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Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő pályázatot hirdetett a
tavalyi évben a Konyhakerti és
kisállattartási szociális föld-
program megvalósításának tá-
mogatására.

Még 2019. év elején a város
képviselő-testülete úgy döntött
és határozott, hogy ismét pá-
lyázatot nyújt be Konyhakerti
és kisállattartási szociális föld-
program felhívásra.

Az Értékelő Bizottság 2019.
tavasszal meghozta döntését.

Szociális földprogram Letenyén
Május 2-án a bizottság közzé-
tette a döntési listát, mely alap-
ján Letenye Város Önkormány-
zata a SZOC-FP-19-KK-0021
kódszám alatt benyújtott pályá-
zaton 655.500 Ft vissza nem té-
rítendő támogatásban részesült.

A célcsoport a munkanélkü-
liek, a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesü-
lők, az aktív korúak ellátásában
részesülők, a megváltozott mun-
kaképességűek és az alacsony
nyugdíjjal rendelkezők voltak.
A szociális rászorultság mellett
a kisállattartáshoz szükséges feltételek megléte is rendeleti

előírás volt. A programra je-
lentkező családoknál környe-
zettanulmány lefolytatására ke-
rült sor, amely keretében a hi-
vatal munkatársai ellenőrizték
azt is, hogy rendelkezésre áll-
nak-e az állattartáshoz szük-
séges feltételek, illetve a család
szociális rászorultsága fennáll-
e. A rendeleti előírásoknak való
megfelelés és a környezetta-
nulmány tapasztalatai alapján
kerültek kiválasztásra a prog-
ramban résztvevő személyek.

A programot 2019. május
28-án hirdette meg városunk
önkormányzata. A támogatás-
ból 30 szociálisan rászoruló le-
tenyei család részére előnevelt
csirke és táp került kiosztásra.

A programban résztvevő lete-
nyeiek részére dr. Schauta

Marcell állatorvos bevonásával
képzést szervezett és folyama-
tos mentori tanácsadást nyújtott
az önkormányzat. A képzésen
az állattartás mellett sok érde-
kes információt hallottunk a
vírusokról is, főként a megelő-
zést szem előtt tartva, a most
terjedőben lévő koronavírus ve-
szélyeiről.

– Hamarosan ismét meghir-
detésre került a kisállattartási
program, mely felhíváshoz –
amennyiben a feltételek to-
vábbra is lehetővé teszik – új-
ból csatlakozni kíván önkor-
mányzatunk – mondta lapunk-
nak polgármester.Farkas Szilárd

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Dr. Schauta Marcell tartott előadást.
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Január utolsó napján ismét
ülésezett a letenyei képviselő-
testület.

– Polgármesteri tájékozta-
tomban többek között kiemel-
tem: a 2019. évi közfoglalkoz-
tatás kapcsán ellenőrzéseket ka-
pott önkormányzatunk a soro-
zatos rosszakaratú, névtelen be-
jelentések és állítások kapcsán.
Az ellenőrzések során jelenléti
íveket, munkanaplókat, munka-
szerződéseket kért be a kor-
mányhivatal illetékes osztálya,
valamint a helyszíni munka-
végzés megtekintésére is sor
került. Az ellenőrzés során az
előbb felsorolt dokumentumo-
kat, valamint a munkavégzést
rendben találták.

Igazán sajnálom, hogy váro-
sunkban feladott névtelen pos-
tai levelekkel, sorozatos ano-
nim bejelentésekkel hátráltatják
az önkormányzati és hivatali
munkavégzést, esetleg megpró-
bálnak gátat szabni egy-egy
fejlesztésnek, vagy folyamat-
ban lévő beruházásnak – mond-
ta lapunknak Farkas Szilárd

polgármester. – Ismertettem tá-
jékoztatómban ugyanakkor azt
is, hogy a 2020. évi közfog-
lalkoztatási igényt már benyúj-
tottuk, azt feltöltöttük az elekt-
ronikus rendszerbe. 2020. már-
cius 1-jétől kettő program-
elemben várhatóan 50 fő vesz
részt a közfoglalkoztatásban,
amennyiben jóváhagyásra ke-
rülnek a létszámigények és a
hozzá kapcsolódó dologi ki-
adások. Tájékoztattam a kép-
viselő-testület tagjait arról is,
hogy az elmúlt hetekben alá-
írásra került Budapesten, a
Nemzeti Sportközpontok szék-
helyén a letenyei tanuszoda
beruházást megelőző, ingatlan
tulajdonjogának térítésmentes
átadásáról szóló szerződés.

A polgármesteri tájékoztatót
követően az elfogadott napiren-
di pontok sorrendjében a nem

Névtelen levelekkel, bejelentésekkel próbálják akadályozni a munkát

Testületi ülés Letenyén.

közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vo-
natkozó közszolgáltatásról szó-
ló 9/2016. (V. 27.) számú ön-
kormányzati rendeletet módosí-
tották. A szolgáltatást végző
cég a korábbi díjat megemelte.
A rendelet módosítás hamaro-
san elérhető lesz a Nemzeti
Jogszabálytár elektronikus fe-
lületén, valamint a Városháza
földszinti hirdetőtábláján.

A képviselő-testület – a he-
lyi nemzetiségi önkormányza-
tok elnökeinek kérésére – mó-
dosította, majd egyhangúan el-
fogadta a nemzetiségi önkor-
mányzatokkal kötött együttmű-
ködési megállapodásokat. A dön-
tés értelmében a Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat részére
egy év időtartamra rendelke-
zésre bocsátottuk a Kossuth u.
32. szám alatti épületben lévő
egyik irodahelyiséget, valamint
a Letenyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat részére pedig
egy infokommunikációs eszköz
beszerzését és az eszköz egy év
időtartamra történő szolgálta-
tási díjfizetését vállalta fel az
önkormányzat.

Az ülés további részében a
letenyei sürgősségi orvosi ügye-
let szolgáltató általi, jelentős
mértékű, mintegy 45%-os díj-
emelését vitatta meg képviselő-
testület, majd döntött annak
részbeni elfogadásáról. A vá-
rosfejlesztési és Gazdasági Bi-
zottság tagjainak javaslatára
mintegy 30%-os mértékben
hajtanak végre emelést egy év
határozott időtartamra, azaz
2020. december 31-ig. Ennek
értelmében Letenye Város Ön-
kormányzata a korábbi 99 Ft
/fő/hónap díjról 130 Ft/fő/hónap
nagyságrendben finanszírozza
havonta a kötelező feladatú
ügyeleti ellátást, 4045 lélek-
számmal számolva.

Az országban működő or-
vosi ügyeletek NEAK finanszí-

rozása nagyon alacsony mér-
tékű a települési lakosságszá-
mok alapján, így komoly prob-
lémát okoz az önkormányza-
toknak, mivel a települési hoz-
zájárulás mértéke folyamatosan
növekszik a szolgáltatók általi
díjemelésnek köszönhetően.
Bíznak abban, hogy a NEAK
finanszírozás az orvosi ügye-
letek esetében is rendezésre
kerül a kormányzat oldaláról.

Megvitatták és döntöttek ar-
ról, hogy a helyi általános is-
kola udvarán található kézilab-
da pálya felújítására tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot adnak
ki. A beruházás értéke közel 37
millió Ft. Az ülés napirendi
pontjainak sorrendjében elfo-
gadták a Letenyei Települési
Értéktár Bizottság 2019. évi II.
felévben végzett munkájáról
szóló beszámolóját. Megtár-
gyalták az általános iskolák fel-
vételi körzeteinek meghatáro-
zását, valamint jóváhagyták a
2020. évi szabadságtervet. Zárt

ülésen döntöttek önkormány-
zati ingatlan vételére tett aján-
lat vonatkozásában, valamint
bérlakás bérleti jogviszony
meghosszabbításáról is döntést
hozott a képviselő-testület.

2020. március 1-jétől jog-
szabály értelmében az építés-
ügyi igazgatási feladatok teljes
mértékben átkerülnek a kor-
mányhivatalhoz. Letenye eseté-
ben ez ingó vagyon (bútorok,
méréshez szükséges eszközök)
átadását jelenti, valamint kettő
személyi státuszt (melyből egy
betöltetlen álláshely) is átvesz a
kormányhivatal. Néhány gyám-
ügyi igazgatási feladatot pedig
visszakapott önkormányzat.

A képviselő-testület határoza-
tot hozott a városban kihelye-
zett közterületi kamerák ügyé-
ben. Zárt ülésen tárgyalták a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
alaptőke emelésének kérdését,
mely további kiadási költsége-
ket ró az önkormányzatra.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farsangi vigasság

Letenye, február 25. Húshagyókedd 18 órától.
Farsangi vigasság: télűzés, kiszebábu égetés, zenés maszka-
bál, jelmez verseny.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

A Zala Megyei Közgyűlés
2020. február 6-i ülésén módo-
sították a 2019. évi költségve-
tést, majd rendeletet alkottak a
Zala Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről,
melynek bevételi és kiadási fő-
összege 629 523 ezer forint.
Elfogadták továbbá a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervét, valamint
az önkormányzat idei összesí-
tett közbeszerzési tervét.

A közgyűlés a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felül-
vizsgálta és módosította Zala
Megye Integrált Területi Prog-
ramját és Fejlesztési Tervét,
melyet az előző ciklusban foga-
dott el. A program forráskerete
eredetileg 23.05 milliárd forint
volt, melyet egy alkalommal
már megemeltek 150 millió
forinttal. Az Európai Bizottság
azonban időközben jóváhagyta
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) 4.
számú módosítását, mellyel át-
csoportosításra kerültek az
eredményességi tartalékok, így

Emelkedett a TOP zalai forráskerete
az ITP legutóbbi, 2018. novem-
ber 15-i módosítását követően
a rendelkezésre álló TOP keret-
összeg 27.7 milliárd forintra
emelkedett. A megemelt keret-
összegre vonatkozóan a pályá-
zati felhívások többsége már
lezárult.

Jóváhagyta a testület a ma-
gyar-magyar kapcsolatok ápo-
lását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alap-
hoz Gyarapodjunkbenyújtott „
együtt - határtalanul” című pá-
lyázat benyújtását, melyben a
megyei önkormányzat partnere
Kovászna Megye Tanácsa lesz.
A program célja, hogy a két
szervezet együttműködést ala-
kítson ki a helyi induló fiatal
vállalkozások támogatására, elő-
segítve ezzel a magyarság szü-
lőföldön maradását és gazdasá-
gi fejlődését, mivel mindkét
térségben problémát jelent a
fiatalok elvándorlása. A pályá-
zat megvalósítása során kiemelt
figyelmet kapnának a fiatal vál-
lalkozók, a start-up programok
jó példái, az innovatív kutatási

és oktatási programok, melyek
konferencián és helyszíni talál-
kozók során kerülnének bemu-
tatásra. Zalai részről a megyei
önkormányzat alapítványa, a
Zala Megyei Vállalkozási Ala-
pítvány biztosítaná a szakmai
hátteret a projekthez.

Részletes tájékoztatást ka-
pott a közgyűlés a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal 2019-
ben végzett tevékenységéről.
Az ellátott feladatok között a
testületi munkához kapcsoló-
dók mellett jelentős arányt kép-
viseltek a pályázatokkal össze-
függő, valamint a térségfejlesz-
tési és pénzügyi tevékenysé-
gek. (Forrás: Zala Megyei Köz-
gyűlés)

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Ekler Elemérkiadó-főszerkesztő:
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu            ISSN 2063-000X

Készült: , Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.

Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap
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Február első napján Csör-
nyeföld településen először ke-
rült sor falusi disznóvágás
megrendezésre, melyet a helyi
lakosok nagy érdeklődéssel fo-
gadtak.

Hagyományossá kívánják tenni
Falusi disznóvágás Csörnyeföldön

Hagyományos disznótoros
programmal vártuk a vendéke-
ket, ahol mindenki kedve sze-
rint vehetett részt az esemé-
nyen, lehetett besegíteni a fel-
dolgozásban, az ebéd készítés-

ben, hurka, kolbász töltésében,
töpörtyű sütésben.

Reggel 7 órakor az üsthá-
zakban már lobogott a tűz, for-
ralták a vizet a szorgos segí-
tők. 8 órára a disznó is kilehelte
lelkét, majd az állatot finom
házipálinkával elbúcsúztattuk.
A reggeli zsíroskenyér elfo-
gyasztását követően újult erő-
re kapva megkezdődött a
feldolgozás. A perzselést,
mosást követően hamar a
bontóasztalra került a hús, ahol
elsőként a hurkába valót ké-
szítették elő. A húsok felda-
rabolásában, zsírszalonna fel-
kockázásában sokan kivették
részüket. A böllér segítőivel el-
készítette a kolbászt, bekeverte
a hurkát, majd tökéletesre sózta
a szalonnát.

A helyi asszonyok megfőz-
ték az ebédet, melyre resztelt
májat és vese-velő pörköltet kí-
náltak. Vacsorára toros káposz-
taleves, sült hurka, sült hús és
frissen sütött tepertő várta az
érdeklődőket.

Közben tartalmas beszélge-
tések folytak, felelevenítve a
régi falusi disznóvágás esemé-
nyeit, vicces történéseket. A nap
nagyon jó hangulatban és renge-
teg munkával telt. Az asszonyok
fenséges ételeket készítettek.

A nagy érdeklődésre való
tekintettel szeretnénk, ha ezen
rendezvény hagyománnyá vál-
na, és minden évben eltölt-
hetnénk együtt egy kellemes
napot, megőrizve a régi falusi
értékeket.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

A perzselés…

A tepertő kipréselése.

Letenyén a Magyar Kultúra
Napján a Városi Könyvtárat
zsúfolásig megtöltötték a kultú-
rabarátok igaz-. Dömők József
gató ünnepi köszöntője után el-
ső ízben adta át a Fáklya Mű-
velődési Ház és Könyvtár által
alapított „A Letenyei Kultúra
Mecénása” díjat. Az elismerést
ezúttal , a 6x6Horváth Imre
Trans Kft. tulajdonosa kapta.

Dömök István, a kultúrház
volt gondnoka, steel-gitár ké-

A Magyar Kultúra napján
szítő örökzöld dallamai után
Kolman Árpád tótszerdahelyi
magángyűjtő méltatta a híres
színésznő, életútját,Fedák Sári
és ajánlotta a jelenlévők figyel-
mébe a primadonnáról szóló
emlékkiállítást.

Az ünnepi művészeti es-
tet letenyei fo-Bedics László
tós képeiből nyílt kiállítás tet-
te teljessé. A tárlatok feb-
ruár 10-ig voltak megtekint-
hetők.

Horváth Imre átveszi a díjat.

Az est főszereplői.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
– Polgármester úr, eltelt 100

nap a választás óta, hogyan ér-
tékeli az eddigieket?

– Tényleg? Észre sem vet-
tem, úgy elrepült az idő. Azt kell
mondjam, szerencsére nem unat-
koztunk. Rögtön hozzáláttunk a
munkához. De mielőtt a válasz-
tás óta eltelt időt értékelném,
engedje meg, hogy köszönetet
mondjak a murakeresztúriak-
nak, hogy ilyen sokan elmentek
szavazni. Bárkire is szavaztak
az emberek, nagy öröm az, hogy
sokan kifejezték a véleményü-
ket. Nekünk pedig az a dol-

gunk, hogy az egész falut a leg-
jobb tudásunk szerint képvisel-
jük.

– Azokat is, akik ön ellen sza-
vaztak? Vagy akik megrongál-
ták a plakátjait?

– Én azt mondom, borít-
sunk fátylat a múltra. Felfoko-
zott kampány volt, komoly ér-
zelmeket és indulatokat váltott
ki a választás. Ennek is köszön-
hető a magas részvétel. De ez
érthető, hiszen nagy volt a tét.
Képviselőtársaimmal együtt az
volt a célunk, hogy minél több
embert megszólítsunk. Azt akar-

tuk, hogy mindenki őszintén
beszélhessen a bajairól, az örö-
meiről és a vágyairól. Az volt a
célunk, hogy a falu jövőjére vo-
natkozó terveket közösen állít-
suk össze. Ezért is kezdtünk hoz-
zá már tavasszal a munkának,
amikor még senki nem gondolt
a választásra. Azt gondolom, a
csapatunk sikerének a titka is
az volt, hogy a végére beérett a
kampány, sikerült megmozdíta-
ni az embereket, és egy szép,
távlati programot tettünk le kö-
zösen a faluval az asztalra.

– Igen ám, de ezeket meg is
kell valósítani. Van esély rá, hogy
sikerülni fog?

– Azt gondolom, az első és
legfontosabb, hogy legyőzzük a
kishitűségünket. Továbbá az, hogy
ne mástól várjuk mindig a meg-
oldást, hanem magunk álljunk a
változás élére. Bár még csak száz
valahány nap telt el a választás óta,
én máris komoly változásokat
tapasztalok. Sok olyan apró és na-
gyobb jel van, ami azt mutatja,
valóban elindult valami Kereszt-
úron. Önkéntes munkában újí-
tották fel a közösségi házat, ahol
hamarosan elindulhat az idősek
nappali ellátása. Az ünnepek alatt

több tucat ajándékcsomagot készí-
tett a falu rászoruló gyermekeik-
nek, valaki más pedig tonna szám
adományozott krumplit, hogy a
nélkülözőknek kioszthassuk. Ezek
a felajánlások újabb és újabb ér-
tékes felajánlásokat hoztak. Úgy
gondolom, még rengeteg ener-
gia és lehetőség van a közössé-
günkben, és hihetetlenül jó ér-
zés látni, hogy ez most kezd fel-
szabadulni.

– De mire lesz ez elég?
Mert a programban azért vol-
tak nagyobb ígéretek is.

– Az a jó, ha merünk nagyot
álmodni. Mert legalább van cél
a szemünk előtt, amihez tart-
hatjuk magunkat. Ha vannak ter-
veink, vágyaink, ötletünk és prog-
ramunk, könnyebb azokat meg-
valósítani is. Amikor például
újraindítottuk a focicsapatun-
kat, senki nem gondolta volna,
hogy néhány éven belül a me-
gyei II. osztályába is sikerül fel-
kapaszkodnunk. Lépésről lépés-
re, de így fogunk haladni a prog-
ramunk megvalósításával is. El-
indítottuk az óvoda és iskolajá-
ratot, hamarosan új autót szer-
zünk be az áruszállításhoz is,

„Az a jó, ha merünk nagyot álmodni!”
Interjú Polgár Róberttel, Murakeresztúr polgármesterével az első 100 napról

Fityeház 1994-től kezdődő-
en a kulturális- és sportélet terü-
letén egyre szélesebb kapcsola-
tok kialakítását kezdte meg a Mu-
ra túloldalán fekvő „szomszé-
dos” horvátországi települések-
kel, közöttük is elsősorban Don-
ji Vidoveccel.

A kialakult együttműködés
intenzitása változó volt az elmúlt
mintegy 25 évben.

2020. február 4-én Murake-
resztúr és Fityeház polgármestere
közösen járták végig a határmenti
horvát településeket, hogy felújít-
sák, megerősítsék és továbbfej-

lesszék a meglévő baráti kapcsola-
tokat. Sorra látogatták Goričan,
Hodošan, Donji Kraljevec Sveta,
Marija Kotoriba, Donji Vidovec,
és telep .Donja Dubrava üléseket
A látogatás keretében a Murake– -
resztúron megrendezésre kerülő
Böllérfesztiválra szóló horvát–
nyelvű meghívókat és plakátokat
adtak át a települések vezetőinek

A jövőbeni együttműködés
lehetséges irányairól tárgyaltak
Ljubomir Grgec Josip(Kotoriba),
Matulin Mil-(Donji Vidovec) és
jenko Horvat (Donji Kraljevec)
polgármesterekkel.

Fityeház nemzetiségi kapcsolatai

Tárgyalás Donji Kraljevecben.

Polgár Róbert: – Az út elején vagyunk még csak, de látszik,
hogy jó az irány.

Fotó: Varga ImreFotó: Varga Imre
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(Folytatás az oldalról)I.

A Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Karán koszorúzás-
sal egybekötött ünnepségen em-
lékeztek , a hős ma-Zrínyi Miklósra
gyar-horvát hadvezérre és költőre.

A január végi ünnepség-
re Keresztúr önkormányzatát

idén is meghívták. Murake-
resztúr mellett fekszik ugyanis
az a vár, amit azért emelt Zrí-
nyi, hogy innen szervezze
meg a Muravidék és hazánk
védelmét a török seregekkel
szemben az 1600-as évek kö-
zepén.

A hős honvéd és költő...
Zrínyi Miklósra emlékeztek

Polgár Róbert polgármester
a Dél-zalai Víz és Csatornamű
Zrt. munkatársaival egyeztetett
arról, miként lehetne a kereszt-
úri Újtelepre bevezetni a csa-
tornát. A szakértők elmondták,

több tíz millió forintos beruhá-
zásra van szükség.

A polgármester közölte, min-
den követ meg fog mozgatni, hogy
még ebben a ciklusban kialakít-
sák a csatornarendszert Újtelepen.

Újtelep csatornázásáról egyeztettek

„Az a jó, ha merünk nagyot álmodni!”
Interjú Polgár Róberttel, Murakeresztúr polgármesterével az első 100 napról

A falu vezetése a MÁV il-
letékes szakembereivel bejárta
azokat a területeket, ahol új va-
súti átkelőt lehetne kialakítani.
Polgár Róbert polgármester el-
mondta, az önkormányzat célja
az, hogy csökkenjen a falu út-
jainak a terhelése és bizton-
ságosabbá váljon a közleke-

Új vasúti átkelőt terveznek

dés. Nemcsak az autóforgal-
mat lehetne az új átkelővel
elterelni, de végre Újtelep is
biztonságosan megközelíthető
lenne.

A MÁV hamarosan elkészí-
ti a hivatalos szakvéleményt,
amely mentén meg lehet való-
sítani a beruházást.

közben milliárdos értékű kerékpár-
út-fejlesztés kezdődik falunk-
ban, tavasszal indul az idősek
nappali ellátása, regionális fesz-
tivállá bővítjük a Mura-Menti
Malacságokat. Előkészítés alatt
van az állandó idősek otthona,
pályázunk új bölcsődére, felújít-
juk az óvodánkat is, és remél-
jük, komoly útfejlesztések is lesz-
nek, beleértve az új Mura-hi-
dat. 100 nap alatt nem lehet meg-
váltani a világot, de mi hozzá-
kezdtünk. Ha ilyen ütemben ha-
ladunk, öt év múlva egy másik
falu lesz Keresztúrból.

– Mi a helyzet az önkor-
mányzati épület felújításával?
Szemmel láthatóan nem halad a
munka, mi az oka?

– Igen, ez egy nehéz örök-
ség. A választások után sok ne-
hézséggel kellett szembesülnünk.
Komoly problémák merültek fel
az önkormányzati épület fel-
újításával kapcsolatban. Gond
volt a pályázattal és a megkez-
dett kivitelezési munkálatokkal
is. Ez már egy több éve meg-
nyert pályázat volt, mégis csak
a választások előtti hetekben
kezdték el a munkafolyama-
tokat. Mint kiderült, az előző
testület a pályázati összegen fe-

lül megszavazott egy kiegészítő
önkormányzati önrészt a kivite-
lező kérésére, amely több mil-
lió forint volt. Ez az igény fő-
képp a megkésett munkálatok
miatt lépett fel. Az infláció, az
anyagárak és a munkabérek emel-
kedése miatt keletkezett, ami még
többé-kevésbé érhető is. De az,
hogy a választások utáni héten,
az újonnan felállt képviselő-
testületnek tagjai még kézbe sem
vették a kinevezésüket, egy újabb
nyolc és fél millió forintos igényt
nyújtson be a kivitelező, tel-
jesen elfogadhatatlan volt. Ezt
nem tudtuk és nem is akartuk
támogatni, mert a kivitelező alá-
írta és elvállalta, hogy a pályá-
zatban szereplő munkálatokat
elvégzi és maradéktalanul tel-
jesíti. Sajnos többszöri egyezte-
tés után sem jutottuk közös ne-
vezőre. Ezután a vállalkozó egy-
oldalúan felrúgta a szerződést.
Jelenleg keressük a jogi meg-
oldást, hogy az elhibázott beru-
házásból minél jobban jöjjünk
ki. Milliókat elszórt az előző
vezetés valódi eredmény nél-
kül. Nekünk ezt kell helyrehoz-
ni. Szeretnénk lezárni végre ezt
a nehéz örökséget, és az érdemi
munkára, a fejlesztésekre kon-
centrálni.

– És bírni fogják energi-
ával? Mert ezek szerint két fron-
ton is helyt kell állniuk.

– Fiatal, elhivatott és hozzá-
értő képviselő-testületünk van.
Új, kiváló jegyzőnk, és az ön-
kormányzatnál csupa olyan mun-
katársam, akik valóban a kö-
zösségért szeretnének tenni. Még
az út elején vagyunk, de az már

látszik, hogy jó az irány. Ezt kell
folytatni, és akkor nem lesz baj.
Nagyon köszönöm mindenki-
nek a támogatását és a bizal-
mát! Köszönjük a sok felaján-
lást és az önkéntesek segít-
ségét. Ha mindenki teszi a
dolgát, közösen komoly ered-
ményeket fogunk elérni. Hajrá,
Keresztúr!
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Január 5-én, negyed 3-kor
földrengés rázta meg Kereszt-
úrt, de szerencsére személyi
sérülés nem történt és anyagi
kár sem keletkezett. Az ijedtség
azonban nagy volt. A polgár-
mester a katasztrófavédelem-

Földrengés Murakeresztúron

A polgármester nyilatkozik a televízió munkatársának.

mel a rengést követően azonnal
egyeztetett, a hatóság helyszíni
szemlét tartott, és gondoskodott
a keresztúriak biztonságáról. A
földrengéssel kapcsoltban az
M1 csatorna kérdezte a pol-
gármestert.

Február 1-jétől Bedő-Mi-
háczi Helga az új keresztúri
védőnő. Elődjéhez hasonlóan ő
is napi 8 órában áll majd a
keresztúri szülők és gyerme-
keik rendelkezésére, szolgála-

Új védőnő Keresztúron

tára. Ezúton is jó munkát kí-
vánunk neki!

A képen a leendő munka
részleteiről folynak az egyez-
tetések az önkormányzati hi-
vatalban.

Murakeresztúron Petőfi, a
Sándor utcában még tavaly
októberben maradt néhány
nagyobb kátyú az útfelújítás
során, amiket idén január végén
javítottak ki. Bár az út még
mindig nincs tökéletes álla-

Kátyúztak a Petőfi utcában
potban, a legveszélyesebb hi-
bákat legalább most már be-
foltozták.

Az önkormányzat mindent
elkövet annak érdekében, hogy
forrást találjon egy átfogó út-
felújítási programra.

A keresztúri önkormányzat
és a MÁV munkatársai közösen
járták be a vasúttársaság évek
óta üresen álló épületeit, hogy
felmérjék, milyen új funkciót
kaphatnának azok. Az egyik
nagyobb épületben közösségi

Kihasználnák a MÁV üres épületeit
teret hoznának létre, a másikat
pedig vendégfogadó szállássá
lehetne átalakítani. Turisztikai
és kulturális programok szer-
vezéséhez is új helyszíneket
vonhatnának így be Murake-
resztúron.

Ünnepélyes keretek között
mondtak köszönetet a ke-
resztúri önkormányzat mun-
katársai ,Plander Tibornének
aki évtizedeken át volt a
falu védőnője. Irénke néni
ugyanis január 31-én nyugdíjba
vonult.

Ezúton is jó egészséget
és sok boldogságot kívánunk
neki!

Köszönjük, Irénke néni!

Állami támogatásból, az óvo-
da épületének átalakításával
nyílik még az idén új bölcsőde
Keresztúron. Így a kisgyerme-
kes szülőknek nem kell más-
hová vinni gyermekeiket, ha a
munka mellett gondoskodni

Új bölcsődéje lesz Keresztúrnak
szeretnének a kicsik szakszerű
és biztonságos neveléséről.

Tolnai Rózsa óvodavezető
és polgármesterPolgár Róbert
mérte fel a terepet Zala me-
gyei bölcsőde-szakértőkkel és
pályázatírókkal.
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2019 decemberében a Zala
Megyei Közgyűlés elnökével,
dr. Pál Attilával Mu-egyeztetett
rakeresztúr Pol-polgármestere,
gár Róbert. Megállapodtak, hogy
az elkövetkezendőkben szoro-
sabbra fonják az együttmű-
ködést.

A közgyűlés elnöke 500 ezer
forintos támogatást ajánlott fel
az egyházközségi böllérfeszti-
vál szervezéséhez. Polgár Ró-
bert pedig felkérte őt, hogy vállal-
ja el a program fővédnökségét
Cseresnyés Péter államtitkárral
és országgyűlési képviselővel
közösen.

A Zala Megyei Közgyűlés is támogató

Dr. Pál Attila és Polgár Róbert.

A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat társrendezőként csat-
lakozott a murakeresztúri böl-
lérfesztiválhoz, és magára vál-
lalta a program költségeinek
egy részét. A szervezet nagyra
tartja, hogy településünk évről
évre kiváló hangulatú, érték-
teremtő és hagyományőrző fesz-
tivált rendez. Olyan programot,
amely a magyar vidék megerő-

Újabb támogató
sítését és fennmaradását szol-
gálja.

A képen a támogatás és a kö-
zös rendezés részleteiről egyez-
tet polgármester,Polgár Róbert
Zavarkó József alpolgármester
és , az MNVH ZalaIstván Kaj
megyei referense. A támogatás el-
nyerésében sokat segített Cse-
resnyés Péter államtitkár és or-
szággyűlési képviselő is.

Orsós Károly keresztúri la-
kos társadalmi munkában fes-
tette ki a kollátszegi óvodát.

Festés társadalmi munkában...

Decemberben új elnököt
választott a Murakeresztúri Moz-
gáskorlátozottak Egyesülete. A
keresztúri egyesület elnöke idá-
ig volt, akiHorváth Mária
egyéb teendői miatt most le-
mondott a tisztségről.

Új vezető a mozgáskorlátozottaknál
Köszönjük az eddigi szer-

vezői munkáját, valamint sok
sikert és eredményes folyta-
tást kívánunk utódjának, Deák
Erzsébetnek, aki már évek
óta aktívan segíti az egyesü-
letet.

Tislerics Antal képviselő, a
Murakeresztúri Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület Pálparancsnoka
Attilával, az egyesület elnöké-
vel együtt évről évre megren-
dezik a tűzoltó bált Kereszt-
úron. Kétségtelenül ez a prog-
ram a keresztúri tél egyik fény-

pontja. Vendégeik nemcsak te-
lepülésünkről, hanem a kör-
nyező falvakból és Nagykani-
zsáról is szoktak jönni a bálra.
Idén is jó társaság gyűlt össze,
finoakat lehetett enni-inni, a
táncmulatág és a tombola sem
maradt el.

Idén is megtartották a tűzoltóbált

Keresztúrnak hamarosan új áruszállító autója lesz. Eddig két
öreg és gyakran meghibásodó autóval vitte az önkormányzat
házhoz az ételt a szociálisan rászorulóknak, és látták el az
egyéb áruszállítással járó közfeladatokat. Ezeknek a kocsiknak
– az előző ciklusban kötött, előnytelen karbantartási szerződés
miatt – többet fordítottak a fenntartására, mint amennyibe egy új,
megbízható autó kerül.

Az önkormányzat a két öreg autót eladja, az értük kapott pénzt
kiegészítve pedig egy vadonatúj, garanciális Dacia Dokkert vesz.
Ezzel egyszerre válnak kiszámíthatóbbá és gazdaságosabbá a
kocsival végzett munkák. A személyszállításra alkalmas, jó kis-
buszt pedig így meg lehet óvni a szállításból adódó elhasználó-
dástól.

Az új autót már megrendelték, áprilisban érkezik meg.

Új autót vesz az önkormányzat

Itt még az idén megnyílhat
az idősek nappali ellátó intéz-
ménye.

Idősek intézménye nyílik
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Fityeház községben évek
óta folyamatban van a helyi
értékek összegyűjtése, amellyel
célunk egy értéktár létrehozása,
ezzel is erősítve a helyiek
hovatartozás- és önazonosság-
tudatát. Célunk ezeknek a helyi
értékeknek a dokumentálása és
közzététele helyben, valamint
interneten, a település hon-
lapján.

A Fityeház, Alkotmány tér
37. szám alatti, volt iskolaépü-
let emeletén két bemutatóterem
lenne kialakítva. A termek bel-
ső felújítást igényelnek, aminek
keretében sor kerül a termek
járólapozására és festésére. A
megszépült helyszín már alkal-
mas lesz az összegyűjtött, cso-
korba szedett értékek tárolá-
sára, kiállítására.

Pályázat helyi értéktár létrehozására

Az összegyűjtött értékeink
a szellemi és tárgyi öröksé-
günk, a kollektív tudás, mező-
gazdasági termékek vagy gaszt-
ronómiai sajátosságok, azaz
bármilyen emberi termék, amely
egyszerre sajátos és alapvető
volt közösségünk mindennapi
életében, hagyományaiban.

Azokat az értékeket is sze-
retnénk összegyűjteni, amelyek
kapcsolódnak a korábbi nem-
zetiségi sajátosságokhoz, ha-
gyományokhoz és történelmi
kapcsolatokhoz.

A megvalósításhoz pályáza-
tot nyújtottunk be az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egye-
sülethez, bízva a kedvező el-
bírálásban.

Ugyanennek a pályázatnak
a keretében szeretnénk digita-
lizálni a falu kulturális életé-
nek, az iskolai és közösségi
rendezvényeknek videokazet-
tán rögzített anyagait, hogy
minden érdeklődő számára el-
érhető legyen a későbbiekben
is. Ezzel kapcsolatban bizonyos

hiányosságokra derült fény.
Ezeknek a videokazettáknak a
nagy része az elmúlt 13 év
során kikerült, vagy elkerült
az önkormányzat volt stúdió-
jából, illetve a volt iskola épü-
letéből.

Ezért kiemelten kérjük
azoknak a fityeházi lakosoknak
a segítségét, akiknél még fel-
lelhető egy-egy régi videoka-
zetta, vagy akiknek tudomásuk
van egy-egy videokazetta hol-
létéről, hogy ezeket juttassák
el, vagy segítsenek eljuttatni a
községi könyvtárba, vagy az
önkormányzat hivatalába.

Ezzel sokat segítenének ab-
ban, hogy ezek a több évtizedes
emlékek ne vesszenek el örökre
és bármelyik érintett család
számára elérhetőkké és meg-
őrizhetőkké válhassanak.

Várják az újabb tárgyakat.

December elején kétol-
dalú egyeztetéseket folytat-
tak a Mura-hídról.

A megbeszélésen a ma-
gyar és a horvát kormány
képviselői és a murake-
resztúri polgármester vett
részt.

A magyar oldalon már
megtörténtek a szükséges
előkészületek a híd megépí-
téséhez.

Jelenleg arra várnak,
hogy Horvátország is elké-
szítse a beruházás környe-
zeti és megvalósítási hatás-
tanulmányát. Ha ez végre
megtörténik, a kivitelezés-
hez is hozzá lehet majd látni.

A Mura-hídról
egyeztettek

Hat kiváló dél-zalai könyv-
tárost tüntettek ki munkájuk
elismeréséül Nagykanizsán. A
murakeresztúri Zrínyi Miklós
Könyvtár vezetőjét, Spirk Er-
zsébetet is díjazták.

A díjátadón kiemelték, Spirk
Erzsébet nemcsak a könyveket,
de a gyerekeket is nagyon sze-

Díjazták a keresztúri könyvtár vezetőjét
reti, és folyamatosan színvo-
nalas programokat szervez ne-
kik Keresztúron: kézműves
foglalkozásokat, mesedélutáno-
kat, változatos kulturális ren-
dezvényeket és minden kor-
osztálynak örömmel segít el-
igazodni a könyvek biro-
dalmában.

A keresztúri sóderbánya
vezetője, felaján-Szili Győző
lotta, hogy segít a keresztúri
utak járhatóbbá tételében. Több
köbméter kavicsot adott a
falunak, amelyből a Kossuth
Lajos utcában Arany János, az
utcában Alkotmány utcában, az
és az foltoztákÁllomás téren
be az utat átmeneti megol-
dásként.

Két kilométeren kátyúztakAdvent utolsó vasárnapján
ünnepelték az idősek napját
Murakeresztúron, a progra-
mon több mint százan vettek
részt. Ünnepi fogadással, kul-
turális műsorral, élő tánc-
zenével köszöntötték a ke-
resztúri időseket, akik egy élet-
nyi munkával és tapasztalattal
járultak hozzá a falu gyara-
pításához.

A hangulatos élő zenéről
Rezsek Zsolt képviselő és
Haszon Zoltán gondoskodott.

Idősek napja
Murakeresztúron
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A murakeresztúri sport-
egyesület hat évnyi kitartó és
következetes munkájának kö-
szönhetően a falu focicsapata

A megyei II-ben is helyt áll a murakeresztúri futballcsapat

életében először feljutott a me-
gyei II. osztályba. Erről kér-
deztük szak-Visnovics László
vezetőt:

– Rövid időn belül kétszer
is megnyertük a bajnokságot,
és a csapat többsége, valamint
a szurkolók is kérték, hogy ha
lehet, akkor lépjünk feljebb.
Tudtuk azt, hogy ez az osztály
más, mint a harmadosztály, hi-
szen sokkal erősebb csapatok
vannak, de szerettük volna ma-
gunkat felmérni. Összességé-
ben azt mondom, hogy sze-
rintem nem okoztunk a játé-
kunkkal csalódást. A probléma
az volt, hogy a végére, az utol-

só négy meccsre sérülések,
munkahelyi, illetve iskolai el-
foglaltságok miatt kicsit el-
fogytunk. A csapatban maradt
egy-két pont, de összességében
elégedett vagyok az őszi tel-
jesítménnyel, ezt a fél évet arra
szántuk, hogy megismerjük a
többi csapatot. A célunk egyér-
telműen az, hogy ne essünk ki,
ne legyenek gondjaink. Jelen
pillanatban a határszélen moz-
gunk, ott vagyunk a kieső zóna
közelében, de azt is tudni kell,
hogy az előttünk lévő csapatok
mind játékerőben, mind minő-
ségben előttünk járnak. Összes-
ségében a 8–10. helyet céloztuk
meg, jelenleg a 11. helyen va-
gyunk, ami szerintem még min-
dig nem rossz. Támadó poszton
mindenképp szeretnénk erősí-
teni, csak azt is tudni kell, hogy
ilyenkor télen fizetni kell a já-
tékosokért. Ha nem sikerül
olyan játékost megszerezni,
akiért nem kell fizetni, akkor
marad ugyanez a keret, aztán
megpróbálunk úgy felkészülni,
hogy ne legyenek kiesési
gondjaink.

Sok múlik a téli felkészülésen.

Hivatalos egyeztetéseket
folytattak a jövőbeli lehetséges
együttműködésről Tótszentmár-
ton, Tótszerdahely, Molnári és
Murakeresztúr sportegyesüle-
teinek vezetői. A megbeszélé-
sen felmerült a közös utánpót-
lásképzés elindításának a le-

Mura-menti sport együttműködés

hetősége. A klubok megosz-
tanák egymással szakmai ta-
pasztalataikat és az edzéshez
szükség eszközöket is. A távoli
célok között egy közös sport-
akadémia életre hívása is sze-
repel. A képen a klubok vezetői
láthatóak.

2020. február:
15. szombat, 6.30 óra: „Mura - Menti Malacságok”

VII. Egyházközségi böllérfesztivál
17. hétfő, 17 óra: Varga gazda: „Tavaszi munkák a kertben”
19. szerda, 10 óra: Nyugdíjas délelőtt
28. péntek, 18 óra: Borászat a gyakorlatban, borkóstoló és
bormustra
Minden hétfőn és csütörtökön 15 órától Újrahasznosítás-
kézműves foglalkozás,
szerdánként 14 - 16 óráig felnőtt kézműveskör foglalkozás
várja az érdeklődőket.

A murakeresztúri művelődési ház programjai

A keresztúri önkormányzat
időszakos buszjáratot indított
Keresztúron, hogy minden gye-
rek időben és biztonságban el
tudjon jutni télen is az oviba és
az iskolába. A kollátszegi ká-
polnától télen minden hétköz-
nap, reggel fél 8-kor indul a
busz az óvodához.

Óvoda és iskolabusz indult
Újtelepről pedig ¾ 8-tól vi-

szik be azokat a gyermekeket,
akiket a szülők nem tudnak el-
kísérni, elvinni az óvodába, vagy
épp az iskolába. A buszokhoz a
falu lakói ajánlották fel az ülés-
magasítókat, hogy a KRESZ-
szabályoknak megfelelően utaz-
hassanak a gyerekek.

Időszakos buszjárat viszi a gyermekeket.
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Fityeház Nagykanizsától
délre 12 kilométerre, a Mura
közelében, a Principális csa-
torna mellett fekszik. Koráb-
ban Murakeresztúr társközsé-
ge volt.

Belterülete 57 ha 2.758 m .2

A 2019. január 1-i adatok sze-
rint a lakosság száma 639 fő, a
lakások száma 251 db. Zárt-
kerttel nem rendelkezik. A bel-

Fityeház az adatok tükrében

területi önkormányzati közút
2.371 m, a belterületi nem ön-
kormányzati közút 1.800 m, a
belterületi gyalogutak, járdák
4.400 m hosszúak.

Közúti kapcsolat szempont-
jából a települést ÉK-DNy-i
irányba szeli ketté a 6833. sz.
Nagykanizsa-Murakeresztúr
összekötő út. Vasúti megállóval
rendelkezik a Nagykanizsa-

Murakeresztúr vasúti fővona-
lon. A tömegközlekedés a tá-
volsági autóbuszjáratokon ke-
resztül is biztosított.

A község közműves víz- és
csatornaellátással, gázellátással
és elektromos hálózattal ren-
delkezik. térségében aFityeház
vezetékes távközlési ellátást
jelenleg a Magyar Telekom

biztosítja. A csillagpontos kábel
TV hálózat ki van építve, mely
szélessávú (ADSL) internet
szolgáltatásra is alkalmas.

A település látványos fej-
lődésen ment keresztül az el-
mút évtizedekben. A központ-
ban valamikor elhelyezkedő
„Tóka” helyén ma futball-pálya
és közösségi színtér áll.

A fityeházi „tóka” 1957-ben és napjainkban.

A községi önkormányzat 2019. november 30-án egy ünnepi
hangulatú estre hívta meg minden szépkorú lakóját. AFityeház
rendezvényre azok kaptak meghívást, akik 1954. december 31.
előtt születtek, vagyis 2019-ben töltötték be a 65. életévüket.

– 121 lakosunk rendelkezik ilyen életkorral, akiket azért in-
vitáltunk és hívtunk meg, hogy egy kicsit próbáljuk meg elfe-
ledtetni velük a hétköznapi gondokat, hogy egy kis időre feled-
kezzünk meg a korunkról, a mindennapi nyavalyáinkról és vidám
hangulatban töltsünk el néhány órát közösen, egymás társaságá-
ban. A mai ünnepséggel tiszteletünket szeretnénk kifejezni szép-
korú lakosaink iránt, akik életüknek ebben a szakaszában járnak
és reméljük, hogy még sokáig köztünk lesznek egészségben és
méltóságban. Legyen ez a délután és este ünnepi hangulatú. Egy
olyan nap, amire szívesen emlékszünk vissza, egy olyan nap, amit
a szép emlékeink között tarthatunk majd számon – mondta ünnepi
köszöntő beszédében , a község polgármestere.dr. Takács József

A rendezvényt megelőzően a polgármester és Béli Zoltán
alpolgármester – jó egészséget és tartalmas, szép életet kívánva –
ajándékkal köszöntötték otthonában a település legidősebb lakó-
ját, , aki betöltötte 95. életévét.Kollár Istvánné Matécz Annát

Szépkorúak találkozója Fityeházán

Ünnepi hangulatú est volt.

Fityeházon 2019. december
14-én a művelődési házban
került sor a „Falu Karácsonya”
ünnepség megrendezésére és
lebonyolítására, amelyen a tele-
pülés apraja-nagyja egyaránt
részt vett.

Az ünnepség keretében el-
sőként a fityeházi óvodások
karácsonyi műsorát láthatták a
résztvevők, majd a murake-
resztúri iskolások adtak elő egy
rövid színdarabot. A programot

„FaluKarácsony” Fityeházán

Hangulatos ünnepséget rendeztek.

a „Csíny a Csokigyárban” című
interaktív gyermekműsor zárta.

Ezután került sor a 18 éven
aluli fityeházi gyermekek és
fiatalok megajándékozására,
majd – a karácsony – várás ke-
retében – órákon át tartó közös
teázás, sütizés, forraltborozás
várta a résztvevőket a műve-
lődési ház melletti téren gyúj-
tott szabadtéri tűz mellett, han-
gulatos karácsonyi zene kísé-
retében.
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Fityeház Önkormányzata 2019. novemberében pályázatot
nyújtott be az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez
„Illegális hulladéklerakók rekultivációjának" támogatására.

A pályázat célja Fityeház község belterületén, a 90. hrsz. szá-
mú közterületen, az elmúlt évek során kialakult illegális hulla-
déklerakónak a felszámolása és a terület rekultivációja.

Ennek első lépése a területen felhalmozott bontási-építési tör-
meléknek mobil törőgéppel történő őrlése és depózása. Az így lét-
rejövő 40-50 mm frakcióméretű zúzalék alkalmas földutak javí-
tására, ezért elszállításra és bedolgozásra kerülne a község mező-
gazdasági földútjaiba.

Az utak állapotának javulása jobb feltételeket teremtene a
mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozók munkagépeinek
közlekedéséhez, teljes mértékben leszűkítve ezáltal a Rákóczi
úton időnként áthaladó mezőgazdasági munkagépek forgalmát,
amelynek sem a szélessége, sem burkolatának vastagsága nem
ilyen jellegű közúti terhelésre lett kialakítva.

Sikeres pályázat esetén – a projekt eredményeképpen – megszű-
nik a rendezetlen terület a lakóövezetben, amely jelenleg az egész kör-
nyezetet elcsúfítja. A terület rendezése erősen javítaná a környé-
ken élők, de a teljes lakosság komfortérzetét is, s egyúttal vonzóbb
látványt nyújtana az ide látogatók vagy az itt áthaladók számára.

Illegális hulladéklerakók rekultivációjának
Gyerekek az Erkelben...

Közel ötven gyermek vett
részt a Gyermekmentő Szol-
gálat budapesti karácsonyi ün-
nepségén. ésMurakeresztúri
fityeházi gyerekek együtt néz-
ték meg Csajkovszkij Dió-
törőjét az Erkel Színház-
ban, ahol minden résztvevő
ünnepi ajándékcsomagot is
kapott.

Polgár Róbert polgármester
a mai napig kiváló szakmai kap-
csolatot ápol a Gyermekmentő
Szolgálattal, így valósulhatott meg
a program, amelynek a lebonyo-
lítását alpolgár-Zavarkó József
mester vállalta. Keresztúri szü-
lők, képviselők szállították és kí-
sérték a gyerekeket, akiknek fe-
lejthetetlen élményben volt részük.

Rigyác élete fordu-
lóponthoz érkezett az
önkormányzati válasz-
tásokat követően. 2020.
január 01-től a Nagyka-
nizsai járáson belül kö-
zös önkormányzati tele-
pülésként Rigyác, Esz-
teregnye, Fityeház és
Murakeresztúr került
kijelölésre. A Murake-
resztúri Közös Önkor-
mányzati Hivatal szék-
helytelepülése Murake-
resztúr. Az idei évtől
mind a négy település
megjelenik a Dél-Zala
Murahíd folyóiratban,

Rigyác bemutatkozik

bemutatva a településeken zajló
fontosabb eseményeket, fej-
lesztéseket, történéseket. Emel-
lett a felület lehetőséget ad kü-
lönböző hirdetések, programok
megjelenítésére is.

A következős sorokban Ri-
gyác mutatkozik be. Nagyka-
nizsától nem messze, 12 kilo-
méterre, nyugatra található
zsáktelepülés. Dimbes-dombos
táj szőlővel, érintetlen hegyi
ösvények, mesés-buja erdők,
többek között így lehet bemu-
tatni Rigyácot… Egy-egy sző-

lőhegyi séta során számos régi
pincére, gyönyörű panoráma
bukkanhatunk… A figyelmes
szemlélődő a horvátországi he-
gyek adta látványban ugyan-
csak gyönyörködhet… Kis fa-
lunk címere sok mindenre ad
választ és kiválóan mutatja be
Rigyác értékeit.

A település híres a Be-
nyovszky hagyaték kapcsán is.
A 19. században ugyanis Ri-
gyác a Benyovszky család bir-
tokába került. A rigyáci Szent
Anna templom 1762-ben épült,

mely méltó éke a településnek.
A templomban egy kripta is
található, melyet kb. 1900-ban
építettek a Szent Anna kegy-
templom alá.

A jövőben számos fejlesztés
valósulhat meg, melyekről a
havonta megjelenő Dél-Zala
Murahídban is lehet majd tájé-
kozódni. Az elmúlt hetekben a
településen futó árokrendszer
egésze felmérésre került. A kö-
vetkező időszakban a szüksé-
ges pontok javítására, valamint
kiépítésére kerül sor. Így jelen-
tősen javul a több éve prob-
lémát okozó nagy mennyiségű
csapadékvíz elvezetése. Fontos,
hogy a munkálatok során a
tulajdonosok biztosítsák az át-
ereszek tisztaságát, valamint jó
körülményeit. A nem megfelelő
és rossz állapotú átereszek el-
távolításra kerülnek. A munká-
latokat akadályozó fák, bokrok
kivágására is sor kerülhet a
kiépítés során.

A határon túli magyarsággal
való kapcsolattartás a jövőre
nézve meghatározó szerepet
fog betölteni a település éle-
tében. Első lépésként január
28-án testvértelepülési szán-
déknyilatkozat jött létre a szlo-
véniai és Rigyác között.Csente

A Murakeresztúri Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfél-
fogadási információi:

Murakeresztúr:
Hétfőtől csütörtökig 8:00

órától 12:00 óráig és 13:00

órától 16:00 óráig, pénteken
8:00 órától 12:00 óráig. Az
ügyfélfogadás helye: 8834
Murakeresztúr, Honvéd út 3.

Fityeház:
Szerdán 8:00 órától 12:00

óráig, pénteken 8:00 órától
12:00 óráig. Az ügyfélfogadás
helye: 8835 Fityeház, Alkot-
mány tér 37.

Eszteregnye:
Hétfőtől csütörtökig 8:00

órától 12:00 óráig és 13:00 órá-
tól 16:00 óráig, pénteken 8:00
órától 12:00 óráig. Az ügyfél-
fogadás helye: 8882 Esztereg-
nye, Kossuth utca 3.

Rigyác:
Kedd 8:00 órától 16:00

óráig, csütörtökön 8:00 órától
16:00 óráig. Az ügyfélfogadás
helye: 8883 Rigyác, Szabadság
út 4.

A templom méltó éke a településnek.
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejleszté-
sek révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igé-
nyeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatko-
zások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munka-
helyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszaká-
ban, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.

Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jele-
nik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum fel-
adata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpia-
cot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós mun-
kanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).

A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alap-
ján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat kere-
tében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.

A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan je-
lentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támo-
gatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértá-
mogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.

172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik mun-
kaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektet-
ték a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások fel-
kutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.

2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítot-
tak vállalkozást.

FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásá-
ról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Dél-Zala Murahíd



Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság a téli időszakban a legele-
settebb, legrászorultabb csalá-
dok tűzifával való ellátását, se-
gítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támoga-
tása történt meg ezzel a mód-
szerrel.

Ez évben a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásá-
hoz. A tűzifa kiszállítását idén
is az végzi,Omega GM Kft.
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.

A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és az önkormányzati ve-
zetők segítették a védelmi bi-
zottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdésze-
ti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támoga-
tásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.

A legrászorultabbak átve-
hetnek egy-egy tartós élelmi-
szereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó nap-
jaiban indult és február 15-ig
befejeződik.

A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.

Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cse-
resnyés Péter, Manninger Jenő
és , valamint azVigh László
érintett település polgármes-
tere, alpolgármestere vagy ön-
kormányzati képviselője.

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseres-
nyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Drávecz Marianna Zala, a
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalve-
zetője mint koordinátor szer-
vezte meg azt a tájékoztató fó-
rumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kap-
csolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoz-
tatást a Lenti Rendőrkapitány-
ság állományának tagjai ré-
szére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető meg-
keresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott köz-
benjárása révén valósult meg.

Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vad-
állomány gyérítésének szemé-
lyi és tárgyi feltételeit rész-
letezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a köte-
lező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tá-
jékoztatón elhangzottakat. Ter-
mészetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitéte-
lek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasz-
nálattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pe-
dig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Ma-
rianna.

Magyari István, a kor-
mányhivatal Erdészeti Osztá-
lyának vezetője az erdei favá-
laszték szállításáról és a faki-
termelés jogszerűségéről tar-
tott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfel-
tételei a faáru szállításának –
részletezte.

Horváth Jenő, a Földműve-
lésügyi Osztály vezetője a hor-
gászattal kapcsolatos kötele-
zettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadá-
son a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.

dj

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Január 14-én Budapesten, a
Nemzeti Sportközpontok szék-
helyén került aláírásra a lete-
nyei tanuszoda beruházást meg-
előző, ingatlan tulajdonjogának
térítésmentes átadásáról szóló
szerződés.

Ismert előzmény, hogy a
Nemzeti Köznevelési Infrast-
ruktúra Fejlesztési Program II.
ütemének keretében megvaló-
suló tanterem, tornaterem és
tanuszoda beruházások előké-
szítésével kapcsolatos intézke-
désekről szóló 1281/2017
(VI.2.) kormányhatározatban a
kormány egyetértett azzal, hogy
a Nemzeti Köznevelési Infrast-
ruktúra Fejlesztési Program vég-
rehajtásával kapcsolatos felada-
tokról szóló 1523/2015 (VII.31.)

A közbeszerzési eljárást követően épülhet a letenyei tanuszoda
kormányhatározat rendelkezé-
sei alapján kerüljön sor a II.
ütem keretében meghatározott
tanterem, tornaterem és tan-
uszoda beruházások előkészíté-
sére és megvalósítására, így az
1281/2017. (VI.2.) kormányha-
tározat 1. melléklete szerint Le-
tenyén tanuszoda létesül.

A kisvárosi helyszín már
kiválasztásra került a tavalyi
évben. A tanuszoda a Letenyei
Andrássy Gyula Általános Is-
kola és a Letenyei Hóvirág
Óvoda mögötti területen kerül
kialakításra.

2017. augusztus 29-én kép-
viselő-testületi döntés és abban
foglalt felhatalmazás alapján
együttműködési megállapodás
jött létre a város önkormány-

zata és a sportközpontok között
a tanuszoda megvalósítása, be-
ruházása tárgyában.

– A Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. hivatalos
levele is megérkezett 2019-ben
önkormányzatunkhoz, misze-
rint a letenyei tanuszoda ki-
vitelezésének közbeszerzésére
megkapták a Miniszterelnökség
támogató tanúsítványát. A köz-

beszerzési eljárás már megin-
dult, így annak eredményessé-
ge esetén minden feltétel adott
lesz ahhoz, hogy a beruházás
megkezdődhessen az átadott in-
gatlanon. A létesítmény meg-
építését követően az üzemelte-
tést a Nemzeti Sportközpontok
intézmény fogja megvalósítani
– tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd letenyei polgármester.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az okmányokat a fővárosban Farkas Szilárd polgármester és
dr. Hámori Nóra aljegyző, pénzügyi osztályvezető írta alá.

A letenyei fiatalok úgy dön-
töttek, hogy útra kelnek és
szombati (február 1-i) pihenő-
napjukat a Béci-patak, valamint
a buszpályaudvar környékének
megtisztítására szentelik. A cél
az volt, hogy felhívják a figyel-
met a környezettudatosságra. A
fiatalok szombat délelőtt 3,5 zsák
hulladékot gyűjtöttek össze csak
a buszpályaudvar környékéről.
Hulladékgyűjtés közben néhány
fényképet is készítettek akció-
jukról, melyet folytatni kíván-
nak a jövőben.

– Sajnos ma már naponta
tapasztaljuk, hogy a települése-
ket, a lakott övezeteket és a
külterületeket a felelőtlenül el-
dobált, különféle háztartási hul-

Példát mutattak minden korosztálynak
ladék milyen nagymértékben
szennyezi, holott a kihelyezett
hulladékgyűjtő edények üresen
állnak. Napjainkban többek
között eljutottunk arra a pontra,
amikor igenis rajtunk áll, vagy
bukik a Földünk jövője. Min-
den apró, jó cselekedettel meg-
hosszabbíthatjuk az életét, s ve-
le együtt a sajátunkat is! Tisz-
telettel köszönöm Horváth Ka-
talinnak, Kovács Dorinának,
Pókecz-Kovács Bencének és
Molnár Leventének, hogy ön-
kéntes munkával, idejüket nem
kímélve, érezve a társadalmi
felelősséget, mindannyiunk szá-
mára példaértékű feladatot vé-
geztek! – hallottuk Farkas Szi-
lárd letenyei polgármestertől.

Önként vállalták pihenőnapjukon.
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