden évben. Olyan
szakembereket lehet jelölni, akik
munkájuk során óriási elhivatottsággal praktizálnak és nagy odaadással, tudományos igényességgel segítenek a hozzájuk fordulókon.
Dr. Borda Istvánra több ezer
szavazat érkezett több mint 4 évtizedes munkájának megbecsülése jeléül. Több mint 2500 ember egészségéről gondoskodott
Murakeresztúron és Fityeházon.

Új gyógyszertár nyílik Murakeresztúron
A falu óvodájának eddig
üresen álló szárnyából alakítanak ki új gyógyszertárat Murakeresztúron. Az
önkormányzat saját forrásból hozza rendbe az épületnek ezt a régóta üresen
álló részét, amely egyébként korábban orvosi rendelőként is szolgált már. A
megfelelő hely kialakításával könnyebb volt az új
gyógyszerésszel is megállapodnia az önkormány- A keresztúri ovi használaton kívüli
zatnak. A faluvezetés remé- terméből alakítják ki a falu új gyógynyei szerint november végére, december elejére el- szertárát.
indulhat majd az új keresztúri pa- zését az itt élő embereknek. Áttika, miután a közgyűlés is rábó- meneti megoldásként patikajáralintott az erről szóló határozatra. tot indítottunk Nagykanizsára,
Polgár Róbert keresztúri pol- de nem mondtunk le róla, hogy
gármester az alábbi nyilatkozat- újra saját gyógyszerészünk legyen,
ban foglalta össze az új gyógy- aki folyamatosan gondoskodik rószertár történetét: „Szeretnénk a la, hogy a keresztúriak helyben
Murakeresztúron élőknek a lehe- megkaphassák a szükséges orvostő legjobb egészségügyi ellátást ságokat. A járvány is ráirányíbiztosítani. Közös nagy eredmé- totta a figyelmet, hogy milyen fonnyünk, hogy az idei évben új há- tos a helyben elérhető egészségziorvost és fogorvost is sikerült ta- ügyi szolgáltatás minősége. Mi
lálnunk. Közben viszont sajnos a a jövőben is mindent el fogunk
patikánk bezárt, ami körülménye- követni, hogy a lehető legmasebbé tette a gyógyszerek beszer- gasabb színvonalú legyen!”

Napelem kerül az új tetőre, így a saját energiaszükségletét fedezni tudja majd az önkormányzat épülete.

Több mint 55 millió forint értékben újítják fel a murakeresztúri önkormányzat hivatalát. Magastetőt kap az épület, amire napelemeket szerelnek fel: a hivatal
így a teljes energiaszükségletéről
saját maga tud gondoskodni. Két
új, nagyobb helyiséget is kialakítanak, amelyek fogadóhelyiségként, illetve irattárként funkcio-

nálnak majd. Újra szigetelik a házat, kicserélik a nyílászárókat. Új
klímaberendezéseket is beszerelnek, valamint felújítják a padlót.
Az épület a modernizálásnak köszönhetően nemcsak szebb
és otthonosabb lesz, de jelentősen olcsóbb lesz a fenntartása is.
A korszerűsítés várhatóan november végére fejeződik be.

Közvilágítást építenek ki
Ha minden a terv szerint alakul, november végére elkészül a murakeresztúri Újtelepre vezető
úton a közvilágítás. Napelemmel működő, energiatakarékos lámpákat telepítenek a vasútállomást a
falurésszel összekötő útvonalra, hogy az emberek este is kényelmesen és biztonságosan tudjanak itt közlekedni. A lámpák felállí- Elsőként meg kell tisztítani a terepet.
tásához először az út menA keresztúri önkormányzat célti területet kell kitisztítani, kigazolni. Ezt követően a lám- ja az, hogy az új, napelemes lámpák helyének pontos kijelölé- pákhoz hasonlóan, a jövőben miséhez is hozzáláthatnak, hogy nél több környezetbarát technoaz útvonal minden pontjára egy- lógiát tudjanak alkalmazni, amely
segít fenntarthatóbbá tenni a falut.
ségesen jusson majd fény.

Több mint 100 köbméter fa

Az önkormányzat ősszel 1000 árvácskát ültetett el Murakeresztúron, hogy szebbé és otthonosabbá váljon a falu.

Az állami pályázaton 82 köbméter tűzifát nyert Murakeresztúr,
amit rászoruló keresztúri családoknak fognak kiosztani, hogy a hideg
idő beálltával is melegen tudják tartani otthonukat. Idén először nemcsak a szokásos állami pályázaton nyert forrást szociális tűzifára a falu. Több mint 24 köbméter fát kapnak majd a NÉBIH-től is. Az
önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően így idén harminc
százalékkal több tűzifát tudnak majd kiosztani Murakeresztúron.
Polgár Róbert keresztúri polgármester a tűzifa beszerzésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tette: „A hosszútávú célunk az, hogy
minél kevesebben szoruljanak szociális tűzifára falunkban. Szeretnénk, ha mindenki meg tudna állni a saját lábán. Ezért több tervet is
elkezdtünk kidolgozni, hogy új munkahelyeket hozzunk létre Keresztúron, amely biztos megélhetést nyújt majd azoknak is, aki ma
nélkülöznek.”
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Fejlesztik a szennyvíztelepet Hagyományőrzés Keresztúron
Hagyományőrző foglalkozásokat tartottak Murakeresztúron a művelődés ház szervezésében. Kovácsné Deák Erzsébeték a kukoricafosztásról és a
káposzta savanyításról tartottak
bemutatót a művházban és a
tájháznál.
A programokon Polgár Róbert keresztúri polgármester is
részt vett. „Murakeresztúron megőrizzük és újra élővé tesszük
különleges, magyar-horvát hagyományainkat. Olyan örökség
ez, ami nem veszhet a feledés

homályában. Ezért is alapítottuk meg a keresztúri értéktárat,
amely falunk kulturális és tárgyi kincseit gyűjti össze, rendszerezi és mutatja be. Szeretnénk, hogy gyermekeink is
megismerhessék ezeket a szép
szokásokat, és bízunk benne,
hogy a kedvüket is meg tudjuk hozni hagyományaink
továbbviteléhez. Mert ettől
erősebbé, sikeresebbé válik
közösségünk” – nyilatkozta a
falu vezetője a program
kapcsán.

A Délzalai Vízmű Zrt. és a falu vezetője aláírta a beruházásról
szóló megállapodást.

Korszerűbb és biztonságosabb, hatékonyabb és környezetbarátabb lesz a murakeresztúri szennyvíztisztító telep.
A keresztúri önkormányzat korábban a fejlesztési tervben
megállapodot a Délzalai Vízmű
Zrt. vezérigazgatójával, Cziráki
Lászlóval, hogy közös erővel
korszerűsítik a keresztúri szennyvíztelep szivattyúját. A vízművek nyert állami pályázaton
pénzt a fejlesztés felére, a
falu pedig a kompenzációs

keretből állja a beruházás másik felét.
Polgár Róbert keresztúri polgármester a beruházás kapcsán
az alábbi nyilatkozatot tette: „A
XXI. században, a klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú kérdés az, hogyan bánunk
természeti értékeinkkel. Közös
felelősségünk, hogy megóvjuk
természetes vizeink épségét,
fenntartható módon kezeljük
ivóvíz készleteinket. Az új szivattyú ebben segít majd nekünk.”

Keszthelyi meghívó

Horváth Tamás (balról) keszthelyi képviselő ingyenes balatoni
strandolási lehetőséget ajánlott a nyári táborozás idejére a
murakeresztúriaknak.

A Murakeresztúr és Keszthely közötti együttműködés
lehetőségeiről és erősítéséről
egyeztetett a két település vezetője október 13-án. Polgár
Róbert keresztúri polgármester
a keszthelyi cserkészek toborzónapján találkozott Nagy Bálint keszthelyi polgármesterrel

és Horváth Tamás keszthelyi
önkormányzati képviselővel.
Az egyeztetés során Horváth
Tamás felajánlotta, hogy a keresztúri gyerekek a következő
nyáron az önkormányzati tábor
keretében ingyenesen strandolhatnak majd. Polgár Róbert örömmel fogadta a kedves felajánlást.

Vidám közös program a savanyítás és a kukoricafosztás.

Szépkorúak köszöntése
Polgár Róbert a járványhelyzetre való tekintetel közösségi oldalán köszöntötte a szépkorúakat Murakeresztúron és szerte az országban az Idősek világnapja alkalmából.
Alább részletet közlünk az ünnepi üzenetből: „Az a célunk,
hogy Keresztúr mindannyiunk biztonságos, kényelmes és boldog otthona legyen.
Minden
korosztály
megtalálja a számítását, az idősek is tartalmasan tudják eltölteni idejüket falunkban. Bár most a járvány miatt korlátozá- Az Idősek napján Zavarkó József alpolsokat kellett bevezet- gármester személyesen is felköszöntötni szerte az ország- te Murakeresztúr egyik legidősebb lakóban, mi szeretnénk ját, a 92 éves Nagy Imrénét, aki Mozsgay
minél több igényes Annaként látta meg a napvilágot.
programot szervezni az itt élő seknek szóló képzéseket és
szépkorúaknak a jövőben is: ki- társasjátékokat. Jó egészséget
rándulásokat, kulturális prog- és sok örömöt kívánunk neki és
ramokat, böllér fesztivált, idő- minden idős embernek!”
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A Murától a tengerekig és vissza
Beszélgetés a murakeresztúri Németh Laci bácsival, a hajók kormányosával

Kalandos, élménydús élete volt…

Ez alkalommal egy jól ismert földinkről, Németh Lászlóról
lesz szó, akit sokan úgy ismernek a faluban, hogy a „Tengerész”.
Így utazta be a fél világot, hajóval, kormányosként. Életéről és a
tengeren szerzett élményeiről kérdeztük őt, aki saját és talán
sokunk gyermek- és ifjúkori álmát valósította meg.
– Honnét indult élete hajója?
– Szepetneken születtem. Édesapám korán meghalt és akkor
jöttünk Murakeresztúrra a nagynénémhez lakni. A 8. osztályt is itt
végeztem, aztán Szombathelyre kerültem ipari tanulónak. A közelünkben pöfögtek a mozdonyok és engem is megcsapott a mozdonyok füstje, ezért a vasútra jelentkeztem, mozdonyvezető szerettem volna lenni. Ott viszont betelt a létszám, villanyszerelőnek
mehettem volna, de ahhoz meg nem volt kedvem. Így elmentem
vasöntőnek Vácra. Az első évemet ott jártam, utána pedig Szombathelyre mentem. Miután 1953-ban felszabadultam, Kanizsán
nyílt egy új öntöde és ott kezdtem el dolgozni. Közben magánúton
tanultam németül, gondoltam, hátha jó lesz nekem valamire. Ennek az volt a története, hogy egy alkalommal bemutatkoztam valakinek, hogy Németh László vagyok, mire ő visszakérdezett,
hogy tudok is németül?! Ekkor döntöttem el, hogy meg is tanulom
a nyelvet, ne csak félig legyek német. De nagyon nagy hasznát
vettem a későbbiekben Finnországban, Svédországban és Belgiumban is. Hamburgban pedig pláne nagyon jó volt. Egyszer,
amikor kint voltam Hamburgban, vettem egy Stern lapot és azt
olvasgattam. Akkoriban volt a Kennedy gyilkosság, amit hosszú
cikkben tárgyalt az újság és nagyon jól megértettem. De találkoztam Egyiptomban is olyan emberrel, aki tudott németül. Patikát
kerestem, gyógyszer kellett volna. Megkérdeztem egy embert,
hogy beszél-e angolul: „Speak you english?” Ő meg intett, hogy
„Come come!”, aztán bevitt egy arab üzletbe, ahol az eladóval
már szót értettünk. Elmagyarázta, hogy hol találom a patikát és
meg tudtam venni a gyógyszert.
– Az öntödétől hogy jutott el a hajózásig?
– Bevittek katonának, és volt ott egy fiú, aki a Mahartnál
dolgozott. Ő beszélt arról, hogy van három tengerjáró hajójuk, a
Szeged, ami egy rozoga hajócska volt, még a háború előtt épült,
és a Duna meg a Balaton nevű, amikkel járja a világot. Ez annyira
megtetszett nekem, hogy jelentkeztem is. Jakabné volt az akkori
tanácselnök, ő jó véleményt adott rólam és fel is vettek, de másfél
évig megfigyeltek. Amikor már nagyon untam, bementem a központba, a Duna Tengerhajózási Részvénytársasághoz, és megkér-

deztem, hogy mikor hajózhatok végre?! Azt mondták, hogy hozzon be egy fényképet az útlevelébe 50 forintos illetékbélyeggel, és
utazhat. Így kerültem oda. Ott nagyon nagy volt a „demokrácia”,
mert mindenki tanulómatrózként kezdte, még a parancsnok is, így
én is. Ez egy teljesen más munka, mint általában a szárazföldi
szakmák. Mindent alaposan meg kellett tanulni, még idegen
nyelveket is. Mert amikor a révkalauz feljött a hajóra, ő vezényelt.
Volt, aki olaszul, volt, aki angolul mondta. Rakodáskor meg írni
kellett, hogy mennyi árut raktunk be, hogy „stimmeljen az arab
talimannal”, mert a hiány nagyon rossz fényt vetett volna a hajósra, a cégünkre, ráadásul a szállíttató országra is. Később egyre
több hajó épült, sőt, annyira jól ment, hogy építettek 13,5 ezer
tonnás hajót is, az Adyt és a Petőfit, valamint a 11 ezer tonnás Vörösmartyt. Annyira jó hajókat építettünk, hogy még Norvégiának
is adtunk el, pedig az egy hajós nemzet. Ugyanakkor nekünk is
készült Kínában, a Hungáriát meg a Budapestet pedig a bolgárok
építették tartozásuk fejében.
– Laci bácsinak milyen hajói voltak? Emlékszik még a nevükre is?
– 14 évet hajóztam, 1962-tól egészen 1976-ig. Az első hajóm a
Tihany volt az ezer tonnájával, de voltak még kisebbek is, régi hajók, fél ezer tonnával, például a Szeged. Utána kerültem a Borsodra, ez is ezer tonnás, vadonatúj hajó volt. A fedélzetmesterem mérgelődött is, mert semmi nem volt készen. Magunknak kellett drótköteleket fonnunk, mert általában vasárut szállítottunk és oda a
kenderkötél nem volt jó. Ezek hazajáró típusúak voltak. Budapesten építették őket, és úgy tervezték, hogy a hidak alatt elfértek,
lehajtható árbócokkal és a felsőhidat is le lehetett szerelni. Belgrádban volt egy nagyon alacsony híd, a Tito Marshal. Ott mindent
le kellett szedni még a rakományból is. Lejött egy uszály elénk és
ott pakoltunk át. Mindig mérték a vízállást, csak így tudtunk átmenni. Ezek után szintén Budapesten épített hajókra kerültem, a
Balatonra és a Dunára. Ezeknek már fix hajóhídjuk volt, ezért már
nem lehetett hazajönni velük és direkt tengeri utakra tervezték őket.
Badacsony, Csepel, Hajdúszoboszló… Ezek már folyamtengeri hajók voltak, nagyparti hajózásra alkalmasak. A nagyparti hajó
csak a partokhoz közel mehetett és nem a nyílt vízen. Mi viszont
Rodosztól Egyiptomig toronyiránt mentünk, úgyhogy annyira
nem mentünk a partközelben. Szigettől szigetig haladtunk és úgy
értünk le Rodoszra, onnan Szíriába, Egyiptomba, hogy addigra
már kiürült a hajó. Vissza gyapotot hoztunk különböző magyar cégeknek. Oda és vissza. Ezalatt a 14-15 év alatt kb. 20-25-ször is
megfordultam. Én tengerhajókon dolgoztam, mivel személyhajóink nem voltak a tengeren, csak a Dunán. Ez ugyanis egy kötelezően meghatározott kvóta volt, hogy 99 teherhajó után egy személyhajót köteles a cég fenntartani. Nekünk meg nem volt 99 hajónk csak 16. Különböző helyeken jártam legelőször, kis hazajáró
hajókkal jártunk fel Budapestig.
– Volt lehetőségük a partokon is körülnézni?
– Mi szabadon mozoghattunk, ellentétben az oroszokkal, mert
azokat mindig kísérgették a politikai tisztek. Amikor kedvem volt
és szabad voltam, bármikor kimehettem, csak beszóltam, „kimegyek a városba” és mehettem, amerre a szem ellátott. Voltam a
piramisoknál is. Egyszer kirándulást is szervezett az ügynökség,
aki akart, ment, hát én is elmentem. Megnéztük a piramisokat, a
szfinxet, bementünk Kairóba is a sivatagon keresztül. Sehol egy
fűszál, egyetlen egy oázis volt, ahol megálltunk, ott volt egy kicsi
forrás, ahol a madarak ittak meg apró állatkák. A közelben nem
volt víz sehol sem, csak itt, az oázisban. Ott ittam először kólát,
ami nagyon ízlett. Abban az időben a magyar politika meg azt
hangoztatta, hogy a nyugati fiatalok coca-cola mámorban szenvednek. Ez 1962-ben volt, és itt akkor még nem is volt kóla.
Dél-Amerikában háromszor voltam, oda 21 napig kellett menni. Egyedül Las Palmasnál álltunk meg, nagyon szép hely volt és
nagyon meleg. Ott láttam egy 50 ezer tonnás hajót is 35 méteres
merüléssel. Hatalmas volt!
Jártam Indiában és Etiópiában is. Ott mérhetetlen nagy volt a
szegénység. Az emberek az utcán, az 5-8 méter széles járdákon
aludtak. Aki egy kicsit tehetősebb volt, az a téglakerítés szélére
rátett két lécet, és jutazsákokból napvédőt csinált magának, hogy
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ne süsse annyira a nap. Szegények annyian voltak, és jöttek, hogy
„mister baksis, baksis,” kérték, hogy adjak aprópénzt. Gyereknek
adtam, nagyon hálálkodtak érte. Onnan hoztam emlékeket is.
Kaptunk valutát és azt összegyűjtve vásároltunk, mert azt vámmentesen be tudtuk hozni.
Olaszországban több kikötőben is voltam, Triesztben, Ravennában és Brindisiben. Nem is akartam hazajönni, kértem engedélyt és kétszer a feleségem, Kati is eljött utánam. A cég intézett
mindent, megvették a jegyét, ő csak felszállt a vonatra és jött
Brindisibe. Decemberben 6-án, télen indult, ott meg szedték a narancsot, ő pedig nagykabátban jött, és mindenki csak nézett, hogy
honnan érkezhetett?
Különböző helyeken jártam Nyugat-Európában is. Közeli
útjaink voltak. Svédország, Hollandia, Belgium, London, meg
Finnország. Oda jártunk a Balti-tengeren. De volt, hogy Hollandiából indultunk Dél-Amerikába a Hungáriával. Az egy 6 ezer
tonnás hajó volt és a bolgárok építették. Műtrágyát vittünk és
szójalisztet hoztunk vissza. Volt, hogy a hollandokhoz, volt, hogy
Magyarországra a téeszeknek és az állami gazdaságoknak.
Hat hónapig voltunk a tengeren, utána kérhettük a szabadságot, ha akartuk. Ha viszont jól éreztük magunkat, egy évig is
maradhattunk a hajón. Én Lengyelországban 18 hónapig voltam.
Nagyon jó helyünk volt és mindenünk megvolt. A végén persze
már olyan unalmas volt, hogy ki sem mentem a városokba. Gyerekkoromban mindig útleírásokat olvastam, ami idegen országokról szólt. Nagyon szerettem. Hál' Istennek megadatott nekem,
hogy nemcsak olvashattam róluk, hanem nagyon sok helyen
járhattam is.
– Mi a különbség a folyami és a tengeri hajózás között?
– A folyami hajózásnál másféle kormányrendszer van, úgynevezett Hitszler-rendszer, három kormánylapáttal, mert szükség
esetén gyorsan kell irányt változtatni. Volt, hogy a hajófenéket
egy kicsit elérte a zátony, akkor aztán gyorsan kellett manőverezni, hogy mielőbb lekerüljünk róla. A tengeri hajóknál egy
kormánylapát van. Egy 50–60 ezer tonnás hajót van, hogy egy 810 méter átmérőjű hajócsavar hajt. Ez elég lassan forog, mivel a
hajó nagy tömege miatt túlzottan rázna, ezért kicsi a sebessége,
csak 16-ot fordult percenként. A hazajáró hajóknál kb. 80-szor
fordultak körbe. A Budapest, az Ady és a Petőfi 13 ezer tonnát is
vitt, és csak egy hajócsavarja volt. A kormány automata volt, csak
bekapcsoltam, odamentem az ablakhoz és nézhettem a tengert.
– És milyen volt az élet a hajón?
– A hajókban nem lehetett nagy személyzetet bezsúfolni, mert
kellett a hely a rakománynak, meg a kiszolgáló helyiségeknek. A
nagy hajókon 2x4 órás szolgálat volt, a kicsi hajókon 2x12. A
kormánynál ketten váltottuk egymást.
Állandó szakácsunk volt, minden hajón más, de nagyon jól
főztek. Hús az minden nap volt, de kedden meg csütörtökön több
volt a tészta. Ekkor nem volt alkohol, de más napokon mindig volt
bor. Nagyon jó volt az ellátás. Sokszor mondták, hogy „fiúk, már
megint téliszalámi van”! Egyszer, amikor az oroszoknál voltunk,
sikerült venni egy kövér disznót. Az oroszok azt mondták, örüljünk neki, hogy még ilyet tudnak adni, mert amíg az országban
ellátási gondok vannak, addig egy magyar hajó kapitánya ne reklamáljon. Nagyon jó volt, megsütöttük… Az igazi szenzáció mégsem a hús volt, hanem a zsíroskenyér, mert hús volt minden nap,
de zsíroskenyér az nem. Ez olyan csemege volt, hogy csuda! Hollandiában, Svédországban, Finnországban, Jugoszláviában, Olaszországban és ahol tisztaságot láttunk, a tejet is meg mertük venni,
más országokban tartózkodtunk az élelmiszer-vásárlástól.
– Gondolom, több hónapig voltak a tengeren. Hogy viselték a
bezártságot?
– Volt, aki nem bírta, az bizony sokszor felöntött a garatra. A
feszültséget azzal vezette le. Egyébként szabadon lehetett venni
alkoholt. Egy-két karton sört megvettünk, azt mi fizettük. Leadtuk
a rendelést és mikor behozták, akkor kifizettük. Volt, hogy Spanyolországban nagyon finom édes malaga bort vettem, 10 litert,
az nekem Dél-Amerikáig meg vissza is elég volt.
– Volt veszélyben is?
– Egyszer voltam úgy életemben, hogy leszámoltam azzal is,
hogy valaha még Murakeresztúron fogom a port taposni. A Földközi-tengeren Ciprusról mentünk Egyiptomba, amikor olyan viharba kerültünk, amit még életemben sem láttam soha, 5-6 méteres hullámokkal. Akkora volt az ereje, hogy az öt méter átmérőjű
kövekből épített mólóra 8-10 méteres átjárót vágott. Még hajók is
elsüllyedtek. A mi hajónk ráadásul üres volt, csak ballaszt víz volt
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benne. A kormánynál álltam és minden erőmmel azon voltam,
hogy a súlypontja minél lejjebb legyen, és stabilabban álljon a
vízen. A dőlésszögmérő egyszer csak 35 fokos kidőlést mutatott
balra, aztán jobbra, lesüllyedt a hajó orra, egy hullám teljesen beterítette, majd 30 fokra kidobta az egyenes irányból. Szemerédi
Sanyi bácsi volt az első tiszt, azt mondta, hogy fiacskám, próbáld
tartani az egyenes irányt! Próbálnám, feleltem, de képtelen vagyok! Odaértünk Egyiptomhoz, ott meg olyan homokvihar volt,
hogy semmit sem lehetett látni. Akkor még nem volt radarunk
sem, amivel 50-60 kilométerre is el lehetett látni. Egy kicsi egyiptomi hajó is felborult, az Ammer marshall. Ott volt a mentőgyűrűje és amit csak a vihar kisodorhatott a hajóból, élet nélkül,
üresen dobálta a víz. A mi hajónkat csak a vihar után tudtuk
korrigálni, és szerencsére nem történt semmi baj.
– A hajóbalesetek miből lesznek?
– Ez általában abból adódik, hogy két hajó megy egymással
szemben és azt gondolják, majd ráérünk kitérni. És mire észbe
kapnak, már késő. Kapkodni kezdenek, és ebből adódik legtöbbször a baleset. Alexandriában a Stockholm meg egy olasz hajó
ütközött össze a kikötőben, mivel alig volt hely. A kikötőben már
csak nagyon lassan lehet bemenni, mert a hajó nagy hullámokat
ver és a környező hajókban is kárt tehet.
– És milyenek a tengeri útitársak, a halak?
– Szudán előtt álltunk három napig. Ott gyönyörű halakat fogtunk, lapos és fényes halak voltak, ráadásul nagyon finomak. A
cápák állandóan zavarják ezeket és emiatt nem nagyon híznak
meg. Egyszer meg Dél-Amerikában, Buenos Aires előtt álltunk.
Alkonyodott és a fiúk hoztak egy lámpát, amit leengedtük a víz
közelébe, hogy a halakat odacsalogassuk. Ott meg bronzszínű
halak voltak. A parancsnok azt mondta, hogy ő nem tudja, ezek
milyen halak, de reggelre kiderül, megmaradunk-e tőle vagy sem.
De nagyon finom volt. Nagyon sokat fogtak a fiúk. Akkoriban 32en voltunk a hajón, még repeta is jutott az embereknek. Egyszer
cápát is fogtunk. Jöttünk haza Dél-Amerikából és követett bennünket. Közben valami javítás miatt másfél-két órára le kellett
állnunk. Bedobtunk a vízbe egy húshorgot, amire a szakács rárakott egy 2-3 kilós haldarabot. Ezzel sikerült elkapni a cápát, felhúzták a hajóra és a szakács összeszurkálta, mert támadott,
szabadult volna. Szétszedték a fiúk és raktak el maguknak belőle
„emléket” is. De aztán az erős napon tönkrement, ahogy jöttünk
fel az egyenlítő felé. Egyre jobban összezsugorodott, gusztustalan
volt és kidobtuk az egészet. Én nem szerettem horgászni. Egyszer
fogtam egy halat Isztambulban az egyik fiú zsinórjával.
– És milyen volt a cápahús?
– Nem tudom, mert nem ettem belőle. Volt nekünk jó hazai
téliszalámink.
– Bálnákat is láttak?
– Igen, a Korinthoszi-öbölben a görög partoknál láttuk, ahogy
pipált, spriccelte ki a vizet. Ketten voltak, nagyon szép, nagyok.
Nem tudom, hogy jöttek oda, nem szoktak ott bálnák élni. Lassan,
komótosan úszkáltak.
– Delfinek?
– Romániából mentünk le Isztambul felé. Akkor találkoztunk
egy delfincsapattal, 15-20-an voltak, nagyon aranyosak és egy
pici is úszott az anyja mellett. Én kifeküdtem a hajó orrába és
onnan figyeltem, hogyan úszkáltak. Sima volt a tenger, a hajó
hullámaiban fürödtek és talán fél órán keresztül kísértek bennünket. Az 1800-as években történt, hogy egy delfin mindig átvezette a hajókat a Belorusz zátonyon hosszú éveken át. Aztán egy
részeg amerikai belelőtt a delfinbe. Akkor hosszú időre eltűnt,
sokáig nem találkoztak vele. Végül egyszer visszajött és zátonyra
vitte az őt követő hajót, aztán örökre eltűnt. Ez volt a delfin bosszúja.
– Miért fejezte be a hajózást és hogy vetette meg ismét a lábát
a szárazföldön a Tengerész?
– Feleségem szavára jöttem haza. Azt mondta, hogy nem
mindenki tengerész az országban, itthon is meg lehet élni.
Hazajöttem és úgy mentem egy tanfolyam után Gyékényesre. Volt
ott egy matrózom, és sódert hordtunk ki a kotrógéptől a partra,
naponta 10-11 fordulót. Mivel úgy látszott, hogy megszűnik a
bánya, elgondolkodtam, hova menjek? Így tértem vissza a vasúthoz és onnan is mentem nyugdíjba. Azóta a hegyre járok, beültettem oltványszőlővel és az lett az elfoglaltságom, mégiscsak a
murakeresztúri porban.
– Köszönjük szépen ezt a csodálatos hajós utazást és további
jó egészséget kívánunk a szárazföldi utazásához is!
Spirk Erzsébet
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Rókát fogtak a faluban Megújult rendelőben
Az elmúlt időszakban többen is jelezték a Murakeresztúri Önkormányzatnak, hogy
rókákkal találkoztak a faluban.
Bár az egészséges róka emberre veszélytelen, a faluvezetés
szeretné, ha mindenki biztonságban érezné magát Murakeresztúron. Németh László mezőőr ezért csapdát helyezett ki
oda, ahonnan a legtöbb panasz
érkezett. Egy rókát sikerült is
elkapni. Murakeresztúr egyik
nagy értéke a természet közelsége, a település különleges
földrajzi elhelyezkedése. A vadállatok jelenléte a faluban nem
ritka, és teljesen nem is
felszámolható. Ugyanakkor a
falu vezetése szeretné megtalálni a helyes egyensúlyt: ezért
közbe fognak avatkozni, ha ez
bármikor felborulna.
Az önkormányzat folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a lakosságot arról, hogy
mi a teendő, ha vadállatot látnak a lakók a vidéken. Illetve a
hatóságokkal együttműködve
gondoskodnak a keresztúriak
védelméről is.
A mezőőr által összegyűjtött, rókákkal kapcsolatos legfontosabb információk:
1. Ha rókával találkoznak,
egyáltalán nem biztos, hogy
veszett lenne. A rókák hozzászoktak az emberi környezethez.
2. Ha rókát látnak, hívják
fel magunkra a figyelmet hanggal, zajjal és adjanak menekülő
utat az állatnak. Az egészséges
róka, ha tudja, messze elkerüli
az embert.
3. Gondosan tárolják a hulladékot, mert sokszor a róka
arra jön a faluba. Figyeljenek

Nemcsak új fogorvost sikerült találnia Murakeresztúrnak,
de teljes egészében felújították
a falu fogorvosi rendelőjét is.
Tiszta és igényes környezetben
fogadhatja pácienseit dr. Gyulai
Gábor és asszisztense, Stirczné
Tanai Krisztina, akik október
végén be is költöztek új munkahelyükre.

Németh László mezőőr csapdába csalta a keresztúri rókát.

oda házikedvenceink ételmaradékára is, ne hagyják elől, mert
az könnyű zsákmány a rókának!
4. A róka előszeretettel fogyaszt rágcsálókat, akik szintén
az emberi hulladékra jönnek.
Ezért is fontos, hogy a szemetet
megfelelően tárolja mindenki.
5. A baromfik biztonságáról
is gondoskodni kell!
6. Ha a róka mégis megtámadna valakit, vagy háziállatunkat sebesítené meg, okvetlenül be kell jelenteni a hatósági
állatorvosnak, vagy a mezőőrnek, de az illetékes önkormányzatot is tájékoztathatják róla.
7. Veszettség gyanúja akkor
áll fenn, ha az állat nem kerüli
el az embert, hagyja magát megfogni, ha görcsrohamot kap,
vagy bénulást. Esetleg ezen
tünetek észlelését követően
elpusztul az állat. Ez esetben is
bejelentést kell tenni!
8. Akár egészséges, akár
nem: senki ne érintkezzen a
rókával! Tartsuk tiszteletben a
természet törvényeit!

Világszínvonalú gyümölcstermesztés Zala megyében
Európa egyik legkorszerűbb
eperföldjét avatták fel október
29-én a Zala megyei Kisrécsén.
Az egyhektáros fóliás sátor jó
időben kinyitható, hidegben
pedig visszazárható, így hatékonyabban és gazdaságosan lehet egész évben epret termelni
benne.
A Hivekovics Családi Gazdaságnak nem ez az egyetlen
világszínvonalú fejlesztése. Többek között áfonyát, ribizlit,
körtét és mogyorót is termelnek
és exportálnak szerte Európában. Az eperföld avatóünnepségén személyesen vett részt Polgár Róbert murakeresztúri polgármester, hogy a különleges

A rendelőben kicserélték a
nyílászárókat, elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat, kifestettek, kitakarítottak,
sőt, még a fogorvosi szék is új
huzatot kapott. Kovács Zsolt
kiváló keresztúri kárpitos varázsolta újjá az ülést. Novemberben már meg is kezdődtek a
rendelések.

Korszerű és igényes környezetben várják a keresztúri fogászaton a pácienseket. Dr. Gyulai Gábor és asszisztense, Stirczné
Tanai Krisztina novembertől már a felújított fogászaton rendelnek.

Isten éltesse, Teri néni!
Murakeresztúron virággal
és a miniszterelnök emléklapjával köszöntötték a 90 éves
Teri nénit. Az 1930-ban született Teréz kisgyermekként árván maradt. Két családnál is
nevelkedett, mindkettőre szeretettel gondol a mai napig. 12
éves kora óta végzett fizikai
munkát a befogadó családoknál. Miután férjhez ment, az
óvodában dajkaként dolgozott.

technológiát alkalmazza. A találkozón Nagy István agrárminiszter is részt vett. A minisztert és Keresztúr első emberét
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő mutatta be egymásnak. Polgár Róbert a beruházás
kapcsán elmondta: szeretnék,
hogy a keresztúri gazdák is
segítséget és támogatást nyerjenek, ha fejlesztenék, bővítenék termelésüket. „A Hivekovics-család példája azt mutatja,
hogy a magyar mezőgazdaság
is versenyképes a megfelelő
technológia alkalmazásával. Egy
kis családi vállalkozás is több
milliárd forintot érő, XXI.
századi üzletté nőheti ki magát.
Télen is ízes epret lehet szüre- Van rá jó példa, rajtunk múlik
telni a csúcstechnológiájú fó- csak, hogyan élünk a lehetőliasátorban a Zala megyei Kis- séggel!” – fejtette ki vélemérécsén.
nyét a falu vezetője.

A falu nevében köszöntötték a
90 éves Teri nénit!

Később a vámhivatalban takarított. Három gyereket nevelt, földet és szőlőt művelt, állatokat tartott. Gyerekként élte át a II. világháborút, fiatal anyaként 1956-ot.
Hitét a legnehezebb időkben is
megtartotta, gyermekeit is ebben
a szellemben nevelte. Öt unokája és négy dédunokája van.
A falu nevében a virágot és
a miniszterelnök emléklapját
Polgár Róbert keresztúri polgármester adta át Béli Pálné
Teréznek. A település vezetője
elmondta: „Szeretnénk, ha Murakeresztúr minden lakója megtalálná számítását a falunkban.
A fiatalok és az idősek is kényelemben, jó kedvben és biztonságban élhessenek Keresztúron. Kollégáimmal minden
nap ezért dolgozunk!”

2020. november

IX.

Mura Info

Szüreti pikniket tartottak Murakeresztúron Kongó hordó
Csicsek Anna:

Nagy hagyománya van a
szőlőtermelésnek Murakeresztúron, ahol október első hetében
remek hangulatú szüreti pikniket tartottak a Közművelődési
Egyesület szervezésében. A felújításra váró nemzetiségi tájháznál lágy kalács, ízes disznótoros, zengő népdalok és lédús
szőlő volt a menü.
Polgár Róbert keresztúri polgármester elmondta: „szeretnénk,
ha minél többen megismernék
falunk különleges, horvát-magyar kultúráját. És ebben a kormány is minden támogatást megad nekünk. Ezt erősítette meg
Cseresnyés Péter, falunk országgyűlési képviselője is, aki szintén részt vett a közös szüreten.
Jövőre több mint egymilliárd
forint értékben épül bicikliút
térségünkben. Az a célunk, hogy
minél több embert csábítsunk
két keréken is Keresztúrra! Minél többen kapjanak kedvet hozzá, hogy felkeressék egyedülálló természeti és kulturális értékeket rejtő vidékünket.”

Továbbra is veretlenül
Bár három meccsel is kevesebbet játszott a járvány miatt az MP Kanizsa Murakeresztúr SE, a gólkülönbségnek
köszönhetően továbbra is vezeti a megye II-es bajnokságot a
csapat. Az elmúlt hónapban három mérkőzését is el kellett
halasztania a keresztúriaknak,
miután az ellenfél táborában
pozitív lett a koronavírus teszt
eredménye néhány játékosnak.
A murakeresztúriak legutóbb
a Cserszegtomjai SK ellen játszottak hazai pályán, akkor 61-es győzelmet arattak. A bajnokság első három helyén (Murakeresztúr, Zalaszentmihály, Gutorfölde) mindegyik együttesnek 23 pontja van jelenleg, de a
második és a harmadik helyezett is több meccset játszott,
mint az MP Kanizsa Murakeresztúr SE. (A cikk a november ötödiki állapotot mutatja
– a szerk.).

Elérhetõségeink:

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

Eltunyult nyárvég
egykedvűen tűri
tolakodó ősz hidegét.
Ökörnyál csillan,
feszül meg ágon-bokron,
húzza csíkját, villan.
Kongó hordó vár a
borra - száraz dongáit
abroncs öleli, szorítja.
A Rozmaring Asszonykórus zengő éneke kísérte a szüreti pikniket Murakeresztúron.

Szüretelő-had
lepi el a hegyoldalt kádakba csurran a must.
Mustlopó Márton
settenkedik egy éjjel,
míg a pince vajúd'.
Hangtalan jár-kel
cseréli a mustot borra:
fehérre meg jaj-vörösre.

Sokan látogatták november első hétvégéjén a murakeresztúri
temetőt, amit az önkormányzat karbantartói és közmunkásai
szépen rendbe tettek halottak napja alkalmából. A hivatal dolgozói levágták a füvet, összegyűjtötték a faleveleket, kitakarították a területet. A sírokra új virág és mécses került, békésen
teltek az emlékezés napjai.

Szájmaszkok osztása Fityeházon
Fityeház község Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2020.
október elején szájmaszkokat juttatott el a település minden háztartásához.
– Lakosságunk egészsége
mindenki számára egyaránt fontos, ezért a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat is felelős részt
akart vállalni a koronavírus elleni védekezésben.

Tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre és a második koronavírus hullámra, önkormányzatunk 500 db szájmaszkot vásárolt – 100.000 Ft értékben – a község lakói számára,
így kettő darab maszkot tudtunk eljuttatni a település minden családja számára – nyilatkozta Juhász Zoltán, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Jókedvében nagyot üt
kétakósa dugójára
Bóniban a borosgazda.
Jó bort érlel;
csapra ver, ízlel,
kínálja, kóstolgatja
szépen, sorjába':
noha, rizling, kéknyelű…
dalra fakaszt a nedű!
Cseppet se bánja:
rátört az ősz! - iszogat (hukk!)
erőt gyűjt a jövő nyárra.
…

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

X.

Mura Info

2020. november

Lakodalom van a mi utcánkban...

Fotó: Boros Károlyné
Vonul a lakodalmi menet.

Az esküvő, a lakodalom
életünk egyik legjelentősebb
eseménye, ezért különös gonddal, előkészületekkel jár. A régi
falusi menyegzői lakomára való előkészület – még a szüleink
idejében is – hetekig eltartott. A
hagyományos falusi lakodalom
szokásvilága azonban lassanként
eltűnőben van Fityeházon is...
Ezért is jelentett üde színfoltot községünkben egy – a
közelmúltban, a hagyományok
felelevenítésével megtartott –
színes lakodalom.
A Fityeházon élő vőlegény
szülei, Kopcsikné Farkas Erika
és Kopcsik Zoltán, valamint a
Budapesten élő menyasszony
szülei közösen jutottak arra az
elhatározásra, hogy gyermekeiknek egy gyönyörű szép,
maradandó,
hagyományőrző
esküvőt és lakodalmat tartanak
Fityeházon.
A szülők elmondták, hogy
az esküvő előkészületeit, menetét, a menyasszony és vőlegény
döntése alapján állították össze:
Fityeházon, a szülői házban
kapott helyet az esküvő előtti
állófogadás – a menyasszony
kikérésével. Ennek keretében a
vőfély elbúcsúztatta a vőlegényt a szüleitől és a szülői
háztól, majd a „menyasszonyokat” mutatták be a vőlegénynek, akinek meg kellett találnia
közöttük az igazit – ami sikerült is.

Ezután indult el a család a
barátok kíséretében a főutcán,
lakodalmi zeneszóval és az utcán levő emberek integetésének
kíséretében az esküvő színhelyére, a templomkertben felállított boldogság kapuhoz, ahol
már várta őket az anyakönyvvezető. A menyasszony édesapja kíséretében – a kis koszorúslányok hintette rózsaszirmokon – lépkedett az oltár elé,
ahol vőlegénye már várta.
Szentmisével egybekötve
megtörtént az egyházi esküvői
szertartás is, amely Csaba atyának az első esküvői áldása volt
Fityeházon.
A templomból kilépve hullottak a rizsszemek az ifjú párra
a sok gyermekáldás reményében. A menyasszony csokordobása következett a még hajadon
lányok közé. Éppen egy leendő
menyasszony kezébe pottyant a
gyönyörű virágos csokor.
Cerafa állítás: A hagyomány szerint, az erdőben erre a
célra kiválasztott fát a vőlegénynek kell a legkisebb fejszével kivágnia – ez egyfajta
erőpróbát, beavatást jelent. Ezt
követően a legények által haza
cipelt cerafa felállítása következik a leendő lakodalom helyszínén – az udvaron, vagy az
utcán.
Cerafa kitáncolás: Szokás,
hogy a falu népe megtiszteli
látogatásával a cerafakitáncolás

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

eseményét, közben a süteményes tálak körbejárnak az
összegyűlt nézők között, majd
borral teli kancsóval vendégelik meg az egybegyűlteket.
A cerafa kitáncolást követően, a csodálatosan feldíszített
teremben, elfoglalták helyüket
a vendégek a vacsorához – a
nekik megjelölt helyen.
Következett e hagyományos
lakodalmi ételek felszolgálása:
Újházi tyúkhúsleves finommetélttel, főtt hús mártásokkal,
különböző sültek vegyes körettel, majd három féle rétes: túrós, meggyes, káposztás.
Mindeközben – a hagyományoknak megfelelően – a szakácsnő megégeti a kezét, ezért
kárpótlásul – a „Megetted a
kását, fizesd meg az árát ...”
kezdetű dal éneklése mellett –
körbejár egy tál, egy fehér abrosszal letakart személy főzőkanállal ütögeti a vendég kezét,
aki – engedve az ösztökélésnek
– némi aprópénzt dob a tálba, a
pórul járt szakácsnő számára.
A vacsora után az ifjú pár a
gyertyafény-keringőre nyitotta
meg a táncot, majd az öröm-

szülők is táncra perdültek. Sor
került a három emeletes, különböző ízvilágú torta felszelésére, amit természetesen minden vendég megkóstolt.
Végül a menyecske tánc – a
lakodalom csúcspontja – következett. Újasszony táncnak is
hívják, mivel ez az asszony
első keresete. Tánc közben
megpróbálják az ifjú asszonyt
ellopni. Sikertelenül. Végül az
ifjú ember kalapjával letakarja
a tálat, majd felkapja asszonyát
és kiszalad vele, jelezve ezzel,
hogy vége a táncnak, az újasszony már nem eladó.
A hagyományosan a vendégseregből beöltözött maskarás emberek tánca következett,
akiknek a megvendégelése lenn
a padlón történik.
Éjfélkor tradicionális töltött
káposztát tálaltak fel, a hajnalig
tartó táncmulatságból senki
nem maradt le.
Sok boldogságot kívánunk
az ifjú párnak!
Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna
Könyvtári Információs és
Közösségi Ház vezetője

Mindenszentek napjára

Szorgos asszonykezek szépítették a nagykereszt és a harangláb körüli területet.

A fityeházi temetőben szorgos asszonykezek – Szabóné
Marika, Zadravecné Rózsika és
Lánczos Aranka – tették rendbe
a nagykereszt és harangláb körüli területet, gyönyörű krizantém bokrokkal és árvácska virággal díszítették. Ezen a napon
és halottak napja alkalmából az

emberek felkeresik és rendbe
teszik szeretteik sírját, gyertyát, mécsest gyújtanak és
koszorút helyeznek el a sírokon. A gyertyák fénye az örök
világosságot jelképezi. A katolikusok az összes szentről és
minden elhunytról megemlékeznek.
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Fejlesztések a letenyei óvodában
– 2019. őszén kezdtük el az
óvoda udvarának parkosítását,
virágosítását. A belső játszóudvar a Bajcsy utcai óvodában pályázati forrásnak köszönhetően
teljesen átalakult. A régi elavult
játékok helyére új mászókák,
csúszdák, hinták, mozgásfejlesztő
eszközök kerültek. A térkövezéssel, esztétikussá rendezetté vált
a környezet. A csoportszobák elé
napvitorlákat szereltek, kerti bútorok helyeztek el, amelyek még
otthonosabbá tették a gyermekek számára az udvari levegőzést, szabadidős játékot. Úgy éreztük, hogy az előkertet is meg
kell újítanunk, mert a 38 éve
ültetett sövény és rózsakert elöregedett, minden igyekezet ellenére nem volt esztétikus, ezért
az őszi időszakban a közmunkások segítségével eltávolításra
került. A hátsó udvarból is elszállították az évek során fel-

halmozódott hulladékot. A száraz fákat, ágakat a Letenye Körzeti Tűzoltó Egyesület önkéntesei vágták ki. A komposztáló
edényeket a technikai dolgozok
megjavították áthelyezték, a földet elegyengették. A tereprendezésben a letenyei közfoglalkoztatottak is aktívan részt vettek –
mondta lapunknak Hermán Zsoltné Szunyogh Éva, a letenyei hóvirág óvoda vezetője. – Április végén kezdték el az óvoda dolgozói a virágok ültetését, ebben
az óvónők, dajkák konyhai dolgozok, közmunkások is segítettek. A virágok vásárlásához
az anyagi forrást a fenntartó biztosította. A város polgármestere, Farkas Szilárd, a képviselő–testülettel együtt támogatott bennünket.
200 tő levendulát ültettünk el
a járda két oldalára, a volt a sövénysor helyére, az udvari ládá-

Határon átnyúló Interreg projekt
A vezető partner és a projektpartnerek részéről is aláírásra került az Együttműködési megállapodás a HUHR/1901/2.2.1/0117
azonosítószámú, 2.2.1 célterületű, „ECO BRIDGE” címet viselő projekt kapcsán. Az előkészítéssel, tervezéssel összefüggő feladatok hamarosan megkezdődnek, hogy az előkészítést
követően mielőbb megindulhasson a beruházás. A beruházás
letenyei költségvetése meghaladja a 360.000 euró összeget. Az
önerő mértéke pedig 5 %–ot
tesz ki, melyet a város önkormányzata biztosít. A projekt vezető partnere: Csáktornya város. Projektpartnerek: Letenye Város Önkormányzata, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Muraköz megye, valamint egy természetvédelemmel foglalkozó muraközi szervezet.
– Letenyén, a Kárpáti utcában lévő, volt gyermekorvosi rendelő helyén egy látogatóközpontot kívánunk létesíteni, együttműködve Csáktornya várossal,
mint vezető partnerrel, a Balaton–felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal és a horvát projektpartnerekkel. A projekt megvalósítása során beruházással összefüg-

gő feladatokat is vállaltunk, terveztünk, így az épület felújításra kerül, különféle eszközök, bútorzat beszerzésével pedig a látogatóközpont funkciót kapja meg
a létesítmény. Az épület felújításán és az eszközbeszerzésen
túl az ingatlanon található zöldfelület revitalizációja is hangsúlyt kap. A megvalósítás során
folyamatos nyilvánosságot kívánunk biztosítani és különböző
szakmai rendezvények, workshopok, szervezésével pedig elsősorban a környezettudatos gyermeknevelés elősegítéséhez és
szemléletformálásához nyújtunk
lehetőséget, valamint a biodiverzitás fontosságára hívjuk fel
a figyelmet fauna és flóra környezetben. 2020. szeptember 1jével már elindult a projekt és
jelenleg a tervezési folyamat
zajlik ez évben. A tervek rendelkezésre állását követően a
közbeszerzési eljárás várhatóan
jövő év első hónapjaiban indulhat meg. Sikeres közbeszerzési
eljárást követően pedig a kivitelezés. A beruházás várható befejezési ideje a tervezettek szerint 2022. augusztus vége – tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd letenyei városvezető.
Mirkó Imre

Virágosítási akciót hirdettek.

kat lefestettük évelő virágokat
ültettünk, közel 150 tövet. Szülői támogatásból vásároltunk díszfákat, díszcserjéket, fűmagot. A
bejárat mellett egy fa kivágásra
került, melynek gyökerét nem
tudtuk eltávolíttatni, ezért azon
kezdtünk el gondolkodni, hogyan
tudnánk „elbújtatni”. Annyira jól
sikerült a varázslat hogy fölé
„Tündérkert” készült gyönyörű
virágfolyammal, manókkal, amiért
a „Virágos Letenyéért” meghirdetett akcióban különdíjat is kaptunk. A bejárathoz ,,felvirágozott”
bicikli került, mely mindig az
adott évszaknak megfelelő virágokban pompázik.
Az óvoda kollektívája és lelkesedése arra ösztönözte a szorgos kezeket, hogy ez a munka
tovább folytatódjon. Idén ősszel
meghirdették a gyerekek és szülők körében a virágosítási akciót. Tavaszi virághagymákat
gyűjtöttek. A levendula sor elé
megszámlálhatatlan tulipán, jácint,
nárcisz hagyma került elültetésre, amely szülői felajánlásból származik. Az egynyári virágok helyére 200 tő árvácskát
ültettek el az előző hetekben a
dadusok. A járda melletti és a bejárati részt krizantémokkal és
az évszaknak megfelelő őszi
dekorációval díszítették, ahogy
a belső csoportszobákat is. Helyi vállalkozótól kaptak egy sünit ábrázoló virágládát beültetve.
– Büszkén mondhatom: Ilyen
lelkes szívvel lélekkel dolgozó
kreatív szorgos kezű csapattal
öröm együtt dolgozni, arról nem
is beszélve, hogy az esztétikus
környezet, kellemes szívmelengető. A gyerekeknek pozitív példa segíti a közvetlen tapasztalat-

szerzésüket, bővíti ismereteiket. Köszönöm a fenntartónak,
polgármester úrnak, a képviselő–testületnek pozitív hozzáállását
anyagi segítségét, a szülői támogatásokat és az óvoda dolgozóinak lelkesedését. Tavaszszal folytatás következik, mivel
az Eötvös utcai óvoda külső hőszigetelése színezése is elkészült így az előkert virágosítása
a következő feladat – fogalmazott Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva.
Farkas Szilárd polgármester hozzátette, minden erővel
azon lesznek, hogy az Eötvös
utcai óvodában is megteremtsék a magasabb komfortfokozatot, melyre már lépéseket is
tett a képviselő–testület. A Magyar Falu Program egyik alprogramjában az Eötvös utcai
óvoda épületének komplex belső felújítására (új elektromoshálózat kiépítése, belső burkolatok cseréje, megújítása, álmennyezet kiépítése) nyújtott
be pályázatot az önkormányzat,
amely sajnos nem nyert. Ugyanakkor a városvezető elmondta:
a Bajcsy utcai óvodában a tornaszoba úgynevezett nyaktaggal történő bővítésére is adtak
be kérelmet, s ennek bírálata megtörtént. Az óvodát fenntartó önkormányzat a pályázaton 30 millió forintot nyert.
Az Eötvös utcai épület terület– és településfejlesztési forrásból kívül megújult, s egy
sikeres falu programos pályázatból pedig komplex játszóelemet és mérleghintát is vásároltak, valamint a játékokhoz
vezető utat építette ki a kivitelezéssel megbízott ÉKKÖV Kft.
Kép és szöveg: Mirkó Imre
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Változnak a rendelési idők
A jövő év elejétől a Letenye
II. számú felnőtt háziorvosi
körzetet dr. Bedő Ildikó orvos,
pszichiáter látja el. A doktornő
2020. október 5-étől 2020. decemberig 31-éig dr. Berkes Attila és dr. Simon Attila helyettesítő orvosok mellett a páratlan hetekben (hétfő, szerda,
péntek) már helyettes orvosként dolgozik a körzetben,
ezért a rendelési idők és a
gyógyszerfelírások időpontjai
is változtak. A helyben szokásos módon közzétették a rendelési időket, de itt is közöljük
azokat az alábbiakban.
Páros héten:
Hétfő: gyógyszerfelírás 8:0010:00 óra, rendelés 11:00-12:30
óra

Kedd: gyógyszerfelírás 10:0012:00 óra, rendelés 14:0016:00 óra
Szerda: Murarátka körnap
8:00-10:00 óra, gyógyszerfelírás 11:00-13:00 óra
Csütörtök: gyógyszerfelírás
10:00-12:00 óra, rendelés 14:0016:00 óra
Péntek: gyógyszerfelírás 8:0010:00 óra, rendelés 11:00-12:30 óra
Páratlan héten:
Hétfő: rendelés 8:30-10:00
óra, gyógyszerfelírás 11:0013:00 óra
Kedd: gyógyszerfelírás 10:0012:00 óra, rendelés 14:0016:00 óra
Szerda: Murarátka körnap
8:00-10:00 óra, gyógyszerfelírás 11:00-13:00 óra

Változott a helyettesítési rend
Dr. Czvetkó Vanda fogorvos
ismét értesítette a város önkormányzatát és a betegeket, hogy
a Letenye I. számú fogászati
körzetben az alábbiakban változnak a helyettesítések rendjei
a letenyei egészségházban:
2020. november 1. – 2020.
december 1. között:
Hétfő: 14:00 – 22:00 óra –
dr. Pentz Nóra
Szerda: 14:30 – 21:30 óra –
dr. Fekete Bálint
Bejelentkezés szükséges:
Telefon: 06-93/543 065
Mobiltelefon: 06-30/583 2033
2020. december 2-ától pedig ismét változni fognak a

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

rendelési idők, melyről hamarosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Farkas Szilárd városvezető
elmondta, a helyettesítést heti
15 órában szükséges biztosítani
a fogászati körzetek esetén.
– Azzal is tisztában vagyunk, hogy nem könnyű helyettes orvost találni, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ellátás a legkevésbé sérüljön. A helyettesítés idejére a körzet orvosa és asszisztense kéri a lakosság szíves megértését és
türelmét.
(m)

J-b: Farkas Szilárd polgármester, dr. Bedő Ildikó, Gyergyákné
Tukszár Zsuzsanna és Sánta Bianka asszisztensek.

Csütörtök: gyógyszerfelírás
10:00-12:00 óra, rendelés 14:0016:00 óra
Péntek: rendelés 8:30-10:00
óra, gyógyszerfelírás 11:0013:00 óra
Farkas Szilárd polgármester, dr. Bedő Ildikó leendő háziorvossal látogatta meg október
elején a letenyei egészségházat,
ahol Gyergyákné Tukszár Zsuzsanna és Sánta Bianka
asszisztensek fogadták őket.
Farkas Szilárd elmondta, a
találkozás alkalmával a körzet
asszisztenseivel egyeztették a
jövőbeni feladatokat és a ren-

delési időket. Az új orvosnő
hamarosan megkezdi egyéni
képzési tervét a háziorvostan
elvégzése céljából. A polgármester örömét fejezte ki,
hogy 2021-től állandó orvosa
lesz a körzetnek és bízik abban, hogy a letenyei és a murarátkai lakosság megelégedésére. A polgármester végül
hozzátette: dr. Végh József
üzemorvos továbbra is szerdai
napokon, délelőtt 8 órától
fogadja a körzetben a betegeket és látja el az üzemorvosi,
foglalkozás-egészségügyi teendőket.

Az energiahatékonyságot megcélozva
Október 8-án az energiahatékonyság fejlesztésére irányuló megállapodást írt alá
Farkas Szilárd letenyei polgármester Cziráki Lászlóval, a
Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. újonnan megválasztott elnök-vezérigazgatójával, a város
vízellátó rendszerének fejlesztésének kivitelezésére. A pályázati forrásból finanszírozott támogatás első ütemben lehetőséget ad a vízellátásban érintett

berendezések felújítására, cseréjére.
A városvezető kiemelte: a jövőben pedig a meglévő és elavult városi víziközmű-hálózat
komplex fejlesztésére vonatkozó, a már megkezdett tárgyalások is folytatódnak az új vezérigazgatóval és a cég vezetésével
arra vonatkozóan, hogy mérsékelni tudják az előforduló vízellátással kapcsolatos problémákat.
(m)

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
J-b.: Farkas Szilárd és Cziráki László.
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Összefogással épült járda Letenyén
A polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők és a közfoglalkoztatottak közösen építettek meg október elején egy járdaszakaszt Letenyén. Az ötlet a városfejlesztési és gazdasági bizottság elnökétől, Gyergyák Tibor önkormányzati képviselőtől származott.
– Az egész azzal kezdődött,
hogy volt egy bejárás az illetékes szakemberek, a 7 fős képviselő-testület és a városvezetés
részvételével az elkészült termelői piac kapcsán, melyre nagyon büszkék vagyunk, s nyugodtan mondhatjuk, hogy szép,
esztétikus építmény jött létre. A
helyszíni szemle során vetődött
fel, hogy kellene egy járdát építeni a városközponttól a Séta
téren át a termelői piaccsarnokig. Valójában volt ott egy, a
gyalogosforgalomra úgy-ahogy
alkalmas, nagy méretű zúzott
kővel borított, 2 méter széles
„járda”, ami szerintem éppen a
gyalogosok közlekedésére nem
volt igazán megfelelő. Ennek
láttán azt mondtam a bejáráson
a képviselőtársaimnak, polgármester úrnak, alpolgármester
asszonynak, hogy én szívesen
részt vennék olyan önkéntes munkában, ami egy új járda kialakítását célozza. Kellemes meglepetésként ért, hogy valamennyi képviselőtársam egy emberként csatlakozott a kezdeményezéshez – mondta el Gyergyák Tibor. – Farkas Szilárd pol-

gármester azt hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat a munkálatokhoz biztosítja a saját üzemében
gyártott térköveket, mi több, a
közfoglalkoztatottakat is bevonja a projektbe. Az elhatározásunk egy hét múlva már realizálódott. Előbb egy helyi vállalkozó munkagéppel kialakította
az eltervezett nyomvonalat, majd
Bíró László, Dömők József, Gerák Zoltánné, Somogyi Tibor önkormányzati képviselőkkel, valamint Farkas Szilárd polgármesterrel és Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármesterrel a közfoglalkoztatottakkal közösen gyakorlatilag két nap alatt megépítettük az új, szegéllyel ellátott
térköves járdát. Nemcsak a kialakult összefogás keltett nagyon pozitív érzéseket bennem,
hanem az is, hogy a közfoglalkoztatottak is rendkívül ügyesen, nagy lelkesedéssel tették a
dolgukat. A közös munkánk eredményeként egy szemre is tetszetős, a gyalogos közlekedésre
kiválóan alkalmas járdaszakasz
készült 23 méter hosszúságban.
Farkas Szilárd polgármester szerint a későbbiekben is
„bevállalnak” hasonló akciót a
város vezetői, hiszen ezen a megmozduláson is érzékelhető volt,
hogy az együtt munkálkodás jót
tett a közösségnek, tehát egyfajta csapatépítő tréningnek is tekinthető. Másrészt abban bíznak, hogy a példájukat majd a
városlakók, illetve Letenye más

közösségei is követik és megtapasztalhatják az összefogás
erejét.
A következő „projekt” a városban és az egyedutai városrészben található temetők fő út-

jainak térkövezése lesz a tervek
szerint, ebbe szeretnénk majd
bevonni Letenye lakóit is – árulta el a részleteket Farkas Szilárd polgármester.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Javították a vízelvezetést
Évek óta húzódó vízelvezetési problémát oldottak meg öszszefogással a szőlő- és borosgazdák: Zsohár József, Kiss János, Árvai Lajos, Bedő Ferenc
szőlőbirtokosok és Árvai János
önkormányzati dolgozó működtek
közre a feladatok elvégzésében.
Első körben ki kellett emelni a
hegyi út mellett a már korábban
összetört, sérült hídfejet, majd
a hordalék eltávolításra került sor.
A feliszapolódott csapadékvíz elvezető árok medrének mélyítését, annak meghosszabbítását, majd új átereszek elhelyezését, a hídfej zsaluzási munkáit,
vasalását, majd betonozását végezték el az önkéntesek. Az önkormányzat biztosította a padkák kiigazításához szükséges fehér
mészkövet, valamint a betonozási
munkák elvégzéséhez szükséges
cementet és az ömlesztett anyagokat. Mindösszesen 3 napot vettek igénybe a munkálatok – fogalmazott Farkas Szilárd városvezető.

A polgármester köszönetet
mondott a közreműködő borosgazdáknak, s hozzátette, a munkagéppel feladatot végző vállalkozó költségeit és a hídgyűrű
megvásárlását közadakozásból
biztosították a hegyi gazdák és
a polgármester, mintegy 25-en.
M.I.

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Letenyén a „Green Line”
A geotermikus energia hasznosítása

Az „Őszi Könyvtári Napok” keretében Prikryl József Veneszdíjas mesterszakács mutatta a letenyei közönségnek a Dödölle és a Zalai, vasi paraszti ételek című könyvét.

A „Green Line” elnevezésű
projekt keretében az IMRODDKK Kft. ügyvezetője, Musits
Róbert és szakmai munkatársa,
Makár Brigitta a napokban mutatták be a 3D-s modellt a
letenyei önkormányzat munkatársainak.
A modell kiválóan szemlélteti a geotermikus energia
potenciált a magyar-szlovén
határmenti területeken. A geotermikus energia kihasználása

káció is kifejlesztésre kerül magyar és szlovén önkormányzatok
részére.
Farkas Szilárd városvezető
kiemelte, a geotermikus energia
hasznosítása a jövő, hiszen ma
már nem csak a családi házak
hőellátását biztosítják, hanem a
közintézményekét is, mint ahogy
azt számos példa mutatja az
országban.
Véleménye szerint az egyszeri, magas beruházási költ-

A modell kiválóan szemlélteti a geotermikus energia potenciált.
A „Magyar Festészet Napja” alkalmából újabb letenyei alkotó,
Vajdainé Mikó Judit bemutatkozó kiállításának megnyitójára
került sor a Városi Könyvtár galériájában. A képen balról Kocsis Diána vizuális kultúra tanár, aki a kiállítást megnyitotta,
jobbról az alkotó Vajdainé Mikó Judit.

akár az importált földgáz
részbeni helyettesítését is lehetővé tenné, s ennek következtében hazánk energiafüggőségének a csökkenése is elképzelhető, mellyel óvnánk környezetünket.
A „Green Line” projektben
vállalt tevékenység megvalósítása 2021. június 30-ig, míg egy
energiaköltési rendszer appli-

ségek hamar megtérülnek a földhő használatával.
Hazánk a kedvező geotermikus adottságokkal rendelkező országok csoportjába tartozik. A világátlagnál jobb geotermikus grádiens, nagy vízvezető kőzettömeg és nagy tárolt hévíz-mennyiség egyszerre
van jelen.
(Mirkó)
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A nemzeti ünnep letenyei megemlékezésének pillanatképei.
Örökség címmel a zalaegerszegi Tekerted Band és a helyi Muragyöngye Mazsorett csoport adott ünnepi műsort.

• Kereskedelmi főzés

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

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

• Palackozás
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• Bérfőzés

