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Elkötelezetten vágtak neki a 2020-as évnek, de a világjárvány közbeszólt
Farkas Szilárd letenyei városvezetőt kérdeztük a koronavírus által okozott emberi és
gazdasági hatásokról.
– Miben bíztak a vírus
hallatán?
– 2019. év utolsó és 2020
első heteiben rendkívül sokat
beszélgettünk
ismerősökkel,
polgármester kollégákkal arról,
hogy valamely vírusfajta ütötte
fel fejét a távoli Kínában. A televíziós közvetítések kapcsán,
híradókban láttuk, valójában mi
is történik Kínában vagy éppen
Olaszországban. Elrettentő és
elkeserítő volt! Nagyon sajnáltam az ott élő polgárokat, a
több ezer vírusfertőzöttet, de
egyben titkon valahol reménykedtem abban is, hogy ez is
olyan lesz, mint az elmúlt évtizedek vírusok által gyakorolt
hatása, amiket mindig sikerült
időben kimutatni, a terjedést
megakadályozni, a vírust izolálni és vakcinát fejleszteni.
gondoljunk csak bele, hogy az
emberiség megküzdött a pestisjárvánnyal, az ebolával, a sertésinfluenzával, a madárinfluenzával, vagy éppen a H1N1
fertőzéssel. De ez valami más!
– Hogyan, milyen módon
befolyásolta a járvány a helyi fejlesztéseket, elképzeléseket?

– Rendkívül jó évnek néztünk elébe a költségvetés tervezésekor. Számoltunk az adóbevételekkel és egy kiegyensúlyozott gazdálkodást kívántunk
megvalósítani, sok-sok önerős
fejlesztéssel. Jómagam, a személyes életemben, valamint az
önkormányzati feladatokban is
megnyugtatóan láttam az előttünk álló esztendőt, és városvezetőként is azt gondoltam, hogy
Letenye még sikeresebb év elé
néz, új gazdasági befektetésekkel, beruházásokkal, építkezésekkel, megújuló kulturális rendezvényekkel, hagyományos
letenyei ünnepekkel. Márciusban, a 2020. évi önkormányzati
költségvetést elfogadva bizakodó és optimista voltam. Sajnos
mindez nem így lett, sőt, 2020
második negyedéve valóságos
rémálommá vált. Elvesztettük
adóbevételeink jelentős részét,
így jó néhány idei önerős fejlesztésről kellett lemondanunk.
Az új koronavírus járvány első
hullámának elején próbáltam
végig gondolni, mi vár ránk,
mennyiben változik meg a világ és mindez milyen hatással
lesz a közösségünkre, Letenyére.
Nem gondoltam, hogy veszélyhelyzetet hirdet a kormány
és sok-sok döntést a polgár-

Farkas Szilárd, Letenye polgármestere.

mesternek kell meghozni. Emlékszem arra, hogy márciusban
már nem tarthattunk ülést, de
minden döntésem előtt kikértem a képviselő-testület és a
bizottságok tagjainak véleményét, döntéseimet mindig így
hoztam meg. Döntéseim elérhetők a városi honlap főoldalán
is. A különleges jogrendben
történő városvezetést személyemnek is tanulnia kellett, új
kihívásokkal küzdöttünk meg a

mindennapokban. Mára már látom, hogy sokkal rosszabb a
helyzet, jelenleg a világjárvány
második hullámát éljük meg,
mindennapjainkban jelen vannak a korlátozások. De már a
járványhelyzet harmadik hullámának hangjai is hallhatók,
remélem nem így lesz! A koronavírus világjárvány, majd a
nyomában érkező gazdasági világválság terveink jó részét, a
(Folytatás a 2. oldalon)

Kistolmács kitüntetése
Lapzártakor adták át azt a
kitüntetést Kistolmács vezetésének, amit az idősek segítése
révén érdemelt ki a település.
Az Év Zalai Idősbarát
Önkormányzata díjat a Zala

Megyei Önkormányzat ítélte
oda a 172 lelket számláló
falunak.
A kitüntetés hátterére, részleteire következő számunkban
visszatérünk.

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Balról Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke, Tóth Istvánné egykori falugondnok, Birkás Zoltán polgármester,
Ihászné Kovács Dóra jelenlegi falugondnok és Bene Csaba, a
megyei közgyűlés alelnöke.
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Elkötelezetten vágtak neki a 2020-as évnek, de a világjárvány közbeszólt
(Folytatás az 1. oldalról)
képviselő-testület által meghatározott feladatokat és az első
hullámot követő némi reményünket is félresöpörte, megsemmisítette. A veszélyhelyzetben minden nap tartogat meglepetést. Jogosan megfogalmazódó félelmekkel, bizonytalansággal találkoztunk és június
közepe óta is találkozunk a
mindennapokban. De ugyanakkor, az első hullám idején megható és példaértékű volt az a
helyi összefogás. kohézió, csapatmunka, az a szívekből és
lelkekből feltörő megértés, türelem, empátia, de az a segítőkészség is, amit tényleg csak
baj esetén lehet megtapasztalni.
Megmutattuk 2014-ben és 2015ben is, hogy képesek vagyunk
összefogni, nem csak a bajban!
Az új koronavírus elsősorban az egészségünket támadja,
másodsorban pedig helyi gazdaságunkra, a város középtávú
működésére is katasztrofális a
hatása, de van egy további tényező is, melyről nem szívesen
ejtünk szót, de most megteszem.
Ez pedig az a mérhetetlen és
felbecsülhetetlen erkölcsi kár,
amit az emberi kapcsolatainkban és a közösségeinkben okoz
a világjárvány, annak közvetlen
és közvetett hatása.
Gondoljanak csak bele, a
kialakult járványhelyzet elvette

tőlünk a legnagyobb ünnepeinket, a hagyományos rendezvényeinket, jótékonysági programjainkat, most pedig az érzelmekkel gazdag adventi készülődésünket és programjainkat a
várakozás időszakában. Elvette
a közösségi életet, a közösségi
színtereket, a személyes találkozásokat és jó beszélgetéseket, civil szervezeteink, egyesületeink, idősklubjaink egymást
erősítő találkozóit. Ebben az
évben nem tarthatunk közmeghallgatást sem, ahol minden évben beszámoltam az elért sikereinkről és kudarcainkról is.
Igyekeztem közösségi oldalamon és a helyi médiumokban is
beszámolni az elvégzett és az
előttünk álló feladatokról. A lakosság részére maszkot és
fertőtlenítőszereket osztottunk,
több, mint 5 millió forintot költöttünk el védekezésre. A járvány második hullámában naponta tájékoztatom a letenyeieket az aktuális járványügyi
megbetegedésekről, illetve megfigyelés alá helyezésekről, természetesen csak a számokat
közlöm. Látjuk és a mindennapokban most is megéljük, hogy
az orrot és szájat eltakaró
maszkviselés miatt sokszor még
egymás arcát és mosolyát sem
láthatjuk, egyszóval személytelenné válnak a találkozások
ebben a helyzetben.

Most azonban mindennél
fontosabb, hogy odafigyeljünk
egymásra, hiszen a bevezetett
korlátozások miatt komoly veszélyt jelent az idősekre, az
egyedül élőkre az elmagányosodás folyamata, illetve a családi és baráti kapcsolatok felbomlása. Ráadásul néhány nappal ezelőtt valamennyien beléptünk az év egyik legmeghittebb, legszebb időszakába. Adventi és karácsonyi ünnepeinket elsötétíti, személytelenné
teszi a hagyományos kísérő, ráhangoló programok, rendezvények elmaradása. A virtuális tér
nem helyettesíti a személyes
kapcsolatokat! Meleg szívvel
és jó érzéssel emlékezem vissza
az adventi gyertyagyújtásokra,
a felcsendülő karácsonyi dallamokra, az óvodások és iskolások meghitt műsoraira, a műsorok utáni beszélgetésekre.
Nem tudom, belegondoltunk-e,
belegondoltak-e már abba, hogy
a szemünk láttára nagyon gyors
ütemben és léptekben változik
meg a világ körülöttünk, szűk
és tágabb környezetünkben is.
A veszélyhelyzetben azonban
felértékelődnek bizonyos dolgok: az egészség, az egymásra
való odafigyelés, a megelőzés,
a védekezés, a sok-sok bíztató
és jó szó. Most nem az anyagiasság az elsődleges szempont
ebben a materlialista világban.

Tapasztaljuk, hogy elmaradnak
a mindennapokban megszokott
köszöntési formák, az erős kézfogások és az üdvözlések más
társas formái is. A személyes
találkozások helyett pedig gyakoribbak lesznek a virtuális,
online kontaktok, melyek csak
bizonyos értelemben hatnak jól
társas kapcsolatainkra.
– Befejezésül mit üzen a
letenyeieknek?
– Gondolataim végéhez közeledve hiszem és vallom, hogy
az emberi egészség védelme elsődleges feladatunk, mindanynyiunk közös feladata. Ezt követően pedig a gazdaság helyreállításán is dolgozunk kell, de
ez csak együtt sikerülhet! Sok
munkával és erőfeszítéssel kell
majd visszatérnünk a hétköznapokba, újra meg kell élük, át
kell élnünk az emberi kapcsolatok fontosságát! Sok minden
átértékelődik bennünk. Azonban fontos kihangsúlyoznom,
hogy a járványügyi szabályokat
továbbra is szigorúan tartsuk
be! Valamennyien tudjuk, hogy
kemény időket és nehéz kihívásokat éltünk meg és élünk át
most is, de egyszer úgyis véget
érnek a kemény idők. Együtt, a
személyes ellentéteket félretéve
kell a jövőnkért cselekednünk!
Erre bíztatok valamennyi letenyei polgárt!
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Felkészültek a télre Letenyén
Az elmúlt hetekben már
megkezdődött az önkormányzat tulajdonában lévő erőgépek
téli időszakra történő felkészítése.

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

Farkas Szilárd letenyei városvezető kiemelte, a John
Deere kabinos traktorra gumiéllel ellátott tolólap került felszerelésre, a Jinma típusú önkormányzati kabinos kistraktorra pedig húzólap telepítését
kezdték meg. Az MTZ traktorra
gumiéllel ellátott tolólap, a
szükséges figyelmeztető sárga
villogó fényjelzés, illetve a síkosságmentesítés céljából hidraulikával mozgatható és kardántengely erőátvitellel, ömlesztett anyag szórására alkalmas
berendezés került felszerelésre.
Az ömlesztett és síkosságmentesítésre használható anyagokat
egy vállalkozás ajánlotta fel,
így az nem terhelte az önkormányzat költségvetését.
A városvezető lapunknak
azt is elmondta, hogy a téli hóeltakarítással összefüggő feladatok megszervezésére – a közös önkormányzati hivatal közreműködésével –, valamint az
egyeztetések lefolytatására Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester asszonyt bízta meg, aki
részletes tervet dolgozott ki. A

Az önkormányzati kistraktor téli felkészítésének ellenőrzése.

képviselő-testület elfogadta a
beterjesztett javaslatot. Az elmúlt hetekben megkötésre kerültek helyi vállalkozókkal a
hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződések. Az idei
télen a helyi közfoglalkoztatottak, a közfoglalkoztatási programok munkavezetői és az önkormányzati alkalmazott traktorvezető is segíteni fogják a
gépi hóeltakarítással összefüggő feladatokat, továbbá a köz-

területeken történő, kézi hóeltakarítás és síkosságmentesítés vonatkozásában pedig a közfoglalkoztatottak is bevonásra kerülnek
a korábbi évekhez hasonlóan.
A polgármester köszönetét
fejezte ki azon helyi vállalkozóknak, akik térítésmentesen
biztosítják, valamint állnak rendelkezésre az önkormányzat és
a város lakossága számára a téli
hóeltakarítással összefüggő munkálatok elvégzése tárgyában.
M.I.
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A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van
A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
A koronavírus-járvány terjedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelmezettségére, a szabályok maradéktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával juthatunk túl ezen az embert próbáló időszakon is.
A Zala Megyei Kormányhivatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a veszélyhelyzet elhárítása, valamint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatékonyan tudja érvényesíteni.
Az esetszámok emelkedésével párhuzamosan a védekezésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnövekedtek.
A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az iskolák, óvodák, bölcsődék nevelési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Operatív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőzzék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működhessenek.
A kormány által meghirdetett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében november 23-án vette kezdetét.

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szervezését a Zala Megyei Kormányhivatal végzi, biztosítva a mintavételt végző orvos-, és
egészségtudományi egyetemi
hallgatók számára a személyi
védőeszközöket, a szállást és
az ellátást, valamint a tesztek,
az adminisztrátor személyek,
és a szükséges gépjárművek
rendelkezésre állását.
A kormány a szociális és
egészségügyi intézmények dolgozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgálatokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szervezeteknek.
A Zala Megyei Kormányhivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőtlenítőszerek kiosztásában, valamint a készletek biztosításában is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.
A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Magyarországon élő kínai üzletember, a kínai Chi Fu pénzügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügyminisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyermek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.
A felajánlásnak köszönhetően dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott november 24-én a

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott dr. Brünner Szilveszter főigazgatóval, miközben látogatást tesz a Kanizsai Dorottya
Kórházban.

A Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, dr. Józsa Zsanett veszi
át a védőmaszkokat dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottól.

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületenként 16.500 darab gyermekeknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatóinak. A felnőtt méretű maszkokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz jutatták el.
A Kanizsai Dorottya Kórházban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók munkakörülményeiről, az egészségügyi intézmény koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tevékenységéről.
A vírus terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében a kormányablakok és okmányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján látogathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az elérhetőségek megtalálhatóak a kormányhivatal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. november 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény
formájában
kézbesíti a kormányhivatal.
A lejárt okmányok meghosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3.
között jártak le, de akkor
meghosszabbította a kormány
az érvényességüket.
A rendelet ugyanakkor
nem vonatkozik a július 3. és
november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.
A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom bevezetése óta eltelt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a járvány elleni küzdelemhez mindenkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betartják a szabályokat, és különösen azoknak, akik a kórházakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal védekezésben érintett szakterületein megfeszített munkával értünk dolgoznak.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Gondolatok Adventkor
„A karácsonyi szeretet, amit szívből kaptál nem maradt benne
a jókívánságokban. Az életre kelt, beléd költözött, és minden nap
veled lesz.” (Csitáry-Hock Tamás író)
Tisztelt ünnepet váró letenyeiek!
Letenye Város Képviselő-testülete és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket e sorok alkalmával Advent időszakában! Már javában Szent Karácsony ünnepére hangolódunk
Advent első vasárnapjával kezdetét vette a keresztény egyházi
évnek azon időszaka, amikor Jézus Krisztus eljövetelére, az Ő
születésére, Karácsony ünnepére készülünk. Több, mint kétezer
évvel ezelőtt maga az Isten Fia, Jézus Krisztus jött el a világba. És
hogy megmutassa, mennyire szeret bennünket, születése helyeként nem gazdag királyi palotát választott magának, hanem egy
szegényes istállót Betlehem városában. Egyszerűsége ellenére
mégis ez a legcsodálatosabb születésnap az egész világon: az Istengyermek születésnapja, a Szenteste, Karácsony éjszakája.
A falevelek épp, hogy lehulltak, az ősz épp, hogy elmúlt, de a
város fényei már vibrálva adják hírül, hogy bizony, nemsokára itt
a Karácsony. Bizonyos fényeket, kellemes illatokat gyermekkorunk óta a karácsonyi készülődéssel kötünk össze. Sokunkban
jelen van már az a pozitív várakozás és egyre jobban és erőteljesebben fokozódó izgalom, amellyel a Megváltó születésére
készülünk. Sokak előtt sajnos csak egy adott cél lebeg az adventi
és karácsonyi ünnepkör kapcsán: megfelelő és drága ajándékokat
kell beszereznie az ünnepekre. Meg kell, hogy jegyezzem, nincs
még egy olyan ünnep a nyugati kultúrában, amellyel kapcsolatban
ekkora reklám-zuhatag zúdulna az emberekre, mint a szeretet
ünnepén és az azt megelőző négy héten keresztül. Számtalanszor
és sokhelyen elhangzott már a latin kifejezés: „Adventus
Domini”. Az Úr eljövetele sokak számára ismerősen cseng: elsősorban azok számára, akiknek Advent és a Karácsony ünneplése
nemcsak hagyomány, hanem lelki, hitbéli tartalommal is bír. A tévécsatornák, az internet, az újságok, az utcai fények által érkező
impulzusok mind-mind azt szuggerálják felénk, hogy készülnünk
kell valamire, hamarosan eljő valaki.
De tudjuk-e valójában miről szól Advent?
A várakozás és a szeretet, e két szó, melyről az Advent és a
Karácsony eredetileg szól, s feltételez egy olyan emberi erényt,
amely mindkét szó alapfeltétele is egyben: ez pedig a türelem és
az abból fakadó megértés. Amikor a rohanó, idegeskedő, feszült,
vásárlási lázban égő tömegre nézünk, valahogy nem e két fogalom
jut eszünkbe, hanem más. Sokkal inkább az a stressz, amely az
ajándékozás „kötelességéből” fakad. Azonban az Advent és a

Lakásvásárlási támogatás Letenyén
Farkas Szilárd letenyei városvezető arról számolt be lapunknak, hogy a képviselő-testület még szeptember 10-én zárt
ülésen tárgyalta és vitatta meg
a helyi lakáscélú támogatás
iránti kérelmek elbírálását. 2020.
augusztus 30. napjáig a letenyei
lakásvásárlási támogatással öszszefüggő felhívásra 11 kérelem
érkezett az önkormányzathoz,
melyből 1 kérelem – a feltételek
nem teljesülése miatt elutasításra került – 10 kérelmet pedig
támogatott a képviselő-testület.
Az önkormányzati bizottságok javaslataira kérelmezőnként
250.000 Ft vissza nem térítendő támogatás megítéléséről döntöttek a helyi rendeletben megfogalmazott feltételek szerint.

– A képviselő-testület a 2020.
évi önkormányzati költségvetésében 2,5 millió forint saját forrást különített el erre a célra,
melyet az új koronavírus járvánnyal összefüggésben nem
csoportosítottunk át védekezési
feladatokra, támogatva ezzel a
fiatal házasokat, a gyermeküket
egyedül nevelőket, valamint a
többgyermekes házasokat, illetve élettársi viszonyban élőket,
akik Letenyét választották otthonuknak. Várhatóan december
hónapban már kiutalásra kerülnek a támogatási összegek a
szerződött kérelmezők részére.
Bízom abban, hogy a támogatással segíteni tudtunk a városunkban otthont talált fiataloknak – fogalmazott a polgármester.
(Mirkó)

Karácsony egészen másról szól, mint amit a felénk érkező külső
ingerek ezekben a hetekben sugallnak. Ugyanis mindenekelőtt
nem valamit, nem a materiális javakat, hanem valakit várunk.
Vagyis lelkünk problémáira nem a tárgyi világban kell keresnünk
a választ – annak ellenére sem, hogy erről szól minden körülöttünk. Ha engedjük, hogy a tárgyak, illetve a pénz legyen gondolkodásunk középpontjában, egyre inkább kiszolgáltatottá teszszük magunkat és egy olyan nyomásnak akarunk majd állandóan
megfelelni, amely valójában nem tehet bennünket boldoggá. Az
Advent és a Karácsony Jézusról szól, akiben testet ölt a hit, remény, öröm, szeretet, a türelem és a megértés.
Advent lehetőséget ad az elcsendesedésre és az áldott várakozásra. Próbáljuk meg időnket jobban beosztani, fordítsunk legalább ilyenkor több időt az emberi kapcsolatainkra. Gyakoroljunk
türelmet, megértést másokkal szemben – az ünnepek lényegének
megértése segít majd abban, hogy ez az időszak különb legyen az
átlagos hétköznapoknál. Megjegyzem, sajnos hétköznapjainkat ebben az évben a járványhelyzet is meglehetősen nehezítette, mely
átírta terveinket, életünket, s további terheket rótt ránk és ró a jövőben is. De a karácsonyi várakozás megváltoztatta Letenyét és
ilyenkor mi is egy kicsit megváltozunk, még akkor is, ha ezt nem
vesszük észre magunkon. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok
rohanásában és a felgyorsult világban időnként háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, szépítjük, díszítjük az otthonunkat, minden nap cselekedünk valami jót Karácsonyig. Jó cselekedeteink közben, a készülődés időszakában a Megváltó megszületése óta hisszük: csak a szeretetben születhet újjá az élet. A
szeretet ünnepén pedig felerősödnek az érzelmeink családunk,
közösségünk iránt. Sétálunk az ünnepi fényekben, s rácsodálkozunk arra, milyen bensőséges, milyen meghitt képét mutatja
ilyenkor minden utca, minden ház. Az Advent várakozó csendje,
öröme, kedves szokásai az igazat hozzák vissza és mutatják fel.
„Az örök szépséget, ami csak gyermekségünk világában található
meg” – írja egy vallomásában Weöres Sándor. Újra és újra oda
kell visszamennünk, abban a fényben merítkeznünk, szeretnünk és
adakoznunk. Nincs szebb ajándék annál, mint amikor az egymástól elszakadt családtagok újra visszakapják egymást. Nincs
nagyobb boldogság az egymásra találás öröménél. Ahogy Pilinszky János írja: „…nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni,
hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs
gyengébb és »jogosabb« birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit
szeretünk, és aki szeret minket.”
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy
a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokban is megmaradjon az izzása. Éljünk úgy,
hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne
legyen helye a haragnak és az állandó gyűlölködésnek.
Ezen gondolatok jegyében Letenye Város Képviselő-testülete
és a magam nevében kívánok a város valamennyi polgárának meghitt,
várakozással teli adventi időszakot, szeretetteljes, békés, áldott Karácsonyi Ünnepeket! Kívánom, hogy az év hátralévő idejében – úgy ahogy
az Újévben is – a szeretet, az összefogás, az együtt gondolkodás
és a jó cselekedet jellemezze hétköznapjainkat, mindennapjainkat.
Ehhez kívánok Mindnyájuknak jó erőt, egészséget és lelki békét!
Farkas Szilárd
polgármester
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Megnyílt a termelői piac
November 28-án hivatalosan is megnyílt Letenyén a termelői piac, mely a jövőben
szerdai és szombati napokon
reggel 7:00 órától délután
14:00 óráig várja a termelőket,
őstermelőket, kézműveseket és
a vásárlóközönséget.
A piac megnyitásán Farkas
Szilárd polgármester kihangsúlyozta, hogy régóta várt álom
valósult meg Letenyén, mely
kulturált körülmények között
kínál lehetőséget a portékáikat
árusítók részére. A termelői
piac megnyitása a pandémia
első hulláma miatt azonban
nem volt lehetséges, így Advent időszakának és az ünnepkör kezdetére időzítették a létesítmény működtetésének megkezdését, melyben az önkor-

mányzat vállalt szerepet, Molnár Noémi megbízott piacgondnok részvételével.
A városvezető azt is elmondta: a beruházás mintegy
236 millió forint összegből
valósult meg, melyhez a képviselő-testület közel 19 millió
forint saját forrást is biztosított,
melyet a városvezető a jelen
megnyitó alkalmával meg is
köszönt a testület tagjainak.
Az épület mosdókkal, irodával, hűtőkamrákkal, kazánházakkal, 2 tároló helyiségekkel
és 180 m nagyságú piactérrel,
aulával, valamint mobil, könnyen
mozgatható fa árusító asztalokkal is ellátott. A létesítmény helyiségei temperálhatók és talán
az is kijelenthető, hogy a letenyei járás legmodernebb terme-

lői piacteréről büszkélkedhet a
város.
A pályázat biztosítását és a
beruházás elősegítésére tett segítő szándékot és lépéseket
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselőnek és dr. Pál Attilának, a Zala Megyei Közgyűlés

elnökének is megköszönte a
letenyei városvezető.
Aigner Géza plébános is
méltatta a piacot, majd megáldotta a létesítményt.
A beszédeket követően az
árusok és vevők is birtokba
vették a létesítményt.

Lánczok Zsuzsanna pedig forró
teával kedveskedett. Kellemes
hangulatban, nagyon jó csapatkohézióval végeztük az előttünk
álló feladatokat a hideg időben,
s közben meglátogatott minket
az egyik televízió operatőre is,
akinek interjút is adtunk a
közéleti egyesület elnökével –
fogalmazott a városvezető.
A városi kandeláber díszvilágítást november 25-én telepítették az E.ON szakemberei,
így Advent első vasárnapjára
már minden adott volt az időszak megkezdéséhez.
– Ebben az évben a közösségi gyertyagyújtások és az

adventi vásárok az új koronavírus járványhelyzet miatt sajnos elmaradnak, de bízom abban, hogy jövőre ismét együtt
lehetünk és közösen készülhetünk Szent Karácsony ünnepére! Tudjuk, az idei Karácsony
kicsit más lesz.
A polgármester ennek ellenére azonban azt reméli, hogy
ebben az évben még nagyobb
szerepet kap a család, a szeretet, s több időt tölthetünk családtagjainkkal, közben beszélgethetünk és a rohanó világ zaja pedig szépen, lassan elcsendesedik körülöttünk.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Ünnepi készülődés Letenyén
A járványhelyzet kiszámíthatatlan alakulása miatt az
országban az elsők között
kezdték meg Letenyén a város
adventi koszorújának és karácsonyfájának díszítését.
November 20-án, egy héttel
Advent első vasárnapja előtt
már kezdetét vette a város
adventi koszorújának fenyőágakkal borítása és a város fenyőfájának öltöztetése – fogalmazott Farkas Szilárd polgármester. A városvezető hozzátette: november 21-én, szombat
délelőtt Tamás Tamás vállalkozó és munkatársai, valamint
Kátai Tibor helyi vállalkozó
közreműködésével a fenyőfa
szállítása és a város központjában való elhelyezése is sikerrel
megtörtént. A fát idén Milei
Dávid ajánlotta fel Szent Imre
herceg utcai birtokáról.

A Letenyéért Közéleti Egyesület lelkes csapata, az önkéntesek, Gerák Zoltánné önkormányzati képviselő és a közfoglalkoztatottak működtek közre a város adventi koszorújának, majd késő délután pedig
Letenye központjában felállított szép, terebélyes fenyőfa és
a szökőkútra helyezett angyalka palástjának felöltöztetésében. Farkas Szilárd polgármester kiemelte, ebben az évben az
adventi koszorú domináns színei a lila és fehér, a városi
karácsonyfáé pedig a fehér és
arany színek voltak, az utóbbit
pedig négy meleg fényű égősor
tarkítja. A szombat délutáni
munkavégzés közben az ellátmányról a TUTIKA ABC gondoskodott, Bicskei Gyuláné
ajánlott fel finom szendvicseket
és sütött finomságokat, Ráczné

Változás a fogászaton
2020. december 1. napjától változtak a Letenye I. számú
fogászati körzet helyettesítési rendjei. Dr. Czvetkó Vanda
fogorvos értesíti a betegeket, hogy a Letenye I. számú fogászati
körzetben az alábbiakban változik a helyettesítés a letenyei
egészségházban:
Hétfő: 14:00 – 22:00 óra – dr. Fekete Bálint
Szerda: 14:30 – 21:30 óra – dr. Fekete Bálint
Bejelentkezés:
Telefon: 06-93/543 065
Mobiltelefon: 06-30/583 2033
A helyettesítés miatt kérik a betegek szíves türelmét és
megértését!
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Bővül a Bajcsy utcai óvoda Letenyén
Farkas Szilárd polgármester
november 2-án, november 6-án és
november 16-án közösségi oldalán tájékoztatta a letenyeieket,
hogy megjelentek a Magyar Falu
Program „Faluházak felújítása”,
„Óvodaépület felújítása”, valamint
az „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” alprogramok
döntési listái a kormány hivatalos honlapján. Később megjelent a „Temetői infrastruktúra
fejlesztése”, valamint az „Iskolai
tornaterem, tornaszoba fejlesztése”
alprogramok döntési listái is. A
képviselő-testület a tavaszi és nyári üléseken döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Eötvös utcai óvoda épületének kültéri és
belső komplex felújítására, a Bajcsy utcai óvoda épületének úgynevezett nyaktaggal történő bővítésére, a Bajcsy utcai köztemető fejlesztésére, valamint a letenyei önkormányzati hivatal épületének felújítására.
A polgármester elmondta: a
különböző közösségi oldalak idővonalain korábban megjelent információk azonban némi pontosítást kívánnak a hiteles tájékoztatás végett, melyet lapunkban is

közölni kíván. Nem a tornaszoba felújításáról, megújulásáról,
hanem annak bővítéséről, új tornaszoba építéséről van szó. Hetekkel korábban történt és a közösségi oldalakon is közzétett személyes egyeztetésre az óvodát
fenntartó városi önkormányzat hivatalos képviselőjeként sajnos
nem kaptam meghívást, ahogy
óvodavezető asszony sem, így véleményünket személyesen ismertetni nem volt lehetőségünk e
témában – folytatta a városvezető.
Sajnálattal vettük tudomásul,
hogy a letenyei közös önkormányzati hivatal felújítási pályázatának (50 millió Ft) eredményét
nem tartalmazta a közzétett döntési lista, ahogy az Eötvös utcai
óvoda épületének további kültéri
és belső komplex felújításának
(50 millió Ft) eredményét sem.
Sajnos nem nyert a „Temetői infrastruktúra fejlesztése” alprogramra benyújtott támogatási kérelmünk (30 millió Ft) sem. Ezen
pályázatok nagy valószínűséggel tartaléklistára vagy elutasításra kerültek, pedig az Eötvös utcai óvoda épület belső terei, vagy
például a Városháza épülete is

Tesztelték a dolgozókat
November 24-én délután került sor a Letenyei Hóvirág Óvoda dolgozóinak első alkalommal
történő, hatóság által elvégzett
koronavírus tesztelésére. A Zala
Megyei Kormányhivatal elektronikus levele november 23-án érkezett meg az intézmény vezetőjéhez.
Farkas Szilárd polgármester,
az óvodát fenntartó önkormányzat nevében elmondta, hogy az
509/2020. (XI. 19.) Kormányrendelet alapján az egészségügyi
és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók,
valamint a bölcsődei ellátásban
dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálata tárgyában tesztelések folynak az intézményben.
A vizsgálaton történő részvétel
azonban önkéntes volt. Az első
tesztelés során az intézményi dolgozók 30%-ánál végezték el szak-

Tesztelés előtt a letenyei óvodában.

emberek az antigén vizsgálatokat, melyek negatív teszteredményt mutattak valamennyi vizsgált dolgozónál. A mintavételi eljárásokat hetente elvégzik. A városvezető hozzátette, szükségesnek tartja a rendszeres mintavételi eljárást, mert egy-egy teszteredmény csak a pillanatnyi állapotot, fertőzöttséget vagy fertőzés mentességet mutatja meg.
(Mirkó)

már régóta megértek a modernizálásra, ahogy azt nap, mint nap
tapasztalhatjuk az ott dolgozókkal és az állampolgárokkal együtt,
az óvodai gyermeknevelés vagy
a személyes ügyintézés során –
tette hozzá a polgármester.
A városvezető örömét fejezte ki, hogy a Magyar Falu Program „Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című alprogramján a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola a Nagykanizsai Tankerületi Központ által benyújtott pályázaton közel 37 millió Ft támogatásban részesült, melyet a meglévő, de az idők folyamán amortizált intézményi
tornaterem felújítására, megújítására fordítanak a jövőben. Az
épület és annak egységei továbbra is Letenye Város Önkormányzatának tulajdonát képezik,
így a tulajdonos képviselője nevében szívből gratulálok a pályázat sikeréhez! Ezúton köszönöm
meg mindazok munkáját, akik

lehetővé tették a felújítást! Remélem, ezzel a beruházással komfortosabbá tehetjük a letenyei
gyermekek sportolási lehetőségeit – ismertette a városvezető.
Terveinket természetesen nem
adjuk fel, azok megvalósítását
a jövőben is kiemelten fontosnak tartjuk. Természetesen bízunk a város irányába megnyilvánuló további támogatásokban is!
Nagy örömünkre szolgál,
hogy a képviselő-testület által
meghozott testületi, fenntartói
döntésnek köszönhetően, ugyancsak a Magyar Falu Programból azonban hamarosan lehetőségünk nyílik a Bajcsy utcai
óvoda épületének bővítésére – a
szertárral kialakított – összesen
70 m2 nagyságban, mely a kis
ovisok számára a sportolási lehetőséget is szolgálhatja a jövőben. A beruházás összege mintegy 30 millió Ft mértéket képvisel – mondta el Farkas Szilárd.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Gyarapodik a városi gyűjtemény
Az idei év nyarán Dmitry Dubitskiy orosz műgyűjtő kereste meg
Letenye Város Önkormányzatát, hogy a letenyei születésű festő, grafikus, karikaturista Kalivoda Kata képeiből állandó tárlatot alakítson
ki a városban. Az állandó kiállítás létrehozásához az augusztus 20-i
városi ünnepségen Dmitry Dubitskiy kettő, Kalivoda Kata (Letenye, 1877. április 6. – Szurdokpüspöki, 1936. május 11.) festő, grafikus, karikaturista által készített képet, alkotást adományozott a városnak. Az ajándékba kapott képek jelenleg a városi könyvtárban
tekinthetők meg.
– November 5-én délelőtt a letenyei városházán ismét lehetőségünk volt találkozni Dmitry Dubitskiy orosz műgyűjtővel, aki
három újabb alkotást és egy könyvet mutatott be, majd ajánlott fel a
városnak, melyet Dömők József igazgató úrral tekintettünk meg.
A találkozó alkalmával elhangzott, hogy a koronavírus járványhelyzet alakulását figyelembe véve, amennyiben a jogszabályok is
lehetővé teszik, akkor a Magyar Kultúra Napját tűztük ki a képek
hivatalos átadásának időpontjára – mondta el Farkas Szilárd városvezető, aki megköszönte az újbóli felajánlást.
(M)

Balról Dömők József, Farkas Szilárd, Dmitry Dubitskiy.
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

Murakeresztúr földjéről határokon át a fellegekig!
Egy disszidálás kalandos története 1956-ból (1. rész)
Aki utazott már repülőn,
talán a kérdést is feltette már
magában: vajon ki vezeti a
gépet, és milyen lehet nap, mint
nap a levegőbe emelkedve dolgozni?! Ez alkalommal Porogi
János repülőgép kapitánnyal
beszélgetünk.
Az előző számban hajóra
szálltunk, folyókat, tengereket
jártunk. Most viszont a levegőégbe kalauzoljuk el a kedves
olvasót Porogi János repülőgép-kapitánnyal. Ahogy az előző alkalommal, úgy most is

landoljunk el a szülőföldről,
Murakeresztúrról!
– Meddig és hová tudja
visszavezetni az őseit?
– Amikor az araboknál voltam, mindenki vagy töröknek,
vagy szíriainak nézett. Ha az
anyámra nézek, nyugodtan elmehetett volna Mekkába, s ha
nem vetett volna keresztet, észre sem vették volna. Az anyai
ősöm Kaproncáról származott,
a nagyanyám fityeházi Matolics volt, anyai oldalról a dédnagymama meg szepetneki

A képen a keresztúri Újtelepen készült betlehemes látható.

Mukics. Szóval van bennem
mindenféle náció…
– Hogyan emlékszik vissza a
gyerekkorára, tanulmányaira?
– Keresztúron tehenes kocsin voltam először kapitány és
már gyerekkoromban szántottam az első dűlőben. Végeztem
a szántással, az ekét még föltettem a kocsira, de az eketaligát már nem bírtam. Az öreg
Radnai bácsi leszidta az apámat, hogy miért küld engem
szántani. Az apám erre meg azt
felelte, hogy „én nem küldtem,

magától ment”. Akkoriban Keresztúron mindenki így élt.
Mikor Kollátszegen befejeztük az „egyetemet”, mindenki ment valahova továbbtanulni. Vége lett a 8. osztálynak,
egyik ide ment, a másik oda, és
úgy nézett ki, hogy én maradok, mert a szüleim azt hitték,
hogy ezt az iskola intézi. Késve
jelentkeztem esztergályosnak,
de létszám feletti lehettem,
mert a Gerencsér Laci bekerült,
én nem. Egyszer csak kapok
(Folytatás a II. és III. oldalon)
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Murakeresztúr földjéről határokon át a fellegekig!
Egy disszidálás kalandos története 1956-ból (1. rész)
(Folytatás az I. oldalról)
egy levelet az Ajka-Csingervölgyi Bányából, hogy felvettek
vájárnak. Erre apám azt mondta, „föld alá nem mész, fiam!”
Ezzel ez le lett zárva.
Mielőtt a többi fiút elküldték volna Pestre az iskolába,
jött egy vezető a Tefutól, hogy
megnézze, kiket vettek fel. Gerencsér Sándor bácsitól érdeklődött, aki tudta az én kudarcos
felvételi történetemet, és tüstént
meg is kérdezte, hogy nincs-e
még egy hely. Így jött el hozzánk is beszélgetni, aztán elmenőben azt mondta, majd jelentkeznek, ha lesz hely. Én
meg vártam, aztán egyszer csak
jött a levél, hogy felvettek.
1953. szeptember 5-én az
apám feltett a vonatra egy napi
élelemmel és egy váltás alsóneművel. Én azóta úton vagyok.
Két évet kellett lehúznom a
Tefunál, hogy megkapjam a segédlevelet, aztán Kanizsán kellett még ledolgoznom egy évet,
majd ismét vissza Pestre. Az
unokabátyám a MÁV Hídműhelynél dolgozott, akinek a segítségével 1956 nyarától, szerződéssel vettek fel szerelőnek
egy jó barátommal együtt.
Mivel a vasúton dolgoztunk, olyan jegyet kaptunk,
amivel Budapestre ingyen utazhattunk. Szoliva Jancsi unokatestvérem Pesten volt egyetemista, és mindig én vittem neki
a vasalt inget, meg a 20-ast.
Egy alkalommal nem volt sehol
senki a kollégiumban, a csomagját meg nem mertem otthagyni, ezért megvártam. Egész
későn jöttek meg, mert gyűlés
volt, megbeszélték, hogy másnap felvonulnak, meg tüntetnek… Abban az ávós rendszerben nem volt jó ilyet meghallani, mert könnyen bajba kerülhetett az ember.
Egyik reggel a cégtől összeszedtek egypár embert, még a
pártitkárt is, és elvittek bennünket tapasztalatcserére Dorogra
meg Esztergomba a gépgyárba.
Elmentünk Dorogra, nagy
meglepetésünkre a műhely alig
volt csak nagyobb, mint két
szoba, egy-két lemezhajlító gép
volt ott, semmi más. Mikor ezt
a művezetőnk látta, megkérdezte, mit akarnak nekünk mutatni, hiszen „nekünk egy műhelyben több gépünk van, mint
maguknak itt”. Megkérdezték,
ki akar lemenni a bányába, be
lehet ülni a csillébe, de mivel
szépen fel voltunk öltözve, senki nem akart beleülni a szenes
csillébe. Igy továbbmentünk

– Katonai gépekkel vittek bennünket Amerikába. Itt kezdődtek
a fellegek!

Esztergomba. Mikor megérkeztünk, azt mondta a művezetőnk: „Emberek itt sem fogunk
sokkal többet látni, aki haza
akar menni, nyugodtan elmehet, akik körül akarnak nézni a
városban, jöjjenek velünk.”
Volt egy öreg esztergályos a
cégnél, akit Jonhson borotvásnak becéztek. Ő azt mondta, ha
valaki akarja látni, honnan jönnek ezek a borotvák, menjen
vele, majd ő megmutatja. Páran
mentünk vele, a többiek meg
kimentek az állomásra. Ez az
esztergomi bazilika közelében
volt, mi körülnéztünk, megkínáltak egy pohár borral, egy
kicsit beszélgettünk, aztán mi is
mentünk az állomásra.
A többiek, akik előbb elmentek, még mindig ott voltak,
tőlük tudtuk meg, nem járnak a
vonatok, mert Pesten forradalom van. A Nyugatiban odaszólt valaki, hogy „Sztálin nyakán a kötél!”, ezért mi is szaladtunk megnézni. A szobor akkor még állt, egy falétra volt
hozzátámasztva és a csizma
magasságában vágták el a szobrot. Még ma is előttem van,
ahogy kötéllel meghúzták, recseg a falétra, végül egy nagy
robajjal ledőlt az egész.
Az üzem pártitkára fogta a
kezemet és azt mondta, „Az
anyját! Soha nem gondoltam,
hogy az valaha lejön onnan!”
Mivel utána újra fordult a helyzet, gondoltam magamban, ha
én visszamegyek dolgozni mindig tüske leszek a szemében…
– Gondolom, ez az életében
is fordulópont volt?
– Igen, itt kezdődött az én
disszidálásom.
– Másnap bementem dolgozni, senki nem volt benn,
üzemi konyhán voltunk, étel
sem volt. Amit anyám pakolt,
már száraz volt. Fizetés is lett

volna, de minden zárva volt,
napokig csak tengődtünk. Rábeszéltem a zalaegerszegi Laci
barátomat, hogy menjünk együtt
haza. Csepel felé indultunk, de
már a Dunán sem tudtunk átjutni, mivel az oroszok lezárták az
összes hidat. Miközben ott tanakodtunk, megláttunk egy öreg
halászt, akinek elmondtuk, hogy
szeretnénk átjutni a túlsó partra. Nagyon rendes volt és átvitt
bennünket. Aztán a régi hetesen
a Velencei-tó mellett gyalogoltunk tovább. Ha tankokat láttunk közeledni, átvágtunk a
szántóföldeken. Aznap estére
Szabadbattyánig jutottunk. Bezörgettünk egy házhoz, ahol
befogadtak bennünket, enni
kaptunk és elalhattunk. Amikor
másnap reggel beléptem a cipőmbe, azt hittem, meghalok,
annyira fájt a lábam. Akkor éreztem a talpamban a gyaloglást.
Végre megérkeztünk Balatonlellére, ahol bementünk egy
étterembe, hogy vegyünk valami ennivalót, de semmit nem
tudtak adni. Kimentünk az állomásra, és megkérdeztük a
vasutast, hogy Kanizsa felé
megy-e valami? „Nézze, ott
megy!” – a végét láttuk a vonatnak. Végül is gyalog és néha
valami járműre felkapaszkodva
későn este értünk Kanizsára.
Éjszaka a vasutas laktanyában
aludtunk, mert én már nem tudtam volna még Keresztúrig is
elgyalogolni. Másnap reggel volt
egy diákvonat, ami Zalaegerszegre ment Lacival, én meg egy
másik vonattal értem haza Keresztúrba. Megyek haza, anyám
meg csodálkozott, hogy „te honnan jöttél?” Mondom: Pestről.
„Apád tegnap beszélt a Tátraival, azt mondta, nála vagy Cinkotán.” Gondolom nem akarta
megijeszteni őket azzal, hogy
nem tudta, hol vagyok.

Apámnak elmeséltem, mi
volt, de kérdezgették a falusiak
is, hogy Jani, mi van Pesten?
Én nem akartam semmit sem
mondani, mert láttam a városban egy gyékényesi srácot letakarva, a mellkasán a személyi
igazolványával. Mikor ezt apámnak elmeséltem, ő azt mondta,
hogy az oroszok már lövöldöznek a határon, „ha menni
akarsz, miért nem Pestről mentél?” Gondolkodtam… Másnap
reggel elmentem misére, délutánra már nem fértem a bőrömbe és a kocsmában voltam.
Ott volt a Béli Jóska, a Szoliva
Jancsi és biliárdoztunk. A Jóska
azt mondta: Te, öregem én ma
már disszidáltam. Én láttam is
egy csoportot, akik elmentek a
Mura-hídig aztán meggondolták magukat és visszajöttek.
Valahogy a Szekeres Öcsi is
képbe jött, az ő sógora ávós
volt, gondoltam, ha ő is jön, akkor talán nem verik el rajtunk
annyira a port.
Elindultunk, azt gondoltam
magamban, hogy egyrészt, ismerem a buszsofőröket, másrészt, azzal az ürüggyel megyek, hogy Pusztaszentlászlón
meglátogatom a barátomat, aki
betegszabadságon volt. Kanizsán összefutottam egy ismerőssel, aki azt mondta, hogy
nem jár semmi, sztrájkolnak.
Majd megkérdezte, hogy „Te
nem disszidálsz?” Azt válaszoltam, hogy nem, viszont a
fejemmel meg intettem, hogy
igen. Azt mondta, a kenyérgyár
udvarán van egy haverja, sofőr,
hivatkozzak rá. Én elmentem,
de sehol senkit nem találtam,
viszont a Centrálnál a sarkon
volt egy benzinkút, és ott látom, hogy az a két jól öltözött
nő és férfi, akik a kanizsai váróteremben voltak, amikor mi
leszálltunk a munkásvonatról,
ott voltak. Feltűntek, mert szép
nők voltak, és már az állomáson is megbámultuk őket. Ők
akkor szálltak be a mentőbe,
hogy hova mentek, nem tudom,
mert utána nem láttuk őket.
Ahogy mászkáltunk a városban, összefutottunk a Borszéki
Árpival, aki szintén az útitársunk lett.
Kanizsán akkor még volt
egy másodosztályú váróterem
is, oda mentünk, aztán egyszer
csak kiabálták a vonatunkat. Az
volt a terv, hogy elmegyünk a
vonattal Szombathelyig, aztán
onnan tovább. Kimentünk a
peronra, hogy majd beszállunk,
de szerencsétlenségemre az
unokatestvérem, a Bözsi belém
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karolt, hogy velem jön haza.
Elmentünk a vonatig, ekkor
hirtelen azt mondtam neki,
hogy „Jajj, elfelejtettem cigarettát venni!” Ő elment, én meg
átmenten a másik oldalra és felszálltam az egerszegi vonatra.
Ott meg az egyik ismerősöm
szúrta ki, hogy rossz felé megyek és megkérdezte, hogy
„Mész te is?” Én meg visszakérdeztem, hogy ő is jön-e, de
azt mondta, hogy előbb el akar
otthon köszönni. Végül nagy
nehezen elindult a vonatunk…
Leszálltunk Zalaszentivánon, hogy átszállunk a szombathelyi vonatra, de a bakter
hamar lehűtött bennünket:
„Uram! Itt már hetek óta nem
járt vonat.” Végül mégis sikerült eljutni Zalaegerszegre. A
vonatváróban meg egy nyomozó szúrt ki bennünket, aki egy
rendőrrel igazoltatott bennünket. Egyedül csak nekem meg a
Jóskának volt bejelentett lakcímünk… Szekeres Öcsi nem is
tudta igazolni magát, de talán a
nagy tömeg miatt nem akartak
problémát, ezért a nyomozó
egyszer csak azt mondta az
egyenruhás rendőrnek, hogy
„szintén zenész”, és elmentek.
Reggel megint felszálltunk
egy vonatra Zalaszentiván felé,
ahol ugyanaz volt a fogadtatás,
hogy felejtsük el az egészet!
Így indultunk el a vágányok
mellett Szombathely felé…
Egervárnál, miután lementünk
a közútra, jött egy teherautó
egy ismerős sofőrrel, aki nem
ismerte a többieket, ezért csak
annyit kérdezett, hogy „merre?”. Elmondtam neki, „azt
mondta, szálljatok fel”, így jutottunk el Vasvárig. Ott egy
parkolóban egy mentőssel folytatott késhegyig menő vitát, aki
végül kinyitotta a mentő ajtaját:
tömve volt emberekkel… Sofőrünk visszajött az autóhoz, és
azt mondta, hogy visz bennünket tovább, de arra kért, ha
egy harckocsit látunk, megáll,
mi meg ugorjunk ki. Kár volt
emlegetni, mert a Rába-híd előtt
már jött is egy tank, mi meg
ugrottunk is, mint a nyulak.
A folyó mellett haladtunk
tovább, át a szántásokon, s ha
embert láttunk, ismét futásnak
eredtünk, nehogy bejelentsenek
bennünket. Mindezt egy gyönyörű barna gojzer varrott cipőben, amit húsvétra, protekcióval csináltattam egy suszterrel. Abban az időben 530 forintot, a havi fizetésem felét fizettem érte. Akkor már fagyott.
Csendben próbáltunk menni, de
a vizes nadrágom szárán megfagyott a víz, és kopogott a cipőmön, szinte hallani lehetett.
Nagyon sötét volt, hol erre
mentünk, hol arra, próbáltuk az
irányt tartani. Ennivalónk nem
volt, félig fagyott almát ettünk,
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meg valahol vettünk egy kis
nápolyit, azt morzsolgattuk.
Nem voltunk jó állapotban.
Odaértünk a Rábához, kis csobbanásokat hallattunk, mintha
egy csónak evezője lenne. Akár
a mi Muránknál is lehettünk
volna. Ott pénzért vitték át az
embereket a Rábán, a nádas
tele volt várakozókkal. Maradt
még valami pénzünk, megegyeztünk velük, hogy átvisznek bennünket, de négyünknek
összesen is csak 18 forintja
volt. Egy hirtelen jött ötlettel,
miszerint mi ismerjük a határt,
úgy döntöttünk, hogy folytatjuk
az utunkat. Egy férfi is csatlakozott hozzánk 3 éves kislányával, akit felváltva vittünk.
Gyönyörű holdvilág volt. Egy
erdészház előtt arról tanakodtunk, hogy vajon már átléptüke a határt? A kapun volt egy
tábla, mondom a Borszéki Árpinak, „te, olvasd el, mi van
kiírva!”. Jön vissza, azt mondja
az Árpi: „te, nem tudom, nem
magyarul van”. Elmentem, megnéztem, a tábla el volt fordulva,
és az volt ráírva „Vigyázz, a
kutya harap!”. Ez a mondat
utána nagyon sokszor előkerült.
Már fáradtak voltunk, a gyerek
is szomjas volt, ezért bekopogtunk, hogy legalább vizet kérjünk. Nagyon készséges volt a
lakó, aki azt is elmondta, hogy
merre menjünk. A következő állomásunk egy őrtorony volt. Fogtam egy fagyos hantot és elkezdtem dobálni. Nagy könynyebbség volt, hogy semmi
válasz nem érkezett. Aztán kis
zászlókat találtunk leszúrva,
ami a határt mutatta. Erre fogtam a kislányt és elkezdtem
szaladni. A túloldalon volt egy
kis vízfolyás, gondoltam, átugrom, de a gyerek a nyakamban
volt, és belehuppantam a közepébe, a gojzer varrott cipőm
meg elázott.
1956. november 21-én 11.15
perckor léptük át az osztrák
határt. Ahogy átértünk, volt egy
kanális híddal, az osztrák gyerekek kiabáltak: „Magyarok,
erre gyertek!” Elkísértek bennünket az apácákhoz, akiknek
iskolájuk lehetett, és nagyon finom húslevest adtak. És mit látunk ott? Azt a jól öltözött fiatal nőt és férfit, akik a nagykanizsai Centrálnál szálltak be
a mentőautóba. Két órát tölthettünk ott, megszáradtunk, és
jött egy busz, ami elvitt minket
Németújvárba, ahol a gyűjtő
volt. Útközben két srác leintette
a buszt, és horvátul kérdezték,
hogy van-e itt szerdahelyi? A
Béli Jóska jól beszélt horvátul
ő mondta, hogy „Nézze, keresztúri az van!” Végig kitartottunk, a lágerben is együtt voltunk nagyon sokáig.
Másnap Unterberger - Ferlockba vittek bennünket egy

katonai létesítménybe, és figyelmeztettek, hogy itt nagyon
közel van a szlovén határ. Egy
ideig itt voltunk, jöttek az ünnepek és volt, aki már Amerikáig jutott, de rólunk senki nem
tudott semmit... Már türelmetlenek voltunk, és féltünk, nehogy az oroszok megszállják
Ausztriát. Mindenkiben az volt,
hogy innen el, innen el!
Karácsony előtt jöttek toborozni, Angliába, bányába osztották el az embereket. Mi úgy
húztuk ki magunkat, hogy nekünk szakmánk van, akinek
szakmája van, az fent dolgozik,
nem megy a föld alá. Aztán felraktak bennünket egy buszra,
ami útközben megállt egy Pack
nevű helységnél, Graztól 60
kilométerre, ahol magyarok
voltak. Beszélgettünk velük, és
azt mondták, hogy nagyon jó a
kaja és néha jönnek az apácák
ellátni őket. Egy ideig ott voltunk, közben elmúlott már a
karácsony is. Volt egy újság,
amiben keresték egymást a családtagok, mert akkor is cél volt
a családegyesítés. A szerdahelyi srácnak volt egy csendőr
bátyja, akit a Hortobágyra vittek, és megtalálta a nevét az
újságban. Így megbeszéltük,
hogy úgy állítjuk be, mintha mi
is családtagok lennénk.
Egy idő után továbbmentünk, így érkeztünk Grazba. Iskolai tornaterem, csendőr állt a
bejáratnál, nem lehetett ki-be
mászkálni. Addigra mi már nagyon lerongyolódtunk, szegény
Jóskának már az ujja is kilátszott a cipőből. Nem voltunk
mi felszerelkezve a stájer hegyekben való gyaloglásra. Itt
már voltak szlovénok, és velük
beszélgettünk, sokat értettünk
belőle, mert akkor még ment a
horvát. Ahogy egyszer beszélgettünk, elment mellettünk egy
jól öltözött úriember. Visszafordult és megkérdezte, hogy
„ti horvátok vagytok?”. „Nem,
mi magyarok vagyunk a határ
mellől” – feleltük. Megkérdezte, hogy aláírtunk-e már? Mondtuk, hogy még nem. Azt mondta, ne írjunk alá, mert az nem
nekünk való. Máig becsülöm
érte, hogy figyelmeztetett bennünket, pedig nem lett volna
kötelessége. Mondtam is a fiúknak, hogy én visszamegyek
oda, ahonnan elhoztak bennünket. Béli Jóska nem tartott velünk. Sötét volt, jött egy busz,
leintettük. A sofőr megkérdezte, hogy van-e pénzünk, de
amikor kiderült, hogy nincs,
lezavart bennünket, mi meg
gyalogoltunk tovább. Este későn értünk vissza. Egy pár napig még ott voltak a magyarok,
aztán elmentek. Ott nagyon jó
dolgunk volt, mindenki táncolt,
minden este polkáztunk, de
tovább kellett menni nekünk is.

III.
Odaértünk Klagenfurtba, ott
valaki azt mondta, menjünk az
apácákhoz, ők segítenek. Ők
meg kivittek bennünket az állomásra, és feltettek a vonatra,
nehogy a kocsmában kössünk
ki... Így visszakerültünk egy
síközpontba. Ott találkoztunk a
szerdahelyi srác bátyjával. A
sídomb aljától kb. 1 kilométerre birkaólakból kialakított szállásunk volt, mint egyedülállóknak. Étkezni mindig fel kellett
menni. A családok házban lakhattak. Azt mondja a Vincének
a bátyja, „Marci (ők fent laktak, mert családosak voltak),
miért mentek mindig le, van itt
egy üres ágy, itt elalszotok.”
Ezután elvittek bennünket
Linzbe. A családosok egy pokróccal elkerített részben aludtak, a többiek meg együtt. Reggel sokáig feküdtünk, semmi
dolgunk nem volt. Napközben
unalmunkban beálltunk a sorba, ahol a vöröskeresztesek ruhát osztottak. Regisztrálni is
lehetett, hogy ki hova szeretne
menni. Én több helyre is regisztráltam. Lényeg az volt,
hogy el innen. Útközben megismerkedtem egy lánnyal, és leveleztünk. Haza senkinek sem
írtam, nekem sem jött tőlük
levél. Egyszer csak jön valaki
azzal, hogy „Porrogi, leveled
van!”. „Nekem nincs, mert tegnap volt, ilyen sűrűn nem jön”
– választoltam viccből. Amikor
odaadták, kiderült, hogy az
amerikai konzulátusról jött.
Felbontottam, és megírták, hogy
mikor jelenjek meg a konzulnál. Jött velem a Vince meg a
Marci is. A konzul, törve a magyart, köszönés nélkül mindjárt
azt kérdezte, hogy „Akarsz menni Amerikába?”. „Persze, már
alig várom!” Elmondta, hogy
jön majd egy busz és az elvisz
Salzburgba.
Salzburgban
átvizsgáltak
bennünket, mint később megtudtam, az FBI. Mert meg volt
határozva, hogy Amerika csak
egészséges embereket fogad be
18-tól 45 éves korig. Salzburgban már kimehettünk a városba, ott „ettem” először rágót is.
Mivel le voltunk rongyolódva,
ott kaptam egy nagyon jó dzsekit is, ami velem volt Amerikáig, meg a cipőm, a nadrágom
és a karórám, amiben elindultam. De egyet meg kell hagyni,
az amerikaiak akárhova kísértek bennünket, mindig éttermen
keresztül vezetett az út, mert ők
éhesen nem vittek bennünket
sehova. Az átvizsgálásnál megkérdezték milyen a vallásunk,
és úgy soroltak be bennünket.
Salzburgból Münchenbe vittek
bennünket, onnan pedig katonai gépekkel Amerikába. Itt
kezdődtek a fellegek!
Spirk Erzsébet
(Folytatjuk)
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Munkacsoport alakult az új Mura-híd megépítése érdekében

Magyar-horvát munkacsoportot alakítottak Murakeresztúron
az új Mura-híd megépítésének előkészítésére.

Az új Mura-híd megépítését
koordináló munkacsoport jött
létre november végén Murakeresztúron. A munkacsoport
feladata, hogy a híd pontos
helyét kijelölje, a szükséges
környezetvédelmi engedélyeket
beszerezze. Ezután kezdődhet
majd meg a műszaki és a kiviteli tervek elkészítése és en-

gedélyeztetése. A szükséges
pénzügyi források megteremtését követően pedig hozzáláthatnak a híd megépítéséhez is.
A munkacsoportot a magyar
Innovációs és Technológiai Minisztérium infrastruktúra fejlesztő főosztályának vezetője,
Thoroczkay Zsolt irányítja. Az
alakuló ülésen a Külgazdasági

Karbantartó gépre nyertek pénzt
Újabb pályázaton nyert Murakeresztúr az év végén. Az
elnyert 15 millió forintos támogatásból egy multifunkcionális
rakodógépet tud vásárolni az
önkormányzat, amellyel szebbé
tehetik a falut, és a fontos karbantartási munkálatokat is el
tudják végezni.
Az új eszközzel tisztán
tudják tartani a csatornarendszert a településen, és a zöldterületek gondozásában is
nagy segítséget nyújt majd a
gép: füvet nyírhatnak vele,
ágat apríthatnak és elvégezhetik a szükséges földmunkákat is.

A sikeres pályázatot Murakeresztúr alpolgármestere, Zavarkó József készítette elő.
Polgár Róbert keresztúri polgármester a támogatással kapcsalatban a következő nyilatkozatot tette: „Az a célunk,
hogy Keresztúr legyen a Mura
vidékének legszebb, legotthonosabb faluja. A zöldterületek
szépen gondozottak legyenek,
pihenésre és aktív kikapcsolódásra egyszerre hívjanak.”
A polgármester külön köszönetett mondott Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselőnek, aki szakmai segítséget
nyújtott a pályázathoz.

A karbantartó géppel gyorsabban és hatékonyabban tudják
majd rendbe tenni Murakeresztúron a zöld területet.

és Külügyminisztérium főosztályvezetője, Antoni Zsolt, valamint a zágrábi magyar nagykövet, dr. Demcsák Csaba is részt
vettek. Rajtuk kívül, többek között jelen volt Czipár Zoltán, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
üzemeltetési igazgatója és Szabados Szabolcs, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. osztályvezetője is.
A horvát oldalt vezetői szinten Tomislav Mihotic infrastruktúráért felelős államtitkár és
Boris Huzjan, a Horvát Autópályák Kft. igazgatósági elnöke
képviselte.
Polgár Róbert murakeresztúri polgármester a találkozóval
kapcsolatban elmondta: „Mindannyiunknak az a célunk és
azért dolgozunk, hogy mielőbb
megépülhessen ez a híd, és
tovább fejleszthessük a két
baráti nemzet közötti gazdasági, kulturális és oktatási kap-

csolatokat. A híd megépülése
történelmi lehetőséget jelent
Murakeresztúr számára, hiszen
miénk lesz a határátkelőhöz
legközelebbi falu. Szeretnénk
majd ennek minden előnyét
kihasználni. Murakeresztúr egy
magyar-horvát falu, a híd létrejöttével tovább erősíthetjük
közösségünk kettős identitását.
A Mura horvát oldalán fekvő
településekkel összefogva, együtt
lendíthetnénk fel térségünket.
Reméljük, ez a közös régi vágyunk hamarosan valósággá
válik! Nagy megtiszteltetésnek
tartom, hogy Murakeresztúr
polgármestereként én képviselhettem falunkat ezen a fontos
ülésen, és mi lehettünk a munkacsoport alakuló ülésének a
házigazdái. Meggyőződésem,
hogy az ilyen találkozók tovább erősítik Keresztúr jó hírét
itthon és külföldön egyaránt.”

Megújult rendelőben…
Egy éve Murakeresztúr új vezetése ígéretet tett rá:
gondoskodni fognak, hogy a faluban
a lehető legjobb
egészségügyi ellátásban lehessen mindenkinek része. Azóta nemcsak új
háziorvost sikerült
szerződtetniük dr.
Borda István nyugdíjba vonulását követően, de új állandó fogorvosa is lett
Keresztúrnak, aki novemberben kezdte
meg a folyamatos
rendelést a frissen
felújított keresztúri
Szépen felújított, modern rendelőben várja
rendelőjében.
Dr. Gyulai Gá- az új fogorvos és asszisztense a páciensebor a fogak megőr- ket Murakeresztúron.
zésének, megóvásának a nagyDr. Gyulai Gábor hétfőn és
mestere, munkáját Striczné Ta- szerdán, reggel 8 órától 12:15-ig
nai Krisztina segíti. A Honvéd fogadja a kezelésre érkezőket a
utcai rendelő felújítását az megfelelő egészségügyi előíráönkormányzat vállalta, hogy az soknak megfelelően. A rendeléúj fogorvos igényes és biz- sekre Murakeresztúron a Hontonságos környezetben fogad- véd utca 3-as szám alatt kerül
hassa a pácienseket. Új nyí- sor.
Nagykanizsán
pedig
lászárókat kapott a rendelő, kedden és csütörtökön keresamelyek kiválóan szigetelnek. hetik fel a keresztúriak az
Kifestették, kitakarították és új fogorvunkat 12:30-tól 18
elvégezték a szükséges karban- óráig. Minden esetben telefotartási munkálatokat is. Városi nos előjegyzés szükséges a
színvonalú ellátást tudnak így 06/30 592 5597-es telefonmár Keresztúron is biztosítani.
számon.
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Jövő év elején nyílhat meg az új keresztúri patika
2020-ban nemcsak új háziorvosa és fogorvosa lett Murakeresztúrnak, de egy új patika
megnyitását is megszervezte az
önkormányzat, miután a régi
gyógyszertár tulajdonosai bezárták üzletüket. Az eredeti tervek szerint decemberben nyitott volna az új patika, de a járvány miatt ez kicsit megcsúszott.
Polgár Róbert közösségi oldalán közölte: „Az új évet reményeink szerint már új gyógyszertárral köszönhetjük. Kollégáimmal sokat tettünk azért,
hogy a keresztúriak a faluban is
meg tudják venni a szükséges
gyógyszereket. Az önkormány-

zat tulajdonában álló óvodának
az egyik használaton kívüli termét teljes egészében felújítottuk, hogy patikát lehessen nyitni benne. A kedvezményes bérleti díjnak köszönhetően könynyebben sikerült gyógyszerészt
is találnunk.”
Az átmeneti időszakban patikajáratot biztosítottak a keresztúriaknak, Nagykanizsára
vitték az utasokat az önkormányzati busszal, hogy ott válthassák be receptjüket. A polgármester azt ígérte: „Továbbra
is gondoskdoni fogunk róla,
hogy a keresztúriak a legjobb
egészségügyi ellátást kaphassák meg helyben is.”

Téli útkarbantartás

Négy tonna só és egy tonna hideg aszfalt érkezett Murakeresztúrra, hogy télen is biztonságosan lehessen közlekedni a
faluban.

Négy raklapnyi útszóró sót
és egy tonna hideg aszfaltot
rendelt a murakeresztúri önkormányzat, hogy télen is biztonságossá tudják tenni a falu
útjait. Havas, nyirkos időben az
önkormányzat traktorával tudják majd leszórni a sót. A hideg
aszfalttal pedig a nagyobb kátyúkat lehet kijavítani.
A murakeresztúri önkormányzat arra kér mindenkit: a
faluban és Keresztúr határán túl
is óvatosan közlekedjenek a téli,
hideg időben. Ilyenkor ugyanis
jobban csúsznak az utak, hoszszabbak a féktávok. „Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk a
gyalog, biciklivel közlekedőkre
is!” – olvasható az önkormányzat közleményében.

November végén megkezdték a szociális tűzifa kiosztását
Murakeresztúron. Több mint 60
rászoruló családot segítenek a
faluban tüzelőanyaggal. Idén
először nemcsak a kormánytól
nyerte el a szokásos mennyiséget a település, hanem a NÉBIH-nél is sikeresen pályáztak
olyan fára, amit a hatóságok lefoglaltak, mert illegálisan vágtak ki, vagy árusítottak. Így
összesen több, mint 100 köbméter fát tudnak kiosztani a téli
hideg idő beálltával.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester elmondta: „Tudjuk,
hogy ez sem elég, de több, mint
amennyi eddig jutott azoknak,
akik saját erőből nem tudják kifűteni otthonukat. Kollégáim-

Az óvoda egyik használaton kívüli termét újította fel az önkormányzat, hogy újra legyen saját gyógyszertára a falunak.

Rendkívüli ünnepi segítség
Rászoruló murakeresztúri családoknak segít a murakeresztúri
önkormányzat az ünnepek alatt.
A gyermekenként járó 10 ezer
forintos támogatásra olyan keresztúri családok jelentkezését
várják, ahol 3 év alatti gyermek
van, vagy oktatási intézménybe
járó, 18 évet be nem töltött családtag. A támogatás további feltétele, hogy az egy főre jutó havi
jövedelem 85 500 forint alatt van.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester így indokolta a
döntést: „A világjárvány hazánk
és a falunk gazdaságát is viszszavetette, sokan vesztették el a
biztonságot és megélhetést nyújtó munkájukat. Szeretnénk a
karácsonyi időszakban azoknak
segíteni, akik a legnehezebb
helyzetben vannak.”
A rendkívüli segélyre december 15-ig lehet jelentkezni

Nemcsak ünnepi díszkivilágítás érkezett ajándékba Murakeresztúron, a rászoruló családokat is támogatják a faluban. A képen egy keresztúri
lámpaoszlopra szerelt fényangyal látható.

az önkormányzatnál személyesen, írásban vagy telefonon. A
támogatást jövedelemvizsgálatot követően, rászorultsági alapon adják majd a faluban.

Több tűzifa jut a rászorulóknak

Idén 24 köbméterrel több tűzifa jut Murakeresztúron a rászorulóknak. 60 családon tudnak ezzel segíteni.

mal a falu szociális célú tűzifa
támogatás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelete

alapján jelöltük ki a leginkább
rászoruló családokat, akiknek folyamatosan szállítjuk ki a fát.”
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Új, napelemes közvilágítást avattak Murakeresztúron
Egy évvel ezelőtt
az újonnnan megválasztott murakeresztúri
faluvezetés megígérte,
hogy jelentős fejlesztéseket fog végrehajtani
a keresztúri Újtelepen.
Szeretnék, hogy a falu
minden lakója otthon
és biztonságban érezze
magát Murakeresztúron. A keresztúri vasútállomást Újteleppel
összekötő úton korábban vaksötét volt esténként. Az itt közlekedőknek ez nagy kényelmetlenséget okozott.
Az új faluvezetés
egyik első lépése az
volt, hogy felmérték,
hogyan lehetne kivilá- Fényessé, biztonságossá és kényelgítani az útvonalat. messé vált az Újtelepre vezető útvonal a
Felmerült a vezetékes napelemes világításnak köszönhetően.
világítás gondolata is, de végül ban is sikerült beüzemelni a
a környezetbarát, fenntartható lámpákat, így már egész témegoldást választották: napele- len működni fog Murakemes lámpákat szereztek be. A resztúron a legújabb közvilátervezettnél kicsit még koráb- gítása. Négy darab, egyenként

hatméter magas lámpát állítottak az útvonalra, és a tervek szerint még egy lámpával bővítik az új lámpasort,
amit az egyik oszlopra rögzítenek majd.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester a közösségi oldalán mondott köszönetet a falu
közmunkásainak és a karbantartóknak, akik a terep megtisztításában és a lámpatest alapjának kiásásában, lebetonozásában is részt vettek. Külön megköszönte képviselőtársainak az

együttműködést, és kifejezte
háláját Kondricz Kornél képviselőnek is, aki felügyelte és
megszervezte a munkálatokat.
„És köszönöm az újtelepiek
türelmét és támogatását is!
Most már télen-nyáron ki lesz
világítva ez az út” – ígérte a
polgármester. Hozátette: „Biztonságos és kényelmes lesz itt
közlekedni. Ez egy fontos lépés
és programpont volt, de nem
szeretnénk itt megállni. Újabb
fejlesztéseket is tervezünk közép- és hosszútávon.”

Az első hóval érkezett a Mikulás
A keresztúri önkormányzathoz idén egy kicsit korábban,
szakáll helyett pedig maszkban
érkezett meg a Mikulás. És a hivatal összes dolgozóját megajándékozta, „mert mindenki kiválóan

végezte a munkáját, és mindenkinek szép, tiszta volt a cipője is.”
A murakeresztúri iskolások
és óvodások pedig az ebédhez
kaptak csokimikulást és gyümölcsöt ajándékba.

Gyakorlatoztak a lánglovagok
A keresztúri önkéntes tűzoltóság szakmai felkészültsége
a hivatásos lánglovagokéval vetekszik. Tislerics Antal személyében egy korábbi profi tűzoltóparancsnok irányítja nagy odafigyeléssel a csapatot, amely
többször is tanúbizonyságot tett
az elmúlt években bátorságáról
és hozzáértéséről.
2010-ben ott voltak a kolontári iszapömlésnél, 2014-ben
a Duna győri szakaszánál vettek részt az árvíz elleni véde-

kezésben, idén pedig a nyári
viharkárok elhárításában segédkeztek, de a plébánia kigyulladt fűtőházához is elsőként
érkeztek, hogy eloltsák a tüzet.
A keresztúri tűzoltók folyamatos készültségben vannak,
hogy szükség esetén segíteni
tudjanak.
November végén a murakeresztúri művelődési házban tartották meg szokásos bevetési
gyakorlatukat, hogy formában
tartsák magukat.

0-24 órában vigyáznak a murakeresztúriak biztonságára a falu
önkéntes tűzoltói, akik a keresztúri művháznál tartották meg
szokásos gyakorlatukat.

Szakáll helyett maszkban érkezett Murakeresztúrra idén a Mikulás, aki nemcsak a gyerekeket, hanem az önkormányzat
munkatársait is meglepte.

Téli kátyúzás a faluban
A murakeresztúri
önkormányzat jelezte
a Magyar Közútkezelőnek, hogy az általuk kezelt utak közül
több is nagyon rossz
állapotba van a faluban. Az önkormányzat vezetése azt kérte,
mielőbb javítsák ki a
hibákat. November 23án a közútkezelő munkatársai hozzá is láttak
az utak kátyúzásához,
de a nagyobb javításra Keresztúron felkészítik az utakat a téli
pénzhiány miatt csak időjárásra, november végén kátyúkat jajövőre lesz lehetőségük. vított a közútkezelő.
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Ünnepi díszkivilágításban Szelektíven gyűjtsék!

Ünnepi hangulatot és jókedvet hozott Murakeresztúrnak az új
díszkivilágítás. Angyalok és hópihék fénye ragyogja be a Petőfi Sándor utcát.

Ünnepi díszkivilágítást gyújtottak november 21-én Murakeresztúron a Petőfi Sándor utcában. Az ízléses díszkivilágítás
10 nagy hópihéből és három angyalkából áll, valamint egy nagy,
az egész utcán átívelő karácsonyi fényköszöntőt is felhelyeztek.
Polgár Róbert polgármester
elmondta: „Keresztúron korábban
nem volt ilyen, de úgy gondolom, a legjobbkor érkezett. Mert
most minden fényre, örömöt ho-

zó szépségre szükségünk van.
Hozzátette: „Remélem, erőt és vigaszt nyújtanak mindenkinek
ezekben a rendkívüli időkben!
Az új díszkivilágítás a közösségünk összetartozását jelképezi, a sötét őszi és téli éjszakákon fényt hoz a falunak.”
A polgármester az új ünnepi
dísz kapcsán jó készülődést kívánt mindenkinek a falu nevében, egyúttal köszönetet mondott azoknak, aki részt vett a
tervek megvalósításában.

Ajándék a könyvtárnak

Riersch Zoltán és Kanizsai József nemcsak felolvasást tartottak a keresztúri könyvtárban, új köteteikkel is megajándékozták a falut.

A járványhelyzet miatt most nem járhatunk könyvtárba sem, pedig a murakeresztúri bibliotékában rendszeresen izgalmas kulturális programokat szervez Spirk Erzsébet, az intézmény vezetője. Még
október végén két neves költő látogatott el Keresztúrra, akik legújabb köteteikkel ajándékozták meg könyvtárat. Riersch Zoltán és
Kanizsai József nem először járnak a faluban, hogy felolvasást tartsanak műveikből.
Mindketten Zala megyei művészek, munkásságukra jelentős hatást gyakorol a Mura vidékének gyönyörű tája és színes kultúrája.
Riersch Zoltán a „Tűzre lobban bennem az elmúlás” című kötetével ajándékozta meg könyvtárat, Kanizsai József pedig a „Levelek”, „A semmi peremén” és az „Egy vagyonőr naplója” című kötetével érkezett.
A kijárási korlátozások jó alkalmat adnak az olvasásra. Előzetes egyeztetés eseten Spirk Erzsi is tud olvasnivalót kölcsönözni
a keresztúriaknak. A program nem jöhetett volna létre a keresztúri
művelődési ház vezetője, Kovácsné Deák Erzsébet nélkül, aki
régóta kiváló kapcsolatot ápol a két művésszel.

Az elmúlt évben több helyen
is bevezették Murakeresztúron
a szelektív hulladékgyűjtést, és a
zöldhulladék komposztálásához
is hozzáláttak. Immár az önkormányzati hivatalban és a falu
konyhájában is szelektálják az
újrahasznosítható szemetet. A közterületek gondozása során pedig
már nem égetik el a levágott
ágakat, az összegyűjtött leveleket, hanem külön gyűjtik és komposztálják azt. A keresztúri temetőben is új komposztáló ládákat állított fel az önkormányzat,
hogy az elhervadt virágokat oda
dobhassák a látogatók, és miután lebomlottak a növények,
visszajuthasson a földbe. Mindenszentek után azonban sokan a
komposztáló ládába dobták a mű-

anyag, üveg és egyéb, nem oda
illő szemetet is.
Polgár Róbert keresztúri polgármester ezért külön kéréssel
fordult a keresztúriakhoz: „Arra
kérek mindenkit, figyeljünk oda,
hogy ide csak lebomló, növényi
hulladék kerüljön! Minden mást
a komposztáló mellett található
konténerbe dobjunk! A munkatársaim sokat dolgoznak azért, hogy
fenntarthatóvá váljon a falunk. Kérem, becsüljék meg az ő munkájukat is azzal, hogy nem adnak
plusz feladatot nekik, ne kelljen
újraválogatniuk a szemetet! Tegyük együtt zöldebbé és környezetbarátabbá Murakeresztúrt! Gyűjtsük külön az újrahasznosítható
és a lebomló szemetet! Köszönöm az együttműködéseteket!”

Így téliesítse ingatlanát
Megjöttek az első fagyok, a kármegelőzés érdekében a vízművek összegyűjtötte, hogyan tudjuk megelőzni a baleseteket,
a csőtöréseket. Ezt osztjuk meg most az olvasókkal. A legfontosabb, hogy a télen nem használt ingatlant, a vízmérő aknát és
a vízmérőt rendszeresen ellenőrizzük!
A télen nem használt ingatlanoknál:
– A vízmérő utáni főcsapot zárjuk el!
– Nyissuk ki és hagyjuk nyitva az épületben, kertben található csapokat, fordítsuk el a víztelenítő csapot és engedjük le a házi vezetékhálózatból a vizet.
– A kerti csap víztelenítését télen minden esetben végezzük el!
– A berendezési tárgyakból, bojlerekből, szifonokból szinén engedjük le a vizet!
– A padlóösszefolyókból, a WC-kagylóból is el kell távolítani, a bűzelzáróknál ki kell pumpálni a vizet, vagy felületkímélő, fagyálló, fertőtlenítő hatású folyadékkal kell
feltölteni.
– Az épületen belül elhelyezett vízmérők védelme érdekében ellenőrizzük a helyiség nyílászáróinak (pinceablak)
épségét, szigetelését, és gondoskodjunk a vízmérő, a csővezeték és a szerelvények hőszigeteléséről, a helyiség szükség
szerinti fűtéséről!
– Az épületen kívül (vízmérőaknában) elhelyezett vízmérők
védelme érdekében rendszeresen ellenőrizzük, hogy az aknában nincs-e víz, illetve a vízmérő üvege nem repedt-e meg.
– Ellenőrizzük a vízmérőakna fedlapjának a megfelelő zárását, illeszkedését. Ellenőrizzük, hogy ne legyenek hézagok.
Szigeteljük le az akna oldalfalát, mennyezetét, az aknafedlap
alsó részét (nem nedvszívó szigeteléssel, pl. hungarocell),
szükség szerint az aknát kívülről takarjuk le.
– Fokozott fagyveszély esetén szigeteljük le a vízmérő órát,
a szerelvényeket és a csővezetékeket is.
A télen használt ingatlanoknál is kell a kerti csapokat vízteleníteni, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes odafigyelni. Társasházak esetén a vízóra fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.
Ha meghibásodást tapasztalunk, vagy elfagyott a vízmérőnk, hívjuk a vízművek ügyfélszolgálatát a 06 (93) 509540-es telefonszámát és válasszuk az 1-es melléket, vagy keressük a műszaki hibabejelentőt a 06 80 / 314 - 019-es számon!
A vízművek online elérhetősége: dzviz.hu. E-mail címe:
dzviz@dzviz.hu
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Keresztúron is teszteltek… Sikeres eszteregnyei pályázatok
A hatóságok Murakeresztúron is megkezdték a szociális
dolgozóknak és az óvoda munkatársainak a rendszeres tesztelését. A november végi teszteredmények alapján az óvoda
és az önkormányzati konyha
minden alkalmazottja egészséges. Senkinek sem lett pozitív a
koronavírus tesztje. Az önkormányzat ennek kapcsán kiadott
közleményében azt kéri a keresztúri lakosoktól: továbbra is
szigorúan tartsák be az érvényben lévő egészségügyi előírásokat. „Mindenki viseljen maszkot, ha másokkal találkozik, és
tartsák be a védőtávolságot is!
Mossunk rendszeresen kezet,
zárt térben napjában többször is
szellőztessünk és rendszeresen
fertőtlenítsünk. Egyedül így lehet feltartóztatni a vírust.”
November elején a kormány
a járvány terjedésének megfékezése érdekében új intézkedéseket hozott, amelyeket röviden
alább olvashatnak:
1. Csak szájmaszkban lehet
az utcán, a közterületen tartóz-

kodni a 10 ezer főnél nagyobb
településeken.
2. Este nyolc óra és hajnali
öt óra között kijárási tilalom van,
csak az hagyhatja el otthonát,
aki épp munkába megy, vagy
munkából tér haza és erről hivatalos igazolása is van.
3. Be kellett zárni a szabadidős létesítményeket: a keresztúri könyvtárat és művelődési házat is.
4. Átmenetileg a keresztúri
konditermet is be kell zárni.
5. Be kellett zárni a vendéglátóhelyeket és a szórakozóhelyeket, a keresztúri presszót
(kocsmát) is.
6. Az iskola, az óvoda és
az önkormányzat szociális dolgozóit pedig átfogóan tesztelik a hatóságok koronavírusra.
7. A középiskolásoknak és
az egyetemistáknak digitális
oktatásra kellett átállniuk.
8. Tilos gyülekezni, semmilyen rendezvényt nem lehet tartani, így elmaradnak az ünnepi
programok is!

Továbbra is veretlenül

Második helyen zárta az őszi szezont a keresztúri focicsapat.
A végére becsúszott egy döntetlen, de továbbra is veretlen az
együttes.

A koronavírus-járvány miatt több meccsét is el kellett halasztania a murakeresztúri focicsapatnak a Zala megyei másodosztályú bajnokságban, mert az ellenfelek sorra lemondták a mérkőzéseket. Az MP Kanizsa Murakeresztúrnak emiatt három meccset is
halasztania kellett, s csak egyet tudott bepótolni még az őszi szezonban. De még így is második helyen áll a csapat.
Az első helyen jelenleg a Zalaszentmihály SE tanyázik, öt
ponttal áll a keresztúriak előtt, de ők két mérkőzéssel többet játszottak már. A keresztúriak az idény utolsó mérkőzésén 2-2-es
döntetlent játszottak a Sportklub Gutorfölde ellen. Ezt az eredményt úgy sikerült elérni idegenben, hogy a murakeresztúri csapat
ellen két büntetőt is ítéltek. Az egyesület vezetésének továbbra is
az a célja, hogy az első öt hely valamelyikét megszerezzék – tudtuk meg a Visnovics Lászlótól, a csapat mesteredzőjétől.

A képen Cseresnyés Péter (balról) országgyűlési képviselő és
Kele Lajos.

A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályázott Eszteregnye Önkormányzata falugondnoki busz beszerzésére.
– 14,8 millió forintból vásárolhattuk meg a járművet, ami
többféle feladatot lát majd el – tájékoztatott Kele Lajos polgármester. – Speciális rámpával van felszerelve, vagyis alkalmas mozgássérültek szállítására is. Az új falugondnoki busz 9 személyes, s
a szolgálat keretében az idősek
gondozásában, ellátásában nagy
szerepe lesz, ételt, gyógyszert, il-

letve embereket szállítanak vele. A külterületi részen, Obornakon nagyrészt idősek élnek, a
róluk való gondoskodást is ezzel a járművel oldjuk meg.
Ugyancsak a Magyar Falu
Programnak köszönhetően új játékelemekkel bővülhet a falu játszótere. Mint azt Kele Lajos elmondta, régóta esedékes a felújítás, ami a falu gyermekei számára
nyújt majd változatos és biztonságos játéklehetőségeket tavasztól.
A beruházásra közel 4,7 millió forintot nyert el a falu.

Hegyi utat újítottak fel Eszteregnyén
Egy rendkívül rossz állapotú hegyi út felújítására került
sor Eszteregnyén mintegy egy kilométer hosszban. A beruházást
a Belügyminisztérium által kiírt
„Belterületi utak fejlesztése és felújítása” című pályázat keretében sikerült megvalósítani.
Kele Lajos polgármester elmondta, hogy a 14,5 millió forintos támogatást 2,7 milliós önrésszel toldották meg. Az út dupla aszfaltréteget kapott, padká-

zásra is sor került, és megújult
a csapadékvíz-elvezetés is. A beruházásra azért is szükség volt,
mert nem csak a hegyi gazdák használják, hanem vannak,
akik életvitelszerűen is a hegyen élnek.
Az avatáson részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, államtitkár. Elmondta, hogy
a térségben több önkormányzat
nyújtott be sikeres pályázatot
többféle lehetőségre.

Balról Cseresnyés Péter, Kele Lajos és Horváth László, a kivitelező cég ügyvezetője.
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Közlekedési jelzőtáblák kihelyezése
Fityeház községben az elmúlt évek
során, a Rákóczi út
lakóitól egyre-másra
érkeztek panaszok az
önkormányzathoz az
utcán áthaladó nagy
méretű, nehéz mezőgazdasági gépek forgalma miatt.
A panaszok szerint a nagy méretű
gépek egyfelől zavarják, esetenként akadályozzák a lakossági közúti forgalmat
– mivel az úttest és a
padka is eléggé szűk,
éppen hogy elegendő
a közlekedő és a parkoló személyautók részére. Másfelől a
súlyos gépjárművek

hosszú távon rongálják a közút
szerkezeti állapotát, amely nem
ekkora terhelésre készült.
Az önkormányzat döntésének megfelelően, 2020. november 13-án – a Rákóczi út két
végén kihelyezésre került 1-1
db súlykorlátozó közúti jelzőtábla, amely megtiltja 5,5 tonnánál nagyobb összsúlyú jármű
és járműszerelvény behajtását
az utcába, elkerülő földútra terelve az érintett járműveket.
Ez alól kivételt képeznek a
behajtási engedéllyel rendelkező – 5,5 tonnánál nagyobb
összsúlyú – járművek, illetve
járműszerelvények. Ilyenek például: a heti 1 alkalommal rendszeres hulladékszállítást végző
jármű, a katasztrófa-, vagy közműhiba-elhárítására kiérkező
járművek, ... stb.

Csicsek Anna:

13-14 éves lány vihorászik. Egyikük okostelefonját bámulják, valami nagyon érdekes oldalt látogathatnak, rám csak egy „Csohom”-ot vetnek köszönésképpen. Mellettük lévő ágy üres, hiszen
lakója szomszédol éppen. Harmadik ágyon egy szintén tini roma
kislány a mobilját babrálja. Szemben vele egy hatodikos kislány
fekszik, akire rá van kötve valami műszer, kiderül, hogy cukorbeteg. Nos, nála nem volt mobiltelefon. De az ötödik lánynál megint csak volt. Mint kiderült, 15 éves. Meg kellett
kérdeznem a korát, mert egy olyan fejlett lány feküdt az ágyban,
hogy bárki felnőttnek tekinthette volna. Ráadásul szexi felsőjéből
(nem pizsama!) úgy buggyant ki formás melle, akár egy szupermodellé.
No, illúziónak vége, mit kezdjek én itt a mesémmel? Föl se
néznek, csupán a cukorbeteg kislány próbálja rám irányítani
figyelmét.
– Lányok! Én azért jöttem, hogy meséljek nektek.
– Jól van, csak tessék mondani – az érdeklődés teljes hiánya
érződött a lány hangjában.
– Tudjátok, az a Mária, aki megszülte Jézust, nem sokkal volt
idősebb nálatok. Abban a korban természetes volt fiatalon szülni –
röviden ecseteltem a lányoknak, hogy ez nem jelenti azt, hogy nekik szülniük kellene, arra igazán ráérnek.
Még mondtam pár gondolatot karácsonyról, Jézusról, Máriáról, azt akartam megértetni velük, hogy kétezer éve is emberek
éltek a Földön, ugyanolyan érzésekkel, mint most mi, csak mások
voltak a szokások, az életkörülményeik. A mese egészen jól ment,
az éneklés is jól sikerült. Közben figyeltem a lányokat. A mobilok
lassan lekerültek a kezekből, a roma kislány akkora figyelemmel
„tapadt” a mesére, hogy a végén belealudt. Szerintem ennek a
lánynak még soha senki nem mesélt.
– Én is, vagyis mi is énekelhetünk magának? – kaptam a váratlan kérdést.
– Hát, hogyne lányok…! – és zengett a kórterem a lányok karácsonyi énekétől.
– Nagyon buta kérdést teszek fel: máskor is el tetszik jönni? –
és magyarázta az első kislány, hogy miért is butuska a felvetés,
hiszen ez azt jelenti, hogy kórházban kell maradniuk, nem gyógyulnak meg, ezt pedig nem akarja egyikük sem.
Miután ezt a problémát is megbeszéltük, szép karácsonyt kívánva, érzelmileg teljesen feltöltődve hagytam ott a lányokat.
Csak tudnám, honnan a bizonyosság, hogy szép lesz a karácsonyuk – bárhol töltik is az ünnepet.

Korunk karácsonya
Mesedoktorokat keresett az egyik hazai nagybank. Olyan
gyerekek kényszerű kórházi tartózkodását akarták elviselhetővé,
vidámmá tenni meseolvasással, akiknek nincs más választásuk:
gyógyulásuk érdekében egészségügyi intézményekben kénytelenek eltölteni rövidebb-hosszabb időszakokat.
Kapva-kaptam a lehetőségen: végre egy nekem való önkéntes
munka! Gyerekeken segíthetek! Boldogan jelentkeztem, időpontot
választhattam: Á, remek! Karácsony előtt, december 23-án mehettem mesét olvasni! Kiválasztottam egy modern, vidám, reményeim szerint minden gyereknek tetsző karácsonyi témájú, nem
hosszú mesét. Még dalbetét is van benne! Jó párszor elolvastam,
magamnak „elmeséltem”, illetve a dalbetétet elénekeltem, hogy
minél élvezetesebb legyen, ne döcögjön-akadozzon, úgy hangozzék, ahogyan kell.
Á, üres kézzel sem mehetek! Kiválasztottam a saját gyártású
kb. háromszáz darabos – sokaknak szétosztandó – mézeskalácskészletemből egy tálcára valót, és irány a kórház!
Jobban izgultam, mint amikor műtétre vonultam ugyanebbe a
kórházba. Vajon hogyan fogadnak a gyerekek? Fiúk-lányok vegyesen
lesznek? Elképzeltem, ahogy a 4-5-6 éves gyerekek várnak. Figyelnek, türelmetlenkednek, és persze élvezik a mesemondásomat.
A nővérpulthoz közeledve villant az eszembe: a gyerekeknek
nem vihetem be a mézeskalácsokat, mert nem tudhatom, hogy ki
eheti meg és ki nem. Cukorbetegnek például egyáltalán nem adhatok ebből a finomságból. Jaj, és mi van, ha nem lesznek rám kíváncsiak? Pedig elképzeltem azt az idilli helyzetet, hogy egy édes
kisgyerek az ölembe kucorodik, talán még az ujját is szopikázza,
és én boldogan, és elbűvölve „előadom” jól begyakorolt mesémet.
Nővérke nagyon helyesel, amikor elmondom aggodalmamat a
mézeskaláccsal kapcsolatban. Tegyem csak le a nővérpultra, nagyon szépen köszönik, majd ők elosztják.
– Na, lányok, akartok mesét hallani? – nyit be a nővérke a
kórterembe.
– Aha, ja…
Hűha! Ezt a lelkesedést! Na, mi lesz ebből? Nővérke ki, én be.
Szemem hamar fölméri a kórtermi állapotot: balra egy ágyban két

A Rákóczi utcában lakók
részére, a lakóingatlanuk területére történő – 5,5 tonnánál
nagyobb összsúlyú járművel,
vagy járműszerelvénnyel történő – fuvarozás (pl.: tűzifa-, építőanyag-, bútorszállítás ... stb.)
esetén a jegyző minden esetben
– szóbeli, vagy ha szükséges,
írásbeli – engedélyt ad az érintett lakó számára.
Ugyancsak kihelyezésre került 1-1 db 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtábla a Jókai úti
beláthatatlan kanyarulat két végétől kezdődően. Ennek célja,
hogy a járművezetők kis sebességgel és kellő óvatossággal hajtsanak be a kanyarba,
mindig számítva egy esetlegesen szembejövő másik gépjárműre.
dr. Takács József
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Trianoni emlékfaültetés Fityeházon

Fotó: Blazsetin Bernadette
Két vörös tölgyfa emlékeztet…

A trianoni békeszerződés
aláírásának 100 éves évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak Fityeházon, a
Szent István téren.

Az ünnepség keretében a
községi önkormányzat, valamint a települési horvát nemzetiségi önkormányzat nevében
elültetésre került egy-egy vö-

Mikulás járt Fityeházon
A fityeházi óvodás és iskolás gyerekek szülei közül jó
néhányan összefogtak és – Kovács Nóra közvetítésével –
rendkívül hangulatos Mikulásnapi díszeket állítottak össze
és helyeztek el a település
közterületeinek számos
pontján.
Aki „találkozik” ezekkel a vidám Mikulás-figurákkal, biztos, hogy vidámabban és jobb kedvvel fog tovább menni...
Sőt, december 5-én
késő délután, személyesen maga a Mikulás is
bejárta a falu utcáit és
ajándékot vitt a gyermekes családokhoz.
De nemcsak a gyerekek számára jelenthetett élményt és örömet a Mikulás érkezése.
Bárki, aki találkozott vele az utcán, derűvel

emlékezhetett vissza a gyerekkorára, amikor hiába leste az
utcán vagy csak az ablak függönye mögül, mégsem sikerült
soha meglátnia az utcán teli
zsákjával ballagó Mikulást. És
most itt volt…

röstölgy facsemete, amelyek
megnőve hosszú időn át szimbolizálják nemzetünk sokszínűségét és összetartozását.
A megjelenteket dr. Takács
József polgármester köszöntötte, aki beszédében összefoglalta az I. világháborút lezáró
békeszerződés előzményeit és
az 1920. június 4-én – a Versailles-i Nagy Trianon palotában – történt eseményeket.
Ezt követően Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Beszédében párhuzamot
vont az akkori folyamatok és a
napjainkban tapasztalható egyes
nemzetközi politikai törekvések
és megnyilvánulások között.

Hordozható cserépkályha ajándékba
Fityeház község viszonylag
újdonsült lakosa, Horváth Roland felkereste a horvát nemzetiségi önkormányzatot azzal a
szándékkal, miszerint népszerűsíteni szeretné induló cserépkályha-készítő- és javító tevékenységét. Ennek keretében
felajánlott egy általa készített
mobil cserépkályhát egy rászoruló család számára.

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

– Hasonló eszmerendszerek
ma is munkálkodnak, a párhuzamok nyilvánvalóak, ezért
nem szabad hagynunk, hogy
ezek még egyszer megerősödhessenek – figyelmeztetett Cseresnyés Péter államtitkár.
Harmadikként a község plébánosa, Vaslabán Csaba osztotta meg gondolatait papként és
erdélyi magyarként egyaránt.
– A két vörös tölgyfa mindenkit emlékeztessen majd arra, hogy kitartónak, szilárdnak
és lelkünkben mélyen elkötelezettnek – s akárcsak a két
facsemetének – mélyre gyökerezettnek kell lennünk.
dr. Takács József

Rászoruló kapta…

A horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke felajánlotta
segítségét a helyszínre való eljuttatásban és kiszállításában.
A cserépkályha egy alacsony jövedelemmel rendelkező, egyedülálló, nyugdíjas lakosunkhoz került, aki nagyon
örült az ajándéknak, mert régi
vaskályhája már nem biztos,
hogy „kihúzta” volna a telet.

2020. december
HIRDETÉS
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Befejődött az energetikai fejlesztés

Befejeződött a letenyei Eötvös utcai óvoda energetikai fejlesztési projektje. A hetvenéves
épület legutóbbi felújítása nyolc
évvel ezelőtt történt meg, akkor
új ablakokat építettek be, a tömör
téglafalazatú, cementes vakolatú,
beton födémű ingatlan energetikai
adottságain azonban ez nem sokat
segített. A 250 négyzetméteres, két
csoportszobával működő óvoda
üzemeltetési, fenntartási költségeinek csökkentése érdekében továb-

bi beavatkozásokra volt szükség,
melyek most valósultak meg pályázati támogatásból. A falakra és
a padlásfödémre hőszigetelés került, a homlokzati ajtókat műanyag
szerkezetű, szintén hőszigetelt, fokozott légzárású ajtókra cserélték a szakemberek.
A gázüzemű kazánt modern,
kondenzációs berendezés váltotta fel, továbbá kicserélték a belső szélfogó ajtót is. A külső hőszigetelést követően a falak új

vakolatot és színezést is kaptak,
az épület külső és belső akadálymentesítése pedig ugyancsak
megtörtént. A beruházással hármas cél realizálódott: megújult
az óvoda megjelenése, megvalósult az akadálymentesítés és a
várakozások szerint az üzemeltetési költségek is csökkennek a
jövőben. A kivitelezési munkákat fővállalkozóként az Ékköv
Kft., mint fővállalkozó végezte
el. Az önkormányzat saját költségvetési forrásból a 2020. év
terhére mintegy 6,2 millió forinttal egészítette ki a beruházási költségeket.
Jövőre a Magyar Falu Programból nyertes pályázat esetén
a belső tereket és a hozzá tartozó elektromos- és vízhálózatot,
valamint a tetőszerkezetet kívánjuk felújítani. Tavasszal tervezzük az óvoda udvari környezetének megújítását is, új növények telepítését, ültetését, a kerítés felújítását, melyhez már
részben támogatási forrás is rendelkezésre áll – tájékoztatta lapunkat Farkas Szilárd polgármester.

2020. december

A városvezető hozzátette: a
Magyar Falu Program „Óvodai
játszóudvar és közterületi játszótér” alprojektjére a tavalyi évben sikeresen pályázott a város
önkormányzata, mely beruházásra 4,96 millió forint támogatást
kaptak. Az önkormányzat a projekt megvalósításához a megítélt támogatáson felül további
295.947 forint saját forrást biztosított a 2020. évi költségvetés
terhére. Az óvoda udvarán
POLYgo komplex csúszdavár került telepítésre, mely kétoldalt
csúszdával készült el. A kültéri
játék alatti területet gumi anyagból készült esésvédő burkolattal láttuk el. A projekt megvalósítása során a belső udvarban
térkővel ellátott járda is épült,
1,5 méter szélességben, 80 m2
nagyságban. A beruházást és a kivitelezéssel összefüggő munkákat az Ékköv Kft. végezte el. A
készre jelentés és az elszámolás
már beküldésre került. Az avató, hivatalos átadó ünnepségre
az új koronavírus járványhelyzet miatt későbbi időpontban kerül sor – mondta el Letenye
első embere.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Újabb kormányhatározat
– Január 14-én Budapesten,
a Nemzeti Sportközpontok székhelyén dr. Hámori Nóra jegyző-

vel írtam alá a letenyei tanuszoda beruházást megelőző,
Letenye belterület 1668/3 helyraj-

Megújult a szociális helyiség
November elején befejeződtek a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal és az épületben működő Letenyei Járási Hivatal II. emeletén lévő szociális
helyiségek komplex felújítással
járó munkálatai. A beruházás
mintegy 4 millió Ft összegből
valósult meg. A Zala Megyei
Kormányhivatal a teljes beruházási összeg 40%-ában segítette,
támogatta a kivitelezést.
A beruházás keretében a mosdókban lévő burkolatok, berendezések és meglévő hálózatok,
szaniterek komplex cseréje, majd
festési munkák valósulhattak
meg, sőt egy mosogatóval ellátott konyharész is kialakításra
került a hivatal hölgy dolgozói
részére. A beltéri felújítási mun-

kákat az önkormányzat tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. végezte el.
Farkas Szilárd polgármester
tájékoztatta lapunkat, hogy a hivatal épületének komplex felújítására benyújtott pályázat sajnos nem kapott zöld utat a Magyar Falu Programban. Ennek
ellenére e témában segítséggel
és helyi önkormányzati forrás
biztosításával ugyan, de kis lépésekkel haladunk előre. Terveinket természetesen nem adjuk
fel, azok megvalósítását a jövőben is kiemelten fontosnak
tartjuk. Természetesen bízunk a
város irányába megnyilvánuló
további támogatásokban is –
tette hozzá a városvezető.
M.I.

A letenyei tanuszoda látványterve.

zi számú ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról
szóló szerződést. Városunk önkormányzata örömmel és elkötelezetten támogatja a beruházást
– tudtuk meg Farkas Szilárdtól.
A kisvárosi helyszín már kiválasztásra került a tavalyelőtti
évben. A tanuszoda a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Iskola és a Letenyei Hóvirág Óvoda
mögötti területen kerül kialakításra. Az 1300 négyzetméter hasznos alapterületű létesítményben
egy 25 méteres, hatpályás, szabványméretű medence és egy
10x6 méteres tanmedence épül,
amely nem csak a diákok úszásoktatásának, de akár a szabadidő- és versenysportnak is

lehetőséget adhat a településen.
A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. hivatalos levele is megérkezett 2019-ben
önkormányzatunkhoz, miszerint
a letenyei tanuszoda kivitelezésének közbeszerzésére megkapták a Miniszterelnökség támogató tanúsítványát. A közbeszerzési eljárás is eredménynyel zárult. 2020. november
17-én pedig az 1811/2020. (XI.
17.) számú Kormányhatározat
is megerősítette a beruházás
fontosságát – folytatta és fejezte ki örömét a polgármester.
A tanuszoda 1 milliárd 454
ezer forintból épül meg.
(m)
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Őszi faluszépítő nap Csörnyeföldön
Csörnyeföld Község Önkormányzata az EFOP-3.9.2-162017-00050 „Humán Kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti
Program nyugati térségében”
című program keretében a település lakóinak bevonásával
őszi faluszépítő napot tartott.
Az önkormányzat a templom és
a hivatal melletti zöldterületen
az elöregedett, beteg fákat az
ősz folyamán eltávolíttatta.
A parkosítás, faluszépítés a
helyi családok bevonásával október 24. napjára tervezett rendezvény keretében valósult meg.
A program során a templom
környékére 3 db díszcseresznye, 8 tő bugás hortenzia, 1 db
csüngő ágú atlasz cédrus került
ültetésre. A parkban 1 db korallberkenye, 10 tő aranyeső,

15 tő kányabangita, 2 db atlasz
cédrus került telepítésre.
A növények ültetésénél szakmai segítséget Hajba Zsuzsanna kertész nyújtott, aki segítségünkre volt a növények kiválasztásában és azok megfelelő
elhelyezésében. Felhívta a figyelmet arra, hogy el kell dönteni, mi a faültetés számunkra
legfontosabb funkciója. Ha árnyékot szeretnénk egy épületre,
például a templom falára, akkor
a déli, délkeleti oldalra ültessünk gyorsan nővő, lombos fafajtákat, így éri leginkább az
árnyék a falakat. Ezen szempontok figyelembevételével a
templom három ablaka közelébe, az épülettől megfelelő távolságra került ültetésre három
díszcseresznye. Nyáron árnyé-

Döntés a Bursa Hungarica-ról
Farkas Szilárd városvezető
tájékoztatta lapunkat, hogy az
önkormányzat csatlakozott a
pályázati fordulóhoz egyben a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
történő csatlakozást is megküldte. A pályázatot benyújtani
kívánó fiataloknak az EPERBursa rendszerben pályázói regisztráció volt szükséges. Letenye Város Önkormányzata a
csatlakozást követően meghirdette a programot. A személyes
és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt kellett a települési önkormányzatnál benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázati rendszerhez való csatlakozás esetén az „A” típusú pályázati kiírásra azok a
letenyei állandó lakóhellyel
rendelkező fiatalok pályázhattak, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A „B”
típusú pályázati kiírásra azok a
letenyei állandó lakóhellyel
rendelkező fiatalok jelentkezhettek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások, vagy

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek és a 2021/2022.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A polgármester kiemelte: 8
kérelem érkezett be az „A” típusú pályázat keretében, 2 kérelem „B” típusú pályázat keretében. Átruházott hatáskörben a Humán és Ügyrendi Bizottság dönt a kérelmek elbírálásában, azonban különleges
jogrend idején a bizottság és a
képviselő-testület nem ülésezik. A bizottság elnökének és
tagjainak a véleményére minden esetben számít, így ennek
figyelembevételével hozta meg
a városvezető a határozatokat a
veszélyhelyzetben. A kérelmezők 5.000 Ft/fő/hó támogatásban részesülnek a kedvező döntésnek köszönhetően. Az „A”
típusú ösztöndíjra kérelmet benyújtók 10 hónap időtartamig
jogosultak támogatásra, amely
két egymást követő félévet jelent a 2020/2021-es tanév II.
félévétől kezdődően. A „B” típusú ösztöndíjra kérelmet benyújtók pedig 30 hónap időtartamig jogosultak a támogatás
igénybevételére a 2021/2022-es
tanév I. félévétől kezdődően. A
polgármester a támogatottak
részre tanulmányi sikereket és
jó eredményeket kívánt.
Mirkó Imre

Megszépült a falu.

kot nyújt, óvva az épületet a
felmelegedéstől, télen, mivel
lombhullató átengedi a napsugarakat. A kertész felhívta a figyelmet arra, hogy pár jól ültetett, nagyobb lombú fával az
épületek klimatizálásának költsége akár harmadával is csökkenthető.
A programmal igyekeztünk
felhívni a figyelmet arra a
fontos tényre is, hogy ültessünk
fát, de felelősséggel. Mindig
gondoljuk át, hogy mely fajta
alkalmas a kiszemelt területre,

mely nem tesz kárt a környező
épületekben, és gondoljuk át
milyen céllal is ültetjük. Hiszen
nem elég egy fát elültetni, arról
gondoskodni is kell.
A délelőtt folyamán a lelkes
kis csapattal minden növényt
sikerült megfelelő helyre ültetni, majd a meleg tea és pogácsa
elfogyasztása közben kellemes
beszélgetéssel zárult a rendezvény.
Minden résztvevőnek ezúton is köszönjük a segítséget.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

Szociális tűzifa Letenyén
Mint arról Farkas Szilárd letenyei városvezető közösségi oldalán már korábban beszámolt, belügyminiszteri döntés született
Letenye Város Önkormányzata által, a nyár végén benyújtott szociális célú tűzifa pályázat központi elbírálását illetően. A miniszteri döntésnek köszönhetően város önkormányzata 6.743.700 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Kiemelendő, hogy
ekkora összegű és mértékű támogatást utoljára 2018-ban ítéltek
meg a városnak. A támogatásból a Zalaerdő Zrt.-től 354 erdei
köbméter keménylombos tűzifát vásárolt Letenye önkormányzata.
A benyújtott 290 kérelem és igazolások kapcsán a képviselőtestület átruházott hatáskörében a Humán- és Ügyrendi Bizottság
tagjai jogosultak döntést hozni, azonban ezt a különleges jogrend
felülírta, így a veszélyhelyzet ideje alatt a bizottság – úgy a
képviselő-testület sem tarthat ülést a magasabb szintű jogszabályi
előírások figyelembevételével.
A kérelmek bírálata során döntésemnél azonban figyelembe
vettem a bizottsági tagok véleményét. A kérelmeket november 23án bíráltam el, melyről a határozatok már kiküldésre kerültek.
Elmondható, sajnos 18 kérelmezőt kellett elutasítani a magas3
jövedelmi viszonyok miatt. 83 család részére családonként
2m
3
keménylombos, míg 189 kérelmező részére pedig 1 m tűzifa támogatást ítéltem meg a bizottság véleményének figyelembevételével. Sajnos 1 letenyei kérelmező időközben elhunyt. A polgármesteri határozatok kézbesítését követően, várhatóan december
hónapban az arra jogosultak részére kiszállításra kerül a szociális
célú tűzifa, így Karácsony előtt minden otthonba megérkezik a
tűzifa. A szállítási és logisztikai feladatokban felkérésemre Tamás
Tamás, a Városfejlesztési és Gazdasági Bizottság külsős tagja működik közre. Itt hívom fel a szíves figyelmet, hogy a kiszállítást
követően a fa feldolgozása a támogatásban részesült családok tagjainak feladata – zárta gondolatait Farkas Szilárd, aki bízik abban,
hogy e szociális jellegű támogatással ismét segítséget tudtak
nyújtani az arra jogosultaknak.
(Mirkó)
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200 kg liszt az óvodának Elkészültek a falinaptárak
„A Magyarok Kenyere nevű
összefogás jóvoltából az elmúlt
tanévben is több tonna kenyér
jutott a Szent Ferenc Alapítvány által felkarolt gyermekek
asztalára! Szeretnék hálát adni,
hogy évről évre oly sok gazdát
sikeresen megszólítanak a nevünkben, akik nagylelkűen megosztják a drága szülőföldünk
termését a legkisebbekkel! Adja az jó Isten, hogy áldás legyen a szántóvető ember munkáján, hogy e gyönyörű Kárpátmedence minden asztalára jusson bőséges tápláló kenyér!” –
idézte Böjte Csaba ferences

rendi szerzetest Farkas Szilárd
letenyei városvezető.
A polgármester hozzátette:
november 10-én délelőtt a letenyei Hóvirág Óvoda intézményvezetőjével Zalaszentgróton, a tüskeszentpéteri malomban jártak, ahonnan a „Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem” programnak köszönhetően 200 kg BL-55 jelzésű
búzafinomlisztet szállítottak
az oktatási-nevelési intézménybe. A városvezető köszönetet
mondott mindazoknak, akik
segítettek abban, hogy ez a
lehetőség ismét létrejöhetett.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Farkas Szilárd
polgármester örömmel számolt be arról, hogy már megérkeztek az önkormányzathoz a 2021.
évi Letenye falinaptárak. Egy pályázati
forrásból nyílt lehetőség a naptárak finanszírozására, így
azok többletköltséget nem jelentettek
az önkormányzati
büdzsében.
A városvezető
hozzátette: – 400
naptárra adtunk le
megrendelést, melyben nagy segítségemre volt Dömők
József, a kulturális
intézmény igazgatója, hiszen a finanszírozást pályázatból a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár valósította meg. A város intézményei, valamint Letenye város
kitüntetettjei részére minden év
végén kedveskedünk a szép és

változatos képekkel díszített falinaptárral, melynek fényképfelvételeit Mészáros T. László
zalaegerszegi fotós készítette el
– tette hozzá a városvezető.
(m)

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

