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az Év vadvirága

Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Elmaradt a március 15-i ün-
nepi műsor és beszéd ,Letenyén
szentmisével, koszorúzással és
csendes főhajtással emlékeztek a
forradalomra és szabadságharcra.

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 172. évfordu-
lója alkalmából – a kihirdetett
veszélyhelyzetet figyelembe vé-
ve – koszorúzással és csendes
főhajtással emlékeztek meg a
Kossuth-emlékoszlopnál. Lete-
nyén a március 15-i megemlé-
kezés ünnepi szentmisével vet-
te kezdetét a Szentháromság
római katolikus templomban
Aigner Géza plébános celebrá-
lásával. Ezt követően a Bajcsy
utcai temetőben került megko-
szorúzásra 1848 letenyei hőse,
Folly Bernát honvéd tüzérszá-
zados síremléke. A sírkertben
Folly Bernát életútjáról Dömők
József képviselő, művelődési
ház igazgató emlékezett meg.
Ezt követően a főtéren lévő
Kossuth-emlékoszlopnál csen-

Csendes, méltó megemlékezés

des koszorúzással emlékeztek
meg a hősökről. Dr. Vándor
László régész, nyugalmazott
múzeumigazgató jelen volt a
letenyei ünnepségen, de beszé-
dét nem mondta el. A koszo-
rúzás kezdetén Farkas Szilárd
városvezető köszöntötte a je-
lenlévőket, majd néhány gon-
dolatban szót ejtett a kialakult
helyzetre utalva.

A kastély parkjában álló
obeliszknél a helyi önkormány-
zat képviseletében Farkas Szi-
lárd polgármester, Mikóné Far-
kas Ildikó alpolgármester és dr.
Vándor László, a Göcseji Mú-
zeum nyugalmazott igazgatója
helyeztek el koszorút, emlékez-
tek főhajtással és rótták le ke-
gyeletünket, majd az intézmé-
nyek vezetői, pártok és civil
szervezetek képviselői koszo-
rúztak az emlékműnél. Ennek
végén a jelenlévők közösen
elénekelték a Himnuszt.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Koszorúzás a letenyei Kossuth emlékoszlopnál. Farkas Szilárd
polgármester mellett Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester és
dr. Vándor László.

Március 26-án rendes kép-
viselő-testületi ülés összehívá-
sát kezdeményezte a város pol-
gármestere, ahol tíz napirendi
pontot tárgyaltak a képviselők.
Farkas Szilárd polgármester la-
punknak elmondta, a március
11-e éjféltől kormányrendelet-
ben kihirdetett különleges jog-
rendben, veszélyhelyzetben a
testületi ülések összehívása és
megtartása nélkül is hozhat a
polgármester döntéseket. A vá-
rosvezető hozzátette: ennek el-
lenére fontosnak tartja, hogy a
várost érintő döntések meg-
hozatalának mechanizmusában
a helyi önkormányzati képvi-
selők is szervesen részt vegye-
nek, emellett pedig a megho-
zott polgármesteri döntésekről
azonnali tájékoztatást nyújt ré-
szükre, így többek között arról
is, hogy a közelmúltban négy-
ezer darab orvosi pamutból
készített sebészi szájmaszk be-
szerzésére kerül sor mintegy

Testületi ülés Letenyén
2,5 millió Ft összegben, mely-
nek forrása a 2020. évi költség-
vetés civil alapja.

Farkas Szilárd kiemelte, a
veszélyhelyzet idejére az intéz-
ményi közétkeztetés és gyer-
mekétkeztetés biztosításának fel-
adataival Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármestert bízta meg. A
polgármester többek között ki-
emelte, hogy a veszélyhelyzet-
ben meghozott helyi intézkedé-
sekről – folyamatos aktualizá-
lással – a város honlapján, va-
lamint a közösségi oldalán
tájékozódhatnak a letenyeiek,
például arról is, hogy ebben a
helyzetben folyamatos tűzgyúj-
tási tilalom van érvényben. A
70 év feletti időseknek is se-
gítenek, a családsegítő központ
munkatársai élelmiszer bevá-
sárlással és a gyógyszerek ki-
váltásával csökkentik a letenyei
idősekre háruló terheket.

A képviselő-testületi ülésen
a lakáscélú támogatásról szóló

rendelet módosításra került és a
támogatás mértéke 150.000 Ft
– 250.000 Ft-ig terjedhet, egy-
séges összeg meghatározásával.
A támogatás mértékét az összeg-
határok között kell megállapí-
tani annak figyelembevételével,

hogy az adott évi költségve-
tésben mekkora nagyságrendű
a tervezett előirányzat összege,
valamint a támogatásra jogosult
kérelmezők száma miként ala-
kul. Farkas Szilárd kiemelte,
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A Szőlő- és Gyümölcster-
mesztők Egyesülete március 14-
én a művelődési házban immár
42. alkalommal rendezte meg a
városi borversenyt. A helyi
tételek mellett a horvát és a
szlovén gazdák 141 mintával
neveztek.

Az ünnepélyes megnyitón
Farkas Szilárd polgármester
beszédében kiemelte: a szerve-
zők minden óvintézkedést meg-
tettek azért, hogy az eseményen
kizárólag az egészséges szak-
emberek bírálják a nedűket.
Olyanra pedig az elmúlt több
mint négy évtized alatt soha
nem volt példa, hogy veszély-
helyzetben álljanak helyt a bí-
rák. A korábbi években a mi-

Cserszegi fűszeres lett a Város Bora Letenyén

nősítések során, a többek kö-
zött borászokból álló zsűri ki-
váló szakmai munkájának kö-
szönhetően nagyon szép borok
születtek ezen a vidéken.

– A letenyei borbírálat mára
egyfajta értékmérő lett, ezért
Tormaföldétől Nagykanizsán át
számos vidék nedűi versenyez-
nek egymással – fogalmazott
Somogyi András,   a   szervező
Szőlő- és Gyümölcstermesztők
Egyesületének elnöke.

– Ezen a megmérettetésen
elért kitűnő minősítéssel a gaz-
dák akár a megyei, akár az or-
szágos bírálatokon is megállják
a helyüket. Az elnök hozzátet-
te: a szőlőtermesztőknek az
előző esztendőben nem volt ép-

pen könnyű évük, hiszen a bo-
rok nehezen fejlődtek stabillá.
Ennek egyik oka lehet az idő-
járás, ugyanis a szépen induló
tavasz után kifejezetten száraz
nyár következett. Az augusztus
végi, szeptember eleji esőzések
viszont későn jöttek ahhoz,
hogy a testesség kialakulhasson
a borban. Úgy tűnik, csak álom
marad, hogy májusban majd
esők áztatják a talajt, júniusban
viszonylag száraz időszak kö-
szönt be, ezután pedig július-
ban a szőlőszemek fejlődéséhez
és duzzadásához ismét legyen
elegendő csapadék.

A verseny hagyományaihoz
tartozik az is, hogy az arany-

érmes fehérborok közül választ-
ják ki Letenye Város Borát: ez
2020-ban Kuprivecz József
cserszegi fűszerese lett. Farkas
Szilárd polgármester hozzátet-
te: Kuprivecz József borai ki-
váló minőségűek, a város bora
címet pedig ismét cserszegi
fűszeres fajta nyerte el, mely
egyben prezentálja a jövőben a
letenyei hegyhátakon termelt
fajtát és jó minőséget is.

A borverseny március 21-ére
tervezett ünnepélyes eredmény-
hirdetése a kialakult veszély-
helyzet miatt elmaradt, a szer-
vezők még nem gondolkoztak
új időponton.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az ünnepélyes eredményhirdetésre később kerül sor.

hogy továbbra is lehetőséget
kívánnak biztosítani a városban
letelepedő fiatalok számára ez-
zel a támogatási lehetőséggel,
melynek összegét a 2020. évi
költségvetésben már elfogad-
ták, így az rendelkezésre áll.
Egyúttal meghirdették a helyi
lakáscélú támogatásokat az idei
évre. A hirdetmény értelmében
a támogatás lakásvásárlásra, la-
kásépítésre, valamint lakás bő-
vítésre vehető igénybe vissza
nem térítendő, egyszeri egy-
összegű pénzbeli támogatással.
A lakáscélú támogatás iránti
kérelem benyújtásának határ-
ideje 2020. augusztus 20.

Az ülésen a képviselők tisz-
teletdíjáról szóló önkormányza-
ti rendelet is módosításra került
technikai jellegű pontosítások
végett, melyet a Humán és
Ügyrendi Bizottság is javasolt.

A képviselő-testület döntött
a Letenyei Hóvirág Óvoda,
valamint a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár beiskolázási
terveiről, továbbá a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár
képzési tervét felülvizsgálta.

Pályázatok benyújtásáról is
döntött a testület. A 2020. évi
Konyhakerti és kisállattartási
szociális földprogram benyújtá-
sát egyhangúlag támogatta a
testület. 2015 óta sikerrel vesz
részt az önkormányzat a prog-
ramban. A Magyar Falu Prog-
ram pályázatai folyamatosan

jelennek meg a kormany.hu in-
ternetes portálon. A testület az
önkormányzati tulajdonban lé-
vő út-, hídépítés, felújítás al-
programban a Szent Imre her-
ceg utca részleges felújításáról
döntöttek, továbbá az orvosi
eszközbeszerzés alprogramban
pedig a gyermekorvosi rendelő
eszközfejlesztéséről hoztak ha-
tározatot.

Zárt ülésen kettő lakásbér-
leti jogviszony meghosszabbí-
tásról öt, illetve három év idő-
tartamokra is határozott a kép-
viselő-testület, továbbá a bar-
namezős, téglagyári projekttel
kapcsolatos pályázat sorsát is
megvitatta és arra a döntésre
jutott, hogy a beruházást nem
kívánja megvalósítani a csök-
kentett támogatási összegből, a
csonkított műszaki tartalom és
folyamatosan emelkedő építő-
anyag árak miatt, melyhez to-
vábbi önrészekre lett volna
szükség a jövőben. De 2021-
ben, az irányító hatóság javas-
latára újabb pályázat benyújtá-
sát azonban támogatja a tes-
tület. Zárt ülésen pályázatot írt
ki a képviselő-testület a II-es
számú, tartósan betöltetlen há-
ziorvosi körzetben felnőtt há-
ziorvosi feladatok ellátására. A
háziorvosi körzet orvosa be-
jelentette, hogy másik, Letenye
melletti településen kívánja
folytatni munkáját április 30-a
után.

Mirkó Imre

Testületi ülés Letenyén

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Baloghpolgármestere,
László Lete-elsőbbséget adott
nyének, hogy kötelező felada-
tainak ellátásához a koronaví-
rus-járvány elleni védekezés je-
gyében egészségügyi maszkot
tudjon biztosítani dolgozóinak.

A maszkokat Farkas Szi-
lárd, Letenye város polgármes-

Védőmaszkokat kapott Letenye Nagykanizsától
tere rendelte meg, az első 100
darabot ,dr. Schauta Marcell
Nagykanizsa MJV Szociális,
Egészségügyi és Környezetvé-
delmi Bizottságának, egyben a
Kanizsa REHAB Nonprofit
Kft. felügyelő bizottságának el-
nöke adta át március 23-án
(hétfőn) a letenyei városházán.

M.I.

2020. április
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Kevéssé köztudott, de Lete-
nyének is van szabadságharcos
katonája: száza-Folly Bernát
dos, honvéd tüzérkapitány és
uradalmi tiszttartó.

Az idei március 15-e az
első, hogy nagyobb figyelmet
fordítanak a 130 évvel ezelőtt
elhunyt százados személyére.
Mint azt polgár-Farkas Szilárd
mester elmondta: a nemzeti
összetartozás évében a helyi
megemlékezések kapcsán sze-
retnék ráirányítani a figyelmet
a Letenyén és környékén zajló
eseményekre, megismertetve azo-
kat a fiatalabb generációval is.

– Szeretnénk megőrizni
ezeket az emlékeket az utókor
számára – jelentette ki. – Fel-
kutatásukban, összegyűjtésük-
ben, rendszerezésükben nagy
szerepet játszott és játszik
Pusztai Ferenc, akinek már
több könyve jelent meg, de
említhetném , aTóth Oszkárt
Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár nyugalmazott igaz-
gatóját is, aki szintén kivette
részét Letenye történetének
kutatásából. Az elmúlt években
több helytörténeti kutatás folyt
a városban, melynek eredmé-
nyeiről könyvek, publikációk
láttak napvilágot, részben az
önkormányzat támogatásával.

Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc emlékére és
Folly Bernát halálának 130. év-
fordulója alkalmából a letenyei

Haláláig őrizte a zászló darabkáját
temetőben emelt obeliszknél
Letenye Város Önkormányzata
nevében koszorút helyeztek el
Farkas Szilárd polgármester és
Mikóné Farkas Ildikó alpolgár-
mester. A Letenyéért Közéleti
Egyesület Rácznéképviseletében
Lánczok Zsuzsanna elnök és
Csaba Zoltán alelnök egy-egy
mécsessel emlékeztek az el-
hunyt honvédre, tüzérszáza-
dosra.

Folly Bernátról összegyűj-
tött információit Pusztai Ferenc
helytörténész osztotta meg ve-
lünk. Mint elmondta: a szabad-
ságharcos 1825. szeptember
29-én Kismartonban (a mai
Eisenstadt, Ausztriában talál-
ható) született. Tanulmányai
után uradalmi gyakornok lett
Nyitrán. Innét vonult be 1848
nyarán a 37-es honvéd zász-
lóaljhoz, Klapka György sere-
gébe. A komáromi vár feladása
előtt léptette elő Klapka tüzér
századossá.

– Ismeretes, hogy Klapka
György tábornok a komáromi
várat nem adta fel, a világosi
fegyverletétel után még 6 hétig,
1849. október 5-ig védte –
magyarázta Pusztai Ferenc. – A
várat csak katonáinak szabad
elvonulása, zsoldjuk biztosítása
mellett engedte át az oszt-
rákoknak.

Az átadás zeneszóval, tisz-
telgéssel történt, de a katonák a
lelkük mélyén sírtak. Az utolsó

pillanatban odarohantak kedves
zászlajukhoz, és abból letéptek
egy darabkát – így tett Folly
Bernát is, aki a kis ereklyét a
haláláig őrizte. Világos után
került Letenyére tiszttartónak.
Itt aktívan részt vett a közélet-
ben. 1872 és 1878 között a Zala
megyei megválasztott törvény-
hatósági bizottság tagja volt,
1887-ben pedig az újonnan
alakult tűzoltóegylet pénztár-
noka lett. Életének 65. évében,
1890. január 27-én hunyt el. A
letenyei temetőben helyezték
nyugalomra, sírhelyét, emlékét
a kanizsai kőfaragó, Weis-
berger által szürke gránitból
készített obeliszk őrzi. Leszár-
mazottja, Folly Gyula pécsi
orvos hozta létre a híres Folly-
arborétumot Badacsonyörsön
az 1900-as évek elején – is-
mertette a tényeket a megem-
lékezés alkalmából Dömők
József, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója.

A Zalai Közlöny 1890. feb-
ruár elsején közölte a gyászhírt
a tüzérszázados haláláról:

„Özvegy Folly Bernátné,
született Verbancsics Szidónia
és gyermekei: Folly Gyula,
Folly Lina (férj. Mayer Gyu-
láné), Folly Jenni, Folly Erzsé-
bet, Folly Malvin, Folly Mar-
git, Folly Katinka és Folly Ilo-
na, úgy maguk, valamint az
összes rokonság nevében fáj-
dalomtelt szívvel tudatják sze-
retett férjének, illetőleg édes-
atyjuknak Folly Bernát uradal-
mi tiszttartó és 48-as honvéd-
tüzér kapitánynak folyó hó 27-
én reggel 7 órakor, rövid szen-
vedés után, életének 64-ik, bol-
dog házasságának 28-ik évében
történt gyászos kimúltát. A bol-
dogult hűlt tetemei folyó hó 29-
én, délután 3 órakor fognak a
római kath. hitvallás szerint a
letenyei sírkertben örök nyuga-
lomra tétetni. Az engesztelő
szent mise f. hó 30-án reggel 9
órakor fog a letenyei rom. kath.
plébánia-templomban a Min-
denhatónak bemutattatni. Kelt
Letenyén, 1890. évi január 27-
én. Áldás és béke hamvaira!”

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Folly Bernát sírjának megkoszorúzása március 15-én a letenyei
Bajcsy utcai temetőben.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
a 46/2020. (III. 16.) Korm.rendelet 2. §-ban foglaltak

alapján

A koronavírus járványra tekintettel a helyi önkormányzat
feladatkörébe utaltak alapján a 70 éven felüliek – akik
semmilyen körülmények között (sem hozzátartozó, sem
szomszéd) - az alapvető élelmiszereknem tudják megoldani
beszerzését, az alábbi telefonszámon jelezhetnek:

06-93/900-169

Az igényüket mindenalapvető élelmiszer (pl.: kenyér, tej)
héten
– hétfőn 8:00 – 12:00 óráig, valamint
– csütörtök 8:00 – 12:00 óráig adhatják le.
Kiszállítás minden héten kedden és pénteken történik.
Az áru kifizetése átvételkor!
Letenye, 2020. március 17.

Farkas Szilárd sk.
polgármester

Farkas Szilárd letenyei polgármester arról értesítette
honlapunkat, hogy március 23-tól (hétfőtől) tűzgyújtási tilalmat
rendeltek el.

E naptól visszavonásig tilos az avar és kerti hulladék
égetése. Az intézkedést az időjárási viszonyok alakulása, a
veszélyhelyzet kihirdetése, valamint a letenyei lakóingatlanok
folyamatos szellőztetésének biztosítása is indokolja.

M.I.

Tűzgyújtási tilalom Letenyén
Elmarad a tavaszi lomtalanítás
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo

A koronavírus miatt a va-
sárnapi misejáratot határozatlan
időre felfüggesztették Kereszt-
úron – erről döntött a képvise-
lő-testülettel egyetértésben a pol-
gármester március 13-án. Ezzel
is szeretnék a fertőzések koc-
kázatát tovább csökkenteni. A
koronavírus az idősekre jelenti
a legnagyobb veszélyt, a temp-
lomba járók között pedig ará-
nyában ez a korosztály képvi-
seli magát a legnagyobb számban.

A keresztúri polgármester,
Polgár Róbert arra kéri az idő-
seket, hogy a veszélyhelyzet
idején inkább otthon imádkoz-
zanak a fertőzésveszély csök-
kentése érdekében.

A járvány alatt szünetel a misejárat

Murakeresztúrnak több la-
kosa is külföldre jár dolgozni.
Többen érkeztek olyan helyek-
ről haza, ahol a járvány már ko-
rábban felütötte a fejét, és fer-
tőző gócpontok alakultak ki.
Keresztúron ugyan továbbra
sincsen megbetegedés, de az óv-

Kötelező karantén keresztúri lakosnak

intézkedések értelmében a koro-
navírus által leginkább sújtott
helyekről hazaérkező polgároknak
kéthetes karanténba kell vonul-
nia. A karantén tartását a rend-
őrség ellenőrzi, a karanténba vo-
nult lakosokról pedig az önkor-
mányzatnak kell gondoskodnia.

Karanténra figyelmeztető tábla.

Kedves keresztúriak!
A koronavírus veszélyhely-

zet rövid idő alatt a mi éle-
tünkben is komoly változásokat
hozott, és még nem látjuk, mi-
kor lesz vége a járványnak, és a
védekezés érdekében hozott
újabb és újabb intézkedéseknek.

Minden lépés azt a célt
szolgálja, hogy megóvjuk az
emberek egészségét Kereszt-
úron. Alább röviden összefog-
lalom, hogy milyen intézkedé-
sek történtek eddig a kormány
utasítására és saját hatáskörben:

1. A vészhelyzetre való te-
kintettel nemcsak a március 15-i
közös ünneplést, hanem min-
den rendezvényt lemondtunk
vagy felfüggesztettünk.

2. Az iskolában tanítási szü-
netet rendelt el a kormány.

3. Az óvodát bezártuk. Azok-
nak a szülőknek, akik másképp
nem tudják megoldani a gye-
rekek felügyeletét, kiscsoportos
ügyeletet tartunk majd. A szü-
lőkkel folyamatosan tartjuk a

Felhívás a keresztúriakhoz
kapcsolatot, hogy kiderüljön,
ha erre szükség van.

4. A rászoruló gyerekek ét-
keztetését, a szociális étkezte-
tést, valamint a karanténba vo-
nultak ellátását az önkormány-
zat folyamatosan biztosítja.

Aki szeretne regisztrálni
otthoni étkezésre, az alábbi
telefonszámon jelentkezzen:
06-93-369-001, vagy ide írjon
e-mailt: muraonkorm@enternet.hu

5. Az önkormányzati hiva-
talban felfüggesztjük a szemé-
lyes ügyfélfogadást. Arra ké-
rünk mindenkit, hogy telefonon
vagy e-mailben jelentkezzenek,
ha bármire szükségük lenne!

Erre az e-mail címre ír-
janak: koronavirus@bm.gov.hu,
vagy ezt a telefonszámot hív-
ják: 06-93-369-001.

6. Ha bárkinél a fertőzés
veszélye áll fenn, akkor ezeket
az ingyenes, központi számokat
hívják:

Tel: 06 80 277 455
Tel: 06 80 277 456

Vagy ide írjanak üzenetet:
koronavirus@bm.gov.hu

7. A művelődési házunkat
és a könyvtárunkat ideiglene-
sen bezártuk.

8. Mindenkit arra kérünk,
hogy lehetőség szerint marad-
jon otthon, különösen igaz ez
az idősekre! Az időseket roko-
naik, gyermekeik és unokáik se
látogassák, amíg tart a járvány!

Ha valaki ellátásra szorulna,
jelezze az önkormányzatnál az
alábbi számon: 06-93-369-001,
vagy ide írjon üzenetet:
muraonkorm@enternet.hu

9. Aki külföldről érkezik
haza, lehetőség szerint két hétre
vonuljon önkéntes karanténba.
Ez a felhívás azokra is vonat-

kozik, akiket a hatóságok nem
értesítettek erről külön!

10. Továbbra is tartózkod-
junk a közösségi programoktól,
ne tartsunk családi és baráti
összejöveteleket!

11. Rendszeresen takarítsunk,
ügyeljünk a higiéniára, és folya-
matosan, napjában többször szel-
lőztessünk, alaposan és rendsze-
resen mossunk kezet, főleg, ha
muszáj volt elhagyni otthonunkat.

Köszönöm a megértésüket
és az együttműködésüket! Te-
gyünk meg mindent falunk és a
keresztúriak védelmében! Kö-
zös erővel, de meg kell állíta-
nunk a járványt!

Polgár Róbert
Murakeresztúr polgármestere
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A Murakeresztúri Önkor-
mányzat Polgár Ró-nevében
bert polgármester március kö-
zepén köszöntötte a falu két
legkisebb lakóját, Csordás
Noémit Farkas Bertalantés . A
két újszülött gyerek családjai a
legújabb biztonsági előírások-
nak megfelelően vehették át az
ajándékcsomagot, a virágot és a
30 ezer forintos támogatást ott-
honukban.

Polgár Róbert elmondta,
hogy maszkban és kesztyűben
helyezte el a kerítésre az ön-
kormányzat ajándékait, a sze-
mélyes gratuláció pedig a ve-
szélyhelyzet utánra marad.
„Szeretnénk, hogy Murake-
resztúron minél több gyermek
szülessen, és a családalapító
párok biztonságos és boldog

Az élet a rendkívüli helyzetben is utat tör magának

otthonra találjanak nálunk. Új
kezdeményezésünk, hogy min-
den újszülött gyermek után egy
facsemetét is ültetünk a falu-
ban” – számolt be a részletek-
ről a polgármester.

A járványhelyzetet csalók, tolvajok próbálják kihasználni a
Mura menti településeken is – hívta fel a lakosság figyelmét
Németh László keresztúri mezőőr. A csalók azt hazudják, hogy
fertőtleníteni érkeztek, a hivatal küldte őket, de valójában nem
végeznek semmiféle érdemi munkát. Elterelik az idős lakók
figyelmét, és közben kifosztják az otthonokat. A keresztúri
önkormányzat ezért azt kéri, mindenki legyen fokozottan elő-
vigyázatos! Ne engedjenek idegeneket az otthonukba hívat-
lanul! Ha pedig bárki hasonló esettel találkozna, keresse a hiva-
talt telefonon vagy e-mailben.

Elérhetőségek: tel: 06 93 369001, tel: 06 30 824 1075
e-mail: polgarmester@murakeresztur.hu
e-mail: egyzo@murakeresztur.hu

Csalók használják ki a járványt

A veszélyhelyzet miatt az
egész országban korlátozni kel-
lett a közösségi programokat, a
személyes találkozókat, a baráti
és családi összejöveteleket. Az
ember viszont társasági lény,
többségünk nem jól viseli a
magányt, az elzártságot. A rossz-
kedv, a szomorúság és a szo-
rongás nem tesz jót az egész-
ségnek, pedig most különö-
sen fontos, hogy mindenki a
legjobb állapotban, kondiban
legyen.

Aki már nagyon unja ma-
gát, nem bírja az önkéntes ka-
rantént, a bezártságot, és úgy

Ingyenes segélyvonal időseknek
érzi jól jönne egy kis beszélge-
tés, néhány jó tanács arról, ho-
gyan maradjunk fittek otthon,
az hívja ezt az ingyenes szá-
mot: 06 80 442 642. A 60 év
felettieknek létrehozott segély-
vonal másik végén egészség-
ügyi emberek látják el hasznos
információkkal és jó tippekkel
az időseket. A segélyvonalat, a
Pécsi Tudományegyetem, a
Transzlációs Medicina Alapít-
vány és a Heim Pál Országos
Gyermekgyógyászati Intézet
hozta létre. Telefonáljanak bát-
ran, ha úgy érzik, hogy a jár-
vány miatt szükségük van rá!

140 kg Golden-almát si-
került beszereznie a Murake-
resztúri Önkormányzatnak egy
keszthelyi zöldségestől, amit a
közétkeztetés keretében fognak
kiosztani. A vitamindús gyü-
mölcsöt ráadásul a járvány előt-
ti áron sikerült beszerezni: mind-
össze 200 Ft volt kilója. Mura-
keresztúron több mint 180-an
rendeltek az önkormányzattól
ételt: idősek, rászorulók és olya-
nok is, akiknek karanténba kel-
lett vonulniuk. A szolgáltatás
díja mindössze 900 forint.

„Szeretnénk, hogy minden-
kinek mindennap jusson finom
és egészséges ennivaló. Ezt a
szép zalai almát személyesen
teszteltem, ízre is első osztá-
lyú!” – nyilatkozta Polgár Ró-
bert, aki a falu kisbuszával hoz-
ta el az árut. „Nagyon fontos,

Járvány előtti áron vették
hogy ezekben a rendkívüli
időkben mindenkinek a legjobb
állapotban legyen az immun-
rendszere. Ennek pedig alapfel-
tétele az, hogy egészségesen
táplálkozzunk, sok vitamindús
és rostokban gazdag ételt fo-
gyasszunk. Gyümölcsöket és
zöldségeket, amennyit csak le-
het” – hívta fel a figyelmet a
polgármester.

A járvány elleni védekezés-
ben kulcsfontosságú a meg-
felelő higiénia és a folyamatos
fertőtlenítés. Bár jelenleg az
egész országban hiánycikk a
fertőtlenítő, a önkor-keresztúri
mányzatnak szerencsére sike-
rült nagyobb mennyiséget be-
szereznie. A hivatal feladata az,
hogy a biztonságos munkakö-
rülményekről gondoskodjon –
mondta polgár-Polgár Róbert
mester. Vigyázunk minden kol-
légánkra, hiszen ők gondoskod-
nak a falu zavartalan műkö-
déséről ebben a rendkívüli idő-
szakban – tette hozzá.

A képen Kovácsné Bali
Zsuzsanna, az önkormányzat
munkatársa veszi át a nagy ki-
szerelésű fertőtlenítőszert.

Ügyelni kell a higiéniára
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Egyik legszebb nemzeti ün-
nepünkről minden évben lát-
ványos körülmények között em-
lékeznek meg szerte az or-
szágban.

A koronavírus miatt idén le
kellett mondani isKeresztúron
a közös március 15-i ünnepsé-
get, de az önkormányzat nem
feledkezett az 1848-as forra-
dalom és szabadságharc hő-
seiről. Már 13-án zászlót von-
tak, hogy leróják tiszteletüket.

A zászlórúd rögzítésében
Rezsek Zsolt Sza-képviselő és
bados Ádám Polgársegítette
Róbertet, a falu polgármesterét.

Zászlófelvonással emlékeztek

Március 22-én újabb föld-
rengés rázta meg Murakereszt-
úrt a hajnali órákban. Szeren-
csére a faluban nem történt
baleset, de ugyanez a rengés
Horvátország fővárosában, Zág-
rábban súlyos károkat és sze-
mélyi sérüléseket is okozott. Kór-
házak, templomok és lakóépüle-
tek is megrongálódtak. Több sze-
mélyi sérülés is történt.

Murakeresztúr önkéntes tűzol-
tóparancsnoka, Tislerics Antal
képviselő felhívta Kotoriba tűzol-
tóparancsnokát, és felajánlotta
a falu segítségét. Murakeresztúr
és Kotoriba testvértelepülések.

Polgár Róbert polgármester
a földrengéssel kapcsolatban
Fb-oldalára azt írta ki: „Ke-
resztúr horvát-magyar falu, a
bajban számíthatnak ránk hor-
vát testvéreink, még a járvány
idején is. Sőt, ilyenkor igazán
fontos az összefogás! Egyelőre
a károk felmérése zajlik, de
Kotoriba tűzoltó parancsnoka
megköszönte felajánlásunkat, és
azt mondta, értesít minket, ha
szükségük lesz a segítsénükre.
Mi készen állunk rá! Ezúton is
szeretnénk kifejezni szolidari-
tásunkat a földrengés sújtotta
Horvátországgal!”

Segítséget ajánlottak

Egy szülészeti osztály is megrongálódott a zágrábi földren-
gésben, az anyák kisgyermekükkel menekültek az utcára.

Március elején rendezték meg
Keresztúron az első nőnapi ba-
tyus bált. Az est fő fellépője a tót-
szentmártoni tamburazenekar, a
Sumartonski Lepi Dečki volt.
Fülbemászó horvát dallamokkal
és láb alá való pörgős ritmu-
sokkal gondoskodtak a jó han-
gulatról. Utánuk Rezsek Zsolt
képviselő játszott a közönség-
nek. Az est díszvendége Cse-
resnyés Péter államtitkár, Ke-

Első nőnapi batyus bál
resztúr országgyűlési képvise-
lője volt, aki nőnapi köszöntő-
vel lepte meg a hölgyeket.

Az éjszakába nyúló bálon vi-
rággal és ünnepi vacsorával kö-
szöntötték a keresztúri nőket, de
értékes tombolaajándékok is gaz-
dára találtak. A hangulatos prog-
ramról készített képe-Deák Erzsi
ket, amelyek az önkormányzat Fb-
oldalán láthatóak. A díszítésről pe-
dig a gondoskodott.Mazsi Műhely

Polgár Róbert az önkormány-
zati hivatalban virággal ajándé-
kozta meg kolléganőit, és külön
köszönetet mondott nekik Fb-
oldalán is. „Az önkormányzat-
nál a munkatársaim, kollégáim
többsége nő. Emberileg és szak-
mailag is rengeteget tanulok tő-
lük nap mint nap. Kitartásra,

Virág a kolléganőknek
együttműködésre, odaadásra ta-
nítanak. Kiváló szervezők és ter-
vezők, akik a legnehezebb hely-
zetben is támaszt nyújtanak. Az
ő munkájukra épül a hivatal,
büszke vagyok rájuk és hálás
azért, hogy velük dolgozhatok” –
írta a polgámester a közösségi
oldalán.

Kigyűjtöttük azokat a egyesületeket és alapítványo-keresztúri
kat, akiknek fel lehet ajánlani a személyi jövedelemadó egy szá-
zalékát. Íme a teljes lista, amiből válogatni lehet:

● „Hajrá Murakeresztúr” Összefogás a Mura Régióért Egyesület
● Közművelődési Egyesület Murakeresztúr
● Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület
● Murakeresztúri Polgárőr Egyesület
● Murakeresztúri Horgászegyesület
● Muramenti Szent Kereszt Egyesület
● 56-os Emlékműért Polgári Egyesület
● Sportegyesület Murakeresztúr
● Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület

Kinek adjam az 1 százalékom?
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A keresztúri és a fiteyházi
önkormányzat közös búcsúzta-
tást szervezett Borda Istvánnak
és feleségének, aki asszisztens-
ként szolgált a két falu házior-
vosa mellett. Fityeház polgár-
mestere, Takács József a fitye-
házi templomról készült fest-
ménnyel, Polgár Róbert ke-
resztúri polgármester pedig egy
értékes karórával köszönte meg
a „családorvos” munkáját. A
koronavírus járvány miatt az
ünnepélyes búcsúztatás is a
megfelelő biztonsági előírások
szerint történt.

Dr. Borda István főorvos
több mint négy évtizeden át

Nyugdíjba vonult a szeretett családorvos

szolgálta háziorvosként Mura-
keresztúr betegeit. A faluhoz
való hűségéért és kiváló mun-
kájának elismeréseként a tele-
pülés tavaly díszpolgári címet
adományozott neki. Ő és a mel-
lette asszisztensként dolgozó
felesége, Borda Istvánné Valé-
ria is kiérdemelte az a kereszt-
úriak és a fityeháziak megbe-
csülését.

Nyugdíjba vonulása alkal-
mából beszélgettünk dr. Borda
István háziorvossal, vagy ahogy
ő szereti nevezni hivatását,
családorvossal. A kezdetekről,
az elmúlt évekről, és terveiről
kérdeztük. Egy klasszikus élet-

út interjúval készültünk, de köz-
beszólt a járvány. A beszélgetés
első felében a nagy tapasztalatú
egészségügyi szakembert kér-
deztük az egész világot fel-
forgató koronavírusról.

– Milyen fontos javaslatai
vannak, hogyan előzzük meg a
koronavírust? Hogyan védekez-
zünk ellene?

– A legfontosabb, hogy ke-
rüljük a társaságot és a töme-
get. A betegség cseppfertőzés-
sel terjed. A fertőzést leggyak-
rabban kézzel érintve, azt a
szánkon, orrunkon keresztül
juttatjuk a szervezetünkbe. A
védekezéshez megfelelő maszk-
ra van szükség. De csak akkor
eredményes igazán, ha minden-
ki használja. Az alapos, meg-
felelő kézmosással elpusztíthat-
juk a vírust, de nagyon fontos
az is, hogy tartsunk egymástól
1,5-2 méteres távolságot, hogy
ezzel is csökkentsük a fertő-
zésveszélyt.

– A fiatalokra mennyire ve-
szélyes a vírus?

– Rájuk is veszélyes termé-
szetesen. Nagy részük ugyan
tünetmentes hordozója a vírus-
nak, de éppen ebben van a
veszélyessége. Hiszen észrevét-
lenül adhatják át másoknak,
például időseknek vagy más
betegségben szenvedőknek,
akiknek legyengült az immun-
rendszere, és emiatt súlyos szö-
vődményei lehetnek a beteg-
ségnek. Ezért hangsúlyozom
újra, hogy kötelező a társaság,
a tömeg kerülése.

– Meddig tart majd a jár-
vány, Keresztúron is lesznek
megbetegedések?

– Pontosan egyelőre senki
sem tudja megmondani. Való-
színűleg több hónapig is eltart
majd. És mivel keresztúriak is
dolgoznak fertőzött területeken,
csak idő kérdése, mikor jelenik
meg nálunk is a betegség. Fon-
tos, hogy minden intézkedést és
tanácsot betartsunk, mert ezzel
csökkenthetjük a kockázatot!

– Mit tegyen az, akinél meg-
jelennek a tünetek?

– Ha valakinek torokfájása
van, erős láza, köhögése, és ne-
hezen vesz levegőt, a lakáson
belül különítse el magát, és
telefonon hívja fel a háziorvo-
sát, aki a kötelező szakmai elő-
írásoknak megfelelően el fogja
majd látni.

– Mit gondol róla, hogy a
faluban lemondták a március

15-ét és a nagyobb rendezvé-
nyeket?

– Egyetértek vele, megfon-
tolt, szakmailag indokolt, meg-
alapozott döntés volt. A kor-
mány nem véletlenül tiltotta be
a beltéri és kültéri rendezvé-
nyeket is. A védekezés szem-
pontjából kulcsfontosságú, hogy
elkerüljük tömeges fertőzéseket.

– És a távmunka elrendelé-
séről mi a véleménye?

– A dolgozók távmunkára
küldése indokolt. Nagyon fon-
tos intézkedés ez, amely jelen-
tősen hozzájárulhat a járvány
terjedésének fékezéséhez.

***
– Mit kapott örökül a

szüleitől?
– Szeretetre, becsületre, tisz-

tességre, kitartásra neveltek. Ki-
számíthatóságot, megbízható-
ságot a többi ember megértését
és elfogadását tanultam tőlük.

– Kik tettek legtöbbet az is-
kolatáskájába?

– Nehéz lenne felsorolni,
olyan sokat tanultam, olyan
sokat köszönhetek tanáraim-
nak. Általános iskolában az el-
sős tanítónénim Vajda Józsefné
volt, középiskolai tanáraim
közül Rudolf Istvánt, Dudás
Flóriánnét emelném ki. Egye-
temi tanáraim közül pedig
Romhányi György, Flerkó
Béla, Dondoffer Szilárd voltak
azok, akiktől a legtöbben ta-
nultam.

– Ha ma néhány kórházi or-
vost, pláne szülész-nőgyógyászt
megkérdeznénk, hogy vállalna-e
falusi paraxist, nem sokan
mondanának igent. Nem bánta
sosem?

– Egyáltalán nem. Szeren-
csés ember vagyok, mert össze
tudom hasonlítani mindkét hi-
vatás szépségét és nehézségét.
A születés szépsége az anyuka,
és az újszülött távozásával pár
nap után elhalványul. Egy há-
ziorvos viszont mélyebb és
hosszabb kapcsolatot alakíthat
ki betegeivel.

– Mi a különbség a há-
ziorvos meg – ahogy magát jel-
lemzi – a családi orvos között?

– A családorvoslás szépsége
a születéssel kezdődik, a gye-
rekké, felnőtté válással folyta-
tódik, de ezzel nem fejeződik
be. A következő születéssel
kezdődik minden előröl. Ez ad-
ja ennek a hivatásnak a semmi
máshoz nem hasonlítható szép-
ségét, nagyszerűségét. Részévé

Dr. Borda István keresztúri háziorvos négy évtizedes hűsé-
ges és lelkiismeretes szolgálat után március végén nyugdíjba
vonult. A háziorvosi és iskolaorvosi alapellátás Murakereszt-
úron Fityeházonés 2020 április 1-től június 30-ig helyette-
sítéssel kerül ellátásra. A helyettes háziorvos

Dr. Berkes Attila László, akit az alábbi telefonszámokon
érhetnek el:

- 06-30/438-8098
- 06-93-383-209.
A megbízott háziorvos rendelési, tanácsadási ideje:
Murakeresztúron a Honvéd út 5-ös szám alatt:
- Kedden: 11.00 – 14.00
- Csütörtökön: 11.00 – 14.00
Fityeházon az Alkotmány tér 37-es szám alatt:
- Szerdán: 11.00 – 14.00
Molnáriban a Petőfi Sándor u. 38-as szám alatt:
- Hétfőn 08.00 - 11.00
- Szerdán: 08.00 – 11.00
- Pénteken: 09.00 – 11.00
Semjénházán a Kossuth Lajos utca 5-ös szám alatt:
- Kedden: 08.00 – 11.00
- Csütörtökön: 08.00 – 11.00
Gerencsérné Mózes Ildikó orvos asszisztens pedig hétfőn,

kedden, csütörtökön és pénteken 8 órától érhető el Murake-
resztúron a Honvéd út 5-ös szám alatt található rendelőben.

Új háziorvos Keresztúron és Fityeházon

Dr. Borda István és felesége, Valéria.
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Mit tegyünk a koronavírus ellen? Keresztúr nyugdíjba
vonuló háziorvosa 10 pontban gyűjtötte össze a legfontosabb
javaslatokat.

1. A legfontosabb továbbra is az, hogy mindenki kerülje a
társas érintkezést!

2. Lehetőség szerint mindenki maradjon otthon!
3. Ha mégis muszáj lenne valahova menni, tartsanak 2

méteres távolságot a másiktól.
4. Rendszeresen, alaposan mossunk kezet, fertőtlenítsünk!
5. Táplálkozzunk változatosan és egészségesen! Vitaminok-

ban és rostokban gazdag ételeket, sok gyümölcsöt és zöldséget
együnk.

6. Aludjunk eleget! Az alvás segít a szervezetünknek a
regenerálódásban, a pihent test ellenállóbb a betegségekkel
szemben is.

7. Vegyünk napfürdőt! A napozás során gyűjtjük a D-vita-
min szükségletünk jelentős részét, ami segít a betegségek meg-
előzésében, az immunrendszerünk erősítésében. Napozzunk az
ablakból, az erkélyről vagy a kertben, ha éppen jó idő van!

8. Kerüljük a káros szenvedélyeket! A koronavírus légúti
betegség, amely veszélyesebb a dohányosokra nézve, a sok
alkohol fogyasztása szintén kockázatokat rejt. Ezért ha lehet,
legalább ilyenkor tartsunk önmérsékletet!

9. Kerüljük a stresszt! A tartós stressz, a sok idegeskedés
gyengíti az ellenálló képességünket. Pihenjünk, relaxáljuk,
lazítsunk légzésgyakorlatokkal!

10. Tornázzunk otthon! A rendszeres testmozgás nemcsak a
fizikai erőnlétet javítja, de az immunrendszernek is javára
válik.

válni a családoknak, ez nagyon
sokat jelent nekem. A családor-
vos részese a családnak, nem
csak az egészség őre. Család-
tagként részt vesz a mindenna-
pok ügyes-bajos dolgainak a
megoldásában. A háziorvos egy
kicsivel az előbbinél kevésbé
„családtag”, inkább csak a hi-
vatalos dolgok felelőse.

– Hogyan gondol vissza a
kezdetekre? Hogyan fogadta a
falu? Nehéz volt a beillesz-
kedés?

– Emberpróbáló évek vol-
tak. Az elődöm, dr. Tóth Mik-
lós 20 évig volt a falu orvosa.
Jó és szép emlékeket hagyott
maga után. Kíváncsian figyel-
ték a tevékenységemet. A mun-
kámmal, az életvitelemmel
szép lassan meggyőztem őket
és „összeszoktunk”. A beillesz-
kedés szerencsére nem volt
nehéz.

– Egy fél emberöltőt itt töl-
tött közöttünk, ez idő alatt sok
pozitív és negatív hatás érte,
meséljen kérem ezekről is. Mi
marasztalta ennyi éven át? Mi
adott erőt hozzá?

– Ezeket most nem mon-
dom el. Ezekről szeretnék majd
egy kis emlékfüzetet megjelen-
tetni. A sok éves maradás oka a
hivatásom szépsége és nagy-
szerűsége, a keresztúri és fi-

tyeházi emberek szeretete, fi-
gyelmessége és megbecsülése.

– A Murakeresztúron töltött
idő alatt – gondolom – új ba-
rátságai is szövődtek. Milyen
hatással voltak életére ezek a
kapcsolatok?

– Rengeteg vidámság kísér-
te a munkámat. Életre szóló
kapcsolatok és barátságok köt-
tettek, és új közös szokásaink is
kialakultak. Kezdve a focitól, a
közös kirándulásokon át, a jó
hangulatú borozgatásokon ke-
resztül a felejthetetlen szabad-
téri főzésekig. Ezeknek megha-
tározó szerepe volt abban, hogy
végül is 43 évig voltam a falu
családorvosa.

– Nemcsak Önnek, hanem a
feleségének, Valikának is sokat
köszönhetünk. Mit jelentett ez a
kapcsolat a munkájára?

– Stabil családi hátteret a
munkámhoz. Megbízható, ki-
számítható munkatársat a ren-
delőben.

– Mit üzen a kereszt-
úriaknak?

– Lelki békét, egészséget,
élhető életet, szeretet és meg-
értést kívánok a keresztúriak-
nak. Tanulják meg, hogy amit
hangosan, többször, több he-
lyen ismételve mondanak, az
nem biztos, hogy igaz is.

– Mi visz magával?

– Az elvégzett munka örö-
mét, a sok-sok szeretetet, a
megbecsülés emlékét.

– Mit tenne bele az utódja
orvosi táskájába?

– Szakmaiságot, hitelessé-
get, kiszámíthatóságot és be-
csületességet.

– Nehéz elképzelni fehér kö-
peny nélkül. Mit tervez a to-
vábbiakban?

– Szeretnék sokáig élni még.
Nagyon sokat olvasni és írni.
És olyasmiket csinálni, amihez
az emúlt évtizedekben nem sok
időm volt. Pihenni, színházba
járni, sok-sok időt a szeretett
családommal, és jó barátaim-
mal tölteni.

– Mi szerepel még a ba-
kancslistáján?

– Bakancs van, bakancslista
is van. A megfelelő lábak

hiányoznak. Be kell érnem a
rövidebb hazai kirándulá-
sokkal.

– Örömmel látnánk, halla-
nánk a továbbiakban is. Szá-
míthatunk még Önre valami-
lyen formában?

– Búcsúzunk és elmegyünk,
a mi időnk lejárt. Ebből a
búcsúzunk, és a mi időnk lejárt
sajnos igaz. Az elmegyünk vi-
szont nem. Szeretnék vissza-
járni Keresztúrra, részt venni a
falu életében. Tudni, hogy mi
történt, mi történik itt.

Köszönjük főorvos úrnak és
Valériának az együtt töltött
éveket és hogy mindig számít-
hattunk önökre! Kívánunk jó
egészségben eltöltött, nyugodt,
békés, örömteli nyugdíjas
éveket!

Spirk Erzsébet

Fityeház község lakossága
nevében dr. Takács József
polgármester köszönte meg a
falu lakossága érdekében vég-
zett áldozatos munkájukat,
amellyel 43 éven keresztül
szolgálták a település közös-
ségét – a lakosság egészség-
védelme és egészségmegőrzé-
se terén egyaránt. Emlékül
átadta festmé-Rákos Nóra

Elköszöntek dr. Borda Istvántól

nyét, amely a település köz-
pontját ábrázolja, s amely a
községre és lakóira emlékez-
tetheti a doktor urat – vala-
hányszor rátekint.

„Hosszú, boldog életet, jó
egészséget és kellemes pihe-
néssel töltött éveket kívánunk
Valika és István. Köszönjük,
hogy ezt a 43 évet körünkben,
velünk együtt töltöttétek.”

A búcsúzó háziorvos feleségével és a két polgármesterrel.
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Egy vadonatúj Dacia Dok-
kert Murakeresztúrivásárolt a
Önkormányzat márciusban. A jö-
vőben ezzel fogják házhoz szál-
lítani az ételt a közétkeztetés-
ben. A veszélyhelyzet miatt egy-
re többen rendelik házhoz az
ételt a falu konyhájáról, az autó-
ba egy új polcrendszert is rög-
tön beszereltek, hogy kényel-

Új autót vett az önkormányzat
mesebb és egyszerűbb legyen
az étel szállítása.

A kiszállításában a rászorulók
ellátásban nélkülözhetetlen szere-
pet tölt be , aki na-Czibula Edina
gyon örült az új jármű átvéte-
lekor. Ez a kocsi ugyanis sokkal
megbízhatóbb, biztonságosabb és
a szigorú higiéniai előírásoknak
is jobban megfelel mint a régi.

A Sportegyesület Murake-
resztúr sikeresen pályázott TAO-
támogatásra, amiből egy vado-
natúj traktort vettek. A kereszt-
úri focipálya minőségre eddig
se lehetett panasz, az ellenfelek
is elismeréssel beszélnek róla az
egész megyében. Ennek a jármű-
nek a segítségével viszont akár
újabb területeket is át tudnak
alakítani sportolásra alkalmas pá-
lyává a faluban. És a meglévő
sporttelepet is könnyebben lehet
majd gondozni, kezelni.

Polgár Róbert, a klub elnö-
ke a traktor átvétele után el-
mondta: „Nyolc éve, amikor újjá-
élesztettük a keresztúri klubot,

még csak álmaink és terveink vol-
tak, hogy hová szeretnénk eljut-
ni a csapattal. Mára sok mindent
sikerült is megvalósítani, de nem
állunk meg. Tovább bővítjük után-
pótlás képzésünket, a legkisebbek-
től a legnagyobbakig szeret-
nénk lehetőséget biztosítani min-
denkinek a sportolásra. A jár-
vány még jobban felhívja a fi-
gyelmünket arra, hogy milyen
fontos az egészség. Az egye-
sületünk célja, hogy minél töb-
ben éljenek sportos, egészséges
életet a faluban! És ezt olyan
közösségben tehessék meg,
amelyből folyamatosan inspirá-
ciót meríthetnek.”

Traktor TAO-támogatásból

Március 8-án virággal és kul-
turális előadással köszöntöt-
ték a hölgyeket aKeresztúron
művelődési házban. Sok-sok
szép cserepes primula talált gaz-

dára. A programot az ön-
kormányzat szervezte, a virá-
got a polgármester és a képvise-
lők ajándékozták a keresztúri
nőknek.

Köszöntötték a szebbik nemet

Hosszú előkészületeket és
alapos tervezést követően Mura-
keresztúr honlapja teljesen meg-
újult. „Az volt a célunk, hogy
könnyen átlátható és modern
felületet hozzunk létre, ahol a
keresztúriak és a hozzánk ér-
kező vendégek is minden szük-
séges információt egyszerűen
megtalálhatnak. Az a célunk az
új weblappal, hogy megköny-
nyítsük az itt élő emberek min-
dennapi ügyintézését, és az ép-
pen aktuális hírekről is min-
denki azonnal értesülhessen” – in-
dokolta a fej-Polgár Róbert
lesztést.

– Az új honlapra a jövőben
fel fogják tölteni a falu éves
programajánlatát.

– Elérhetőek lesznek a la-
kossági pályázatokkal, szociális
juttatásokkal, a keresztúri vállal-
kozásokkal, a helyi oktatással
és egészségügyi ellátással kap-
csolatos információk is.

Megújult Murakeresztúr honlapja
– Bemutatják a falu jövőjé-

vel kapcsolat terveket és a kö-
zösen elért eredményeiket is.

– És ezekben a rendkívüli
időkben a koronavírusról is fo-
lyamatosan szeretnék a honla-
pon tájékoztatni az embereket.

„Ha vége lesz a járványnak,
ez a felület is segíthet majd ne-
künk abban, hogy új lendületet
vehessünk. Szeretnénk, ha az
emberek bizalommal fordulná-
nak hozzánk problémáikkal és
kérdéseikkel, és ez a felület
mindenkinek az igényeit ki-
szolgálja a jövőben” – írta az új
honlap köszöntő szövegében Pol-
gár Róbert, a polgármester, aki
szeretné, ha a felhasználók örö-
mére válna az új felület. A te-
lepülés vezetője arra kéri az
oldal látogatóit, hogy javasla-
taikkal, véleményükkel segítsék
az oldal további fejlesztését is.

Az oldal a www.murake-
resztur.hu címen érhető el.

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!
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2020.03.08-án délután a
Nőnap alkalmából a Fityeház
Fejlődéséért Közalapítvány ku-
ratóriumi tagja, ,Kovács Nóra
nőnapi teadélutánra invitálta
Fityeház asszonyait és leányait
a helyi művelődési otthonba.

Magdics László, a Fityeház
Fejlődéséért Közalapítvány el-
nöke megnyitó beszédében kö-
szöntötte a falu női lakosságát,

Nőnapi teadélután
Meglepetésekkel teli megemlékezés

majd egy csokor virággal, sok
süteménnyel, finom gyümölcs-
teával és pezsgővel kedveske-
dett a megjelent hölgyeknek,
akik szívesen fogadták a meg-
emlékezést és a meglepetések-
kel teli ajándékokat.

A délután kellemes közös
időtöltéssel, beszélgetéssel telt
el, a résztvevők szép emlékek-
kel térhettek haza.

A résztvevők kellemes délutánt töltöttek együtt.

A közelmúltban a fityeházi
könyvtár kiállítást rendezett
Rákos Nóra 7. osztályos tanuló
képeiből. Jobb agyféltekés rajz-
oktatója, így nyi-Máté Renáta
latkozik róla:

– Amikor először találkoz-
tam Nórival, még nem tudhat-
tam, hogy milyen kapcsolata
van a rajzzal, de az első mun-
kája láttán nyilvánvalóvá vált
számomra, hogy nem szereti a
rajzot, hanem imádja. Egy igazi
kis művészt ismertem meg Nó-
ri személyében, aki az oroszlán
jegyében született, öntudatos,
amit akar, azt megvalósítja,
ezért szabadságot adtam neki.
Úgy tanítottam, hogy közben

A világ színes felét látja
nem irányítottam, hanem hagy-
tam saját művészi vénáját ki-
bontakozni.

Ha egy ilyen művészt irá-
nyítani akarunk, azzal letörjük
a szárnyait. Egy művész kizá-
rólag saját ihletésű munkának
áll neki, Nóri is így volt ezzel
mindig, ezért azzal hálálja meg
nekünk ezt a szabadságot, hogy
ilyen csodákat alkot. Belső vi-
lága épp oly színes, mint a
művei. A világnak a színesebb
felét látja meg.

Büszkék vagyunk Nórira és
kívánjuk neki, hogy még sok
sikert érjen el a festészetben és
kapjon rengeteg elismerést az
életben!

Büszkék Nórára…

A népdalkör 1998-ban ala-
kult énekelni szerető asszonyok-
kal. Alapítói: Novák Kálmánné,
Aranka néni, Virág Józsefné,
Ilonka néni, Takács Jánosné,
Mariska néni és Bróz Józsefné,
Rozika néni, aki jelenleg is ak-
tív és lelkes tagja a népdal-
körnek.

A Mura menti horvát nép-
dalokat őrzik és gyűjtik. Éne-
kelnek magyar népdalokat, csár-
dásokat, cigánydalokat, magyar
nótákat, katonadalokat, sőt régi
slágereket is.

Sok szép díjat gyűjtöttek a
20 év alatt, melyek közül csak
a legszebbeket idézzük fel:

A Kóta országos minősítő-
jén 2012-ben és 2015-ben
arany fokozatú minősítésben
részesültek. A Szépkorúak Mű-
vészeti Találkozóján 2011-ben
és 2012-ben első helyezést
értek el. 2014 -ben ugyanitt 2
kiváló (Népdalkör, Takácsné

A Fityeházi Hagyományőrző Népdalkör 20 éves jubileuma
Magdics Anna versmondás) és
Rozika néni szóló énekére ki-
emelkedő minősítést gyűjtöt-
tek be. 2016-ban az Országos
Nyugdíjas Ki mit tud döntőjén
Arany fokozatú, Rozika néni
summás dalaira kiemelkedő
arany fokozatú minősítést gyűj-
töttek be. 2017-ben készítették
el első CD-jüket, az Önkor-
mányzat, a Fityeház Fejlődésé-
ért Közalapítvány és a „7 mér-
föld a Közösségért” Közhasz-
nú, Nonprofit Kft. anyagi tá-
mogatásával.

Minden évben Mária dalo-
kat énekelnek a kanizsai Felső,-
és Alsótemplomban (horvát
nyelven). Több alkalommal ka-
rácsonyi műsort adtak Buda-
pesten – a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat rendezésében –
a horvát nagykövetségen és a
IX. kerületi Művelődési Ház-
ban. Ott voltak a horvátok EU
csatlakozásakor Horvátország-

ban, a határmentén rendezett
ünnepségen.

A népdalkör vezetője Ta-
kácsné Magdics Anna, a zenei

kíséretet alkalmanként Takács
Dániel, Lehőcz Zsuzsa Ta-és
kács Bálint szolgáltatják kiváló
előadásban.

A népdalkör a falu értéke…



VIII. 2020. áprilisMura Info

A pályaőr ingázóként vo-
nattal járt szolgálati helyére
Fityeházról Drávavásárhelyre.
Ez akkoriban, a második világ-
háború idején nem volt szokat-
lan, hiszen a település Magyar-
országhoz, így a MÁV-hoz tar-
tozott. Ma Horvátország terü-
letén található, Nedelisce a falu
neve. A vasúti közlekedés Mu-
rakeresztúr és Kotoriba között
a Mura-hídon történt. Ezt a
nagyjelentőségű hidat 1941.
április 11-én felrobbantották. A
jugoszlávok érdekében állt a
robbantás, csak így tudták meg-
akadályozni a német csapatok
fölvonulását. Egy német kiska-
tonára bízták a vezeték elvágá-
sát, de a jugoszlávok éberek
voltak, a kiskatonát még azelőtt
agyonlőtték, mielőtt bármit is
tehetett volna. A robbanás na-
gyot szólt, a murakeresztúri
templomban is hallották a hí-
vek, hiszen sokan összejöttek a
virágvasárnapi szentmisére.

A pályaőr aznap szolgálat-
ban volt. Szokása szerint reggel
rendbe szedte magát; a felesége
közben kenyeret, szalonnát,

A pályaőr futása
egy fej hagymát rakott férje
bőrtarisznyájába. A tarisznyát a
vállán átvetve már indult is a
vonathoz, s hamarosan meg is
érkezett szolgálati helyére, a
38. számú őrhelyre. A vonaton
már folyt a sugdolózás erről-
arról, a híd felrobbantása is
szóba került. Amikor már bizo-
nyossá vált, hogy a hidat fel

fogják robbantani, nem maradt
más választása, minthogy gya-
logosan elindult hazafelé. A hí-

don már futnia kellett, tarisz-
nyája ott lobogott az oldalán,
de igyekeznie kellett haza csa-
ládjához. Ő volt az utolsó em-
ber, aki a robbantás előtt még
át tudott menni a Mura-hídon.

A család nagy örömére
épen-egészségesen érkezett ha-
za. Kisfia – szokása szerint –
belenézett a tarisznyába, hátha
van benne valami! Fél fülével a
történetet hallgatta, és – bár a
vasárnapi húsleves csodás illata
szállt a levegőben – neki egy-
két falat esett jól a „madárlátta”
szalonnából.

(A bőrtarisznya ma a fitye-
házi helytörténeti múzeumban
látható.)

A pályaőr tarisznyája.

A pályaőr Rátkai István.

A pályaőr futása (grafika).

2020 április 23-án lomtalanítás lesz . A lomtala-Keresztúron
nítás során kizárólag nagy darabos, azaz a közszolgáltatás ke-
retében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom-
hulladék kerül elszállításra. A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és fa-
ágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, tele-
vízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festéket, gyógyszerma-
radékot, vegyszert.). A kisebb méretű lomhulladékot zsákban
vagy dobozban kell kitenni a szétszóródás megelőzése ér-
dekében.

A háztartásukban feleslegessé vált holmikat április 23-án
reggel 7 óráig kell a lakóházuk előtti területen kihelyezni úgy,
hogy a forgalmat ne akadályozza és célgépek, valamint a
dolgozók könnyen meg tudják közelíteni.

A nagykanizsai hulladékudvarban egész évben térítésmen-
tesen biztosítják az elektronikai hulladék (hűtő, háztartási kis-
gépek), valamint háztartásonként évente 5 db személyautó
gumi átvételét. A képmegjelenítő elektronikai berendezéseket
kizárólag a lomtalanítás időszakában (2020. április 1. és április
30. között) veszik át. A Murakeresztúr tartozó hulladékudvar
címe: 8800 Nagykanizsa Vár u. 5.

A hulladékudvar nyitvatartásáról bővebb információ a
www.nfv-pannonia.hu címen található.

A lomhulladékot kizárólag attól az ingatlantól szállítják el,
amelynek tulajdonosa a rendszeres hulladékszállítást nem szü-
netelteti, illetve a 2019. december 31-ig elvégzett szolgálta-
tások hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjáról kiállított
számlákat kiegyenlítette.

Április 23-án lomtalanítás lesz KeresztúronA civil egyesüle-keresztúri
tek, klubok és alapítványok tá-
mogatását kérte Polgár Róbert
Fb-bejegyzésében az adózók-
tól. A Sportegyesület Murake-
resztúr elnöke, aki egyben a
falu polgármestere is, felhívta
rá a figyelmet, hogy a személyi
jövedelemadó egy százaléká-
nak felajánlása az adózóknak
semmibe se kerül, de az értékes
társadalmi munkát végző civi-
lek mindennapi működésébe
nagy segítséget jelent.

Polgár Róbert elmondta: a
koronavírus miatt a keresztúri
sportegyesületnek is szünetel-
tetnie kell a közös edzéseket. A
fertőzésveszély csökkentése ér-
dekében ugyanis kerülni kell a
csoportos tevékenységeket, a
személyes találkozókat. Emiatt
leállt az utánpótlás és a nagy
csapat hivatalos edzése is.
Amíg a járvány tart, a csapat
edzője, ottho-Visnovics László
ni munkára fogta a játékosokat.
Külön edzéstervet és napirendet
ajánl minden egyesületi tagnak,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt,
hogy jó kondiban maradjanak a

Otthon edzenek a focisták
focisták. A közös edzések ugyan
most szünetelnek, de a támoga-
tási pályázatokat már leadta a
klub, és most próbálnak minél
több személyi jövedelemadó
felajánlást is begyűjteni.

Polgár Róbert elmondta: az
egyesületet vezetését 2013-ban
azért vállalta el társaival, hogy
erősítsék a falu közösségét. És
jó példát mutassanak a fiatalok-
nak: sportos életre és csapat-
munkára neveljék őket. „Cé-
lunk, hogy a felnövő keresztúri
generációk egészséges, aktív
életet éljenek. Az egyesületben
jó barátokra és társakra talál-
janak a gyerekek, a fiatalok és
a felnőttek. Klubunkban több
mint 70 igazolt játékos van. 29-
en vesznek részt a Bozsik prog-
ramban, 18-en játsznanak az
U19-es csapatban és 25-en a
felnőtteknél” – fűzte tovább a
gondolatot az egyesület titkára,
Zavarkó József.

Ide ajánlhatják fel az SZJA
1 %-át:

Név: SPORTEGYESÜLET
MURAKERESZTÚR

Adószám: 19956277-1-20
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A Mura Infoban új soroza-
tot indítunk, amelyben sikeres
murakeresztúri vállalkozókat
mutatunk be. Első riportunk
főszereplője idősebb Deák Ist-
ván, aki két fiával vezette si-
kerre mezőgazdasági egyéni
vállalkozását.

A családfő által alapított
vállalkozás története a '90-es
évekig nyúlik vissza. A rend-
szerváltás és az azt követő idő-
szakban nagyon sok családban
váltak munkanélkülivé az em-
berek. Ez nem volt másképp id.
Deák István életében sem. A
valamikor igen szép időszakot
megélt kiskanizsai Alkotmány
Tsz dolgozója kisgyermekes
apaként munkanélkülivé vált.

Az otthoni háztájiból meg-
termelt termény nem biztosí-
totta a család megélhetését, va-
lamit tenni kellett. A munkanél-
küliség kényszere, az apa ön-
magába vetett hite és a rokoni
segítség által megpróbálta a
lehetetlent és mezőgazdasági
vállalkozásba kezdett.

Id. Deák István elmondta,
hogy az 1993. október 15-én
bejegyzett vállalkozás elindítá-
sában az igazi hajtóerőt az adta
számára, hogy volt egy nagy
álma: úgy felépíteni a vállal-
kozását, hogy abból majd gyer-
mekei és unokái is profitál-
janak. Ez a tudat sok sok éven
keresztül hajtotta és kísérte a
mindennapjait. Árverésen meg-
vette az első alapgépeket, esz-
közöket: a 80-as MTZ-t, ekét,
tárcsát, pótkocsit. A mezőgazda-
sági növénytermesztésben fő-
ként búzát, kukoricát termelt.
15-20 hektár földterületen dol-
gozott. Nem volt ünnepnap, de
volt sok éjszakai munka, ami-
kor ezt az időjárás és a feladat
megkívánta.

Minden évben sokat koc-
káztatott. Vajon a termés hoz-
za-e a ráfordított munkát, ener-
giát, pénzt, megélhetést? Na-
gyon erős volt a jövőképe. Vi-
szont az elindított fejlesztések
nem mehettek hitel nélkül.
Volt, hogy a családi háza volt a
fedezet. Olyan év is volt, ami-
kor az aszály vagy a jég úgy
elverte a termést, hogy a szál-
lítási díjakat és az a termelés-
hez szükséges alapanyagot (ve-

A jó időjárás a sikeres gazdálkodás záloga
A murakeresztúri Deák-család mezőgazdasági vállalkozása

tőmag, műtrágya, vegyszer)
csak a következő évben tudta
kifizetni. Ezek nagyon nehéz
időszakok voltak. Szerencsére
ritkán van ekkora anyagi kár. A
kisebb károk, mint pl. a vadkár,
része az életüknek.

A fejlesztések már több
munkaerőt kívántak. Így már
alkalmazottakkal együtt, egyre
több feladatot tudott megolda-
ni. 2003-tól egy sikeres pályá-
zat által kombájn is segíti a
munkájukat. Egyre nagyobb te-
rületeket művelnek meg.

Amíg a gyerekek kicsik
voltak rendszeresen édesapjuk
mellett töltötték a nyarat, így
már kiskorukban megszerették
a mezőgazdaságot. István mind-
két fia mezőgazdasági pályát
választott, végzettségük alapján
mezőgazdasági gépész és
gépésztechnikusok lettek. Ma
már felnőttek és részévé váltak
a családi gazdálkodásnak.

Id. Deák István elmondása
szerint István fia főleg a gé-
pészeti vonalon tevékenykedik,
mert azt kedveli igazán. Tamás
viszont a gépészeti vonal mel-
lett az adminisztrációs munká-
ból is kiveszi a részét. Ma már
300 hektáron gazdálkodnak és
bérmunkát is vállalnak. Jó ér-
zéssel tölti el, hogy 9 főnek
adnak munkát és így 8 család
megélhetését tudják biztosítani.
Sokat dolgoztak és dolgoznak.
A fényképek a vállalkozás
egyik telepén készültek, amely
évekkel korábban még lóistáló-
ként működött, elől mérlegház-
zal, szociális épülettel. 12 éve
kezdték el felújítani, és a jelen
funkciójának megfelelővé át-
alakítani. 2011-ben szárítót és
raktárt építettek és fokozatosan
gépesítettek.

***
Deák Tamással beszélgettünk.
– Hogy jellemeznéd a siker,

a munka és a termésbiztonság
lényegét?

– Sikerként éljük meg, hogy
már szóját is tudunk termelni.
De az is nagy öröm, ha egy-egy
új eszköz tudunk venni és mun-
kára fogni, ha új munkatársakat
vehetünk fel, és ezzel egy
egész család megélhetéséhez
hozzájárulhatunk. A szezonok-
ban nem ritka a 16 órás munka

a földeken. Tavasszal másfél
hónapot, nyáron másfél-két hó-
napot, ősszel pedig három hó-
napot dolgozunk. Ki vagyunk
téve az időjárás változékonysá-
gának. A termésbiztonság a mi
életünkben is a technikán, a
hozzáértésen, de leginkább az
időjárástól függ.

– A felvásárló piac mennyi-
re határolja be az életeteket?

– Szerződésekkel biztosít-
juk a megtermelt termékek át-
vételét. Az éves bevétel viszont
függ a minőségtől és a mennyi-
ségtől. Itt nincs havi állandó
bevétel, mint az állami szek-
torban. A kifizetések időszaka 3
hónapra tehető: augusztus, no-
vember és december.

– Milyen ma nálatok az
alkalmazottak élete?

– Igyekszünk minden dol-
gozóknak testhezálló feladatot
adni, és kifejezetten ügyelünk
arra, hogy megfeleljünk a mun-
kabiztonsági előírásoknak. A vé-
dőital is a munkanapok része.
Nálunk családias hangulat ural-
kodik, jó viszonyt ápolunk a kol-
légáinkkal. Versenyképes munka-
bért adunk, hosszú távon számo-
lunk a nálunk dolgozó emberekkel.

– Ekkora élet és munkata-
pasztalattal hogy látjátok a
családi mezőgazdaság jövőjét?

– Hisszük, hogy a mezőgaz-
daságra mindig szükség lesz és
a stafétabotot az utódoknak át
tudjuk adni.

– Egy kicsit kanyarodjunk
Murakeresztúr életéhez? Részt
vesztek-e és hogyan a helyi
közösség mindennapjaiban?

– Itt élünk, így természetes,
hogy részévé válunk a helyi
kezdeményezéseknek. Lehetősé-
geinkhez mérten rendszeresen
megtartjuk a Major-kupát, va-
gyis a horgászversenyt. Támo-
gatjuk a helyi sportegyesületet,
tűzoltó egyesületet. Tombola aján-
dékkal a közművelődési egye-
sületet, a helyi általános iskolát
és az óvodát. Rendszeres támo-
gatói vagyunk a Böllér Feszti-
válnak is. Számunkra fontos a
közösség és az értékteremtés,
ezért ahol tudunk, segítünk.

– Nagylelkű támogatásotok-
kal segítettetek egy súlyosan
beteg borsfai kisfiú életében...

– Igen, valóban. Egy vető-
mag-nemesítő versenyen élért
fődíj értékét ajánlottuk fel Lá-
bodi Patrik gyógyulásához.

– A mezőgazdasági vállal-
kozásotok a 27. évébe lépett.
Ha újra kezdhetnétek, újra ezt
az utat járnátok-e be?

– Igen, már életünk részévé
vált a mezőgazdaság.

– Ugyan a három kívánság
csak a mesében létezik, de én
most felteszem a kérdést a csa-
ládfőnek, mert hiszem, hogy
ereje van. Mi lenne a három
kívánságod?

– Az első, hogy legyen
egészség. A második, hogy a
vállalkozásban elindult utat a
fiaim után az unokák is foly-
tassák majd. A harmadik pedig
az, hogy a gyermekeim köré-
ben a békés unokázással is
hosszú időt tölthessek.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Deák Tamás, id. Deák István és ifj. Deák István - apáról fiúra
száll a hivatás.



A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyte-
remtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pá-
lyázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.

– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt ese-
ményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – álla-
pította meg Pácsonyi Imre.

Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egy-
hangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.

Az eddigi eredményekről felzárkózási mun-Barsi Gergely
katárs számolt be.

– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.

A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismer-
tette az eddig megvalósult rendezvényeket.

A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről ZalaegerszegZimborás Béla
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezető-
helyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémá-
kat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.

Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intéz-
ményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, vala-
mint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.

– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hoz-
zánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.

Befejezésül atya, alsósági plébános, a Szom-Orsos Zoltán
bathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érin-
tő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.

Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lak-
hatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

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. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A 100 évesZTE
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a ko-Zalatáj Kiadó
rábban megjelente-
tett, a klubbal kap-
csolatos könyvei, ki-
adványai.

A ,Megkoronázva
a , aZTE-mozaikok
Bajnokcsapat A nagy,
csapat I-II. megvá-
sárolhatóak lesznek
majd a szerkesztő-
ségben (Zalaeger-
szeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.

Az árusításra ter-
mészetesen csak a
rendkívüli járvány-
helyzet feloldása
után kerülhet sor.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők

Addig is e-mailon (zalataj@
zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.
com) a kiadványok elője-

gyezhetők. További informá-
ciók a 30/378-4465-ös tele-
fonon.

Mint ismeretes, az MLSZ
Elnöksége – a hatóságok dön-
tésével összhangban – azonnali
hatállyal felfüggesztette a szö-
vetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét, átmeneti időre,
újabb döntéséig.

A felfüggesztés idejére min-
dennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés)
szüneteltetése is javasolt. Az
elnökség felhívja a sportszer-
vezeteket a sportolók és sport-
szakemberek otthon tartózko-
dására vonatkozó előírások
megalkotására és betartására.

Józsi Györgyöt MLSZ, az
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatóját kértük a jelenlegi
megyei focikörkép felvázolására.

Karanténban a bajnokság…
– Április második hete után

a szövetség újra foglalkozik a
bajnokságok további sorsával,
remélve, hogy akkor már job-
ban látható a járványhelyzet ki-
menetele. Addig csapatszinten
mindenféle rendezvény (edzé-
sek, mérkőzések) le van állítva.
Egyéni tréningek tarthatók –
mondja Józsi György.

– Hány bajnoki osztályt,
csapatot, labdarúgót érint ez?

– Nyolcvanegy III. osztá-
lyú, tizenhat II. osztályú és
tizenöt I. osztályú, vagyis száz-
tizenkettő felnőtt együttes sze-
repel a megyei bajnokságban,
ezeken kívül természetesen női
és utánpótlás csapatok. Össze-
sen 7477 labdarúgó rendelkezik
versenyengedéllyel Zalában.

Újra kapható lesz a Megkoronázva című
kötet is.

Bizonytalan a folytatás időpontja.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség égisze alatt Zala me-
gyében szervezett alapfokú já-
tékvezetői tanfolyam került le-
bonyolításra 2020. 01. 11. és
2020. 03.07. között.

39 fő jelentkezett, amely
rekordnak számít Zala megye
történetében! Fontos megemlí-
teni, hogy ebből a 39 főből 9
hölgy hallgató is volt, akik va-
lamennyien a ZTE női labda-
rúgó-csapatának tagjai.

A záróvizsgára Nagyka-
nizsán került sor, ahol a 39

Sikeres vizsgát tettek
tanfolyami hallgatóból 35 te-
hetett vizsgát 1 fő külföldi útja
miatt, 3 pedig amiatt nem
vizsgázhatott, mert nem érke-
zett meg az erkölcsi bizo-
nyítványa.

A 35 hallgatóból mind a 35
sikeres vizsgát tett!

A sikeres vizsgát tett hallga-
tókból 32 fő megkötötte a meg-
bízási szerződést, így megtették
a működéséhez szükséges első
lépéseket, hamarosan már a
pályán mutathatják meg tu-
dásukat.

Harmincöten sikeresen vizsgáztak, s majd a pályán is bizonyít-
hatnak.
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A koronavírus új kihívások
elé állította a településeket. Mind-
annyian szembesültünk egy cso-
mó bizonytalansággal, azzal, hogy
mit tegyünk és mit ne, mivel
teszünk jót, milyen döntésünk
okoz ijedelmet. Rengeteg vita volt
és van, hogy kell maszk vagy
nem kell maszk, máig nincs
ebben egységes álláspont, de mi
a nagy számú idős lakónk miatt
úgy gondoltuk, ha ennyivel tud-
juk védeni őket, akkor ezt meg-
tesszük.

A maszkok kapcsán néhány
nap alatt bizonyossá vált, hogy
maszkokat nem tudunk rendel-
ni, és forrásunk sem lesz arra,
hogy ezer forintos darabáron el-
dobható maszkokat vásároljunk
több mint 700 embernek.

A bázakerettyei otthon veze-
tője felajánlotta, hogy ad hozzá
alapanyagot, csak gumit szerez-
zünk hozzá. Számtalan telefon-
nal, e-maillel egy budapesti cég-
től sikerült babapertlit vásá-
rolnunk, így elkészülhettek a
maszkok.

Közösen elhatároztuk, hogy
magunk készítjük el a maszko-
kat. Felvettük a kapcsolatot a
helybeli és a szomszéd falu-
ban élő varrónőkkel, aki tudott
varrt, aki nem, az szabta az
anyagot. Két hét alatt 15 ön-
kéntes sok száz órás munkájá-
val elkészült az összes maszk a
lakosságnak és az otthon lakói-
nak is.

A járvány kapcsán felmér-
tük, hogy időseink miben szá-
mítanak a segítségünkre, több
mint 80 ember kért a napi szintű
ellátásban, bevásárlásban, gyógy-

Bázakerettyén
Közösségi összefogás

szerek kiváltásában, postai ügyin-
tézésben segítséget. Minden reg-
gel egy kilenc fős csapat fel-
ossza a feladatokat, és így ké-
pesek vagyunk ellátni az idő-
seinket.

Ahhoz, hogy teljesíteni tud-
juk a feladatokat, a csapaton kí-
vül rengeteg segítséget kapunk
a háziorvosunktól, az asszisz-
tensétől, a patikustól, a bol-
tosoktól.

Örömmel tölt el bennünket,
hogy ilyen összetartó emberek
laknak itt és mindenki meg-
teszi, amit saját maga meg-
tehet.

Azt gondolom még egy do-
logban kilógunk a sorból, ez a
bázakerettyei emberek fegyel-
mezettsége. Itt senkit nem kel-
lett rendre utasítani, mindenki
megértette, hogy az országos
tisztifőorvos és a kormány által
előírt szabályok mindannyi-
unkért vannak.

Csatlós Csilla

polgármester

Nem vártak ölbe tett kézzel.

Elkészültek a maszkok.


