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– Az elmúlt tíz évben 150
turistaházat újítottak fel és 50
új kilátó épült országszerte, je-
lenleg pedig további 40 turis-
taház korszerűsítése zajlik a
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-
fejlesztési Program jóvoltából –
közölte au-Révész Máriusz
gusztus 3-án .Kistolmácson

Az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos a Zala-
erdő megújult erdei- és hor-
gászlakának avatásán beszélt
arról, hogy az elmúlt 50 évben
nem volt olyan kormány, amely
annyi pénzt fordított volna az
aktív turizmus beruházásaira,
mint a jelenlegi.

A kistolmácsi erdei lak- és
horgászlak felújítására 32,5 mil-
lió forint támogatást biztosított
a Téry Ödön-program, így a
hamarosan induló kisvasútfej-
lesztéssel együtt igazi turista-

Erdei- és horgászlakot avattak Kistolmácson

paradicsommmá válhat a térség
– mondta.

Cseresnyés Péter, az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium államtitkára a térség
fideszes országgyűlési képvise-
lőjeként beszélt arról, hogy a
Mura-program évtizedek óta az
egyetlen átfogó fejlesztési
program ebben a térségben.

Két alappillére az agrárium
és a turizmus fejlesztése, ami
egyszerre szolgálja a gazdaság-
fejlesztést és a helyben élők
boldogulását – tette hozzá.

Az agrártárca által indított,
szemléletformálást szolgáló te-
lepülésfásítási program része-
ként közel 500 – köztük 24
Zala megyei – település jutott
összesen 12 ezer, belterületen
elültethető sorfához.

Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt.
vezérigazgatója arra emlékez-

tetett, hogy a kistolmácsi sza-
badidős tó kedvelt a horgászok
és a fürdőzők körében, a
kisvasúti végállomás jóvoltá-

ból pedig 32 kilométeres, nagy-
részt erdei vonatozásra indul-
hatnak a látogatók. (Forrás:
MTI)

A Zalaerdő megújult kistolmácsi erdei- és horgászlaka az ava-
tás napján, 2020. augusztus 3-án.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Már korábban beszámolt
lapunk arról arról, hogy a Le-
tenyei Hóvirág Óvoda vállal-
kozók által felajánlott pénzbeli
támogatásban részesült az idei
évben, mely forrásból a Bajcsy
és az utcai óvodák isEötvös
jócskán részesülnek.

Farkas Szilárd városvezető
kiemelte: most a leendő kis
ovisok részére a támogatásból
új gyermekbútorok beszerzésé-
re került sor. A polgármester
ismét köszönetét fejezte ki a
vállalkozóknak, a szülőknek és
az óvoda dolgozóinak, akik
időt és energiát nem kímélve
nap, mint nap csinosítják a

Bajcsy utcai óvodát, ősztől pe-
dig az Eötvös utcai létesítményt.

Farkas Szilárd végül hozzá-
tette, hamarosan az egyedutai
városrészben, az Eötvös utcai
óvoda épületének energiakor-
szerűsítésére elnyert beruházás,
valamint az óvodai kültéri ját-
szóudvar komplex játékkal tör-
ténő megújításának megkezdé-
séről is tájékoztatja a lakos-
ságot, továbbá a Magyar Falu
Program által megjelent és kiírt
óvodafejlesztési felhívásokra
benyújtandó kérelmek, pályá-
zatok is hozzájárulhatnak a jö-
vőbeni fejlesztésekhez.

M.I.

Óvodacsinosítás Letenyén
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Farkas Szilárd városvezetőt arról kérdeztük, hogy milyen té-
mákkal foglalkozott a képviselő-testület a pandémiát követő első
ülésen.

Július 9-én városunk képviselő-testülete rekord mennyiségű
napirendi pontot tárgyalt meg és hozott döntéseket. A testület
jóváhagyta a veszélyhelyzet alatt meghozott polgármesteri dön-
téseket, azokról részletes előterjesztés készült a képviselő-testületi
ülésre. A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértett a meg-
hozott döntésekkel. Az ülésen megköszöntem mindazok mun-
káját, akik helytálltak a veszélyhelyzetben, valamint köszö-
netemet fejeztem ki a támogatást nyújtóknak, a helyi vállalko-
zóknak, civil szervezeteknek és a lakosságnak – mondta a pol-
gármester.

Az ülésen a gazdasági vonatkozású ügyeleteket is részletesen
megtárgyaltuk, többek között a 2019. évi költségvetési zárszám-
adásról szóló rendeletet, mely a tavalyi év gazdálkodási és pénz-
ügyi adatait is tartalmazta a költségvetés teljesülésével együtt. A
bevételek teljesítése 97,73 %-ban valósult meg, míg a kiadások
69,21 %-ban teljesültek. Az önkormányzat a dologi kiadásokra
386.321.282 Ft-ot használt fel. A civil szervezeteket 3.270.000 Ft
összegben támogattuk a 2019. évben. A képviselő-testület a bevé-
teli oldalon 2.236.673.953 Ft eredeti előirányzattal, 2.373.034.111
Ft módosított előirányzattal, 2.319.201.344 Ft teljesítéssel, míg a
kiadási oldalon 1.642.326.932 Ft teljesítéssel fogadta el a zár-
számadási rendeletet. A képviselő-testület a zárszámadási rende-
lettel együtt tárgyalta a 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést, melyet 7 igen szavazattal támogatott. A lefolytatott el-
lenőrzés megállapítása alapján a vagyonrendelet módosítását
szükséges kezdeményezni.

Az új koronavírus járványhelyzet, az önkormányzati bevé-
telek, valamint a kiadások alakulása miatt módosítottuk a 2020.
évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rende-
letet is. A koronavírus járvánnyal összefüggő védekezésre több,
mint 5 millió Ft-ot használt fel az önkormányzat, melynek forrása
főként a civil szervezetek részére biztosított 2020. évi költségkeret
volt. A módosítások alapján a költségvetés bevételi és kiadási
főösszege közel 15 millió Ft-tal megnövekedett, így a költségve-
tési főösszeg 1,603,245.838 Ft-ra változott. Az előterjesztés kap-
csán kiemeltem, hogy a gépjárműadó, valamint az idegenforgalmi
adóbevételek átadása, az iparűzési adóelőleg feltöltésének eltör-
lése, továbbá a helyi kereskedelmi és termelői tevékenységek ked-
vezőtlen alakulása miatt fizetendő iparűzési adók várható csök-
kenése miatt a továbbiakban is takarékos gazdálkodást kell szem
előtt tartani. Néhány, önerőből finanszírozott fejlesztés ebben az
évben elmarad. A szavazáskor a rendelet módosítását egyhangúlag
támogattuk.

Az ülésen a lakossági bejelentések, valamint a kormány által
meghozott intézkedések miatt a képviselő-testület módosította az
avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 7/2006. (V.
10.) számú önkormányzati rendeletét. A jelenleg hétfői és pénteki
napokon engedélyezett avar és kerti hulladék szabadtéren történő
elégetésére 2020. szeptember 1. napjától 2020. december 31. nap-

A veszélyhelyzetet követően ismét ülésezett a letenyei testület
jáig már csak a hétfői napok állnak a lakosság rendelkezésre, dél-
előtt 9 órától este 20 óráig. A kormány döntése alapján 2021. ja-
nuár 1. napjától – az ide vonatkozó kivételek eltekintésétől – pe-
dig tilos bárminemű szabadtéri égetés. Ezért képviselő-testület
2021. tavaszáig megvizsgálja annak lehetőségét, hogy mely mó-
don lehet a háztáji kertekben tavasszal és ősszel keletkezett faágak
és lomb ártalmatlanítását elvégezni. A jelenleg érvényben lévő
rendelet módosítása nem érintette a polgármester saját hatás-
körében elrendelhető tűzgyújtási tilalmat. A lakosság részére
szükséges, a változásra vonatkozó szórólapokat a nyár folyamán
eljuttatjuk a háztartásokba.

A testületi ülés további részében döntöttünk a 2020. évi Lete-
nyei Szociális Földprogram meghirdetéséről, így a kérelmeket
2020. július 13. napjától 2020. július 20. napjáig adhatták le az
igénylők a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban. Az önkor-
mányzat 750.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott a
program megvalósítására. Így 38 szociálisan rászoruló család kap
családonként 25 előnevelt csirkét és 30 kg tápot. Lapzártakor már
információval rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a bírálatra
kijelölt Humán és Ügyrendi Bizottság a közelmúltban hozta meg
döntését, minden kérelmező támogatásban részesült, így várha-
tóan augusztus 10-étől már megkezdődik az előnevelt csirkék
szállítása.

A képviselő-testület döntött a városban kialakított szelektív
szigetek (mind az 5 szelektív sziget) megszüntetéséről. Az elmúlt
években a szelektív szigetek nem váltották be valódi funkciójukat,
az önkormányzat az utóbbi időben a szigeteken lévő, kommunális
hulladékkal telt konténereket heti szinten ürítette, mely az első
negyedévben több, mint 500.000 Ft többletköltséget jelentett, éves
díjban számolva pedig több, mint 2 millió Ft-ot vont el a költség-
vetésből. A megszüntetés dátuma 2020. szeptember 1. A megszün-
tetésről a lakosságot a háztartásokba eljuttatott szórólapokon
tájékoztatjuk. A városban továbbra is elérhető lesz a házhoz menő
szelektív hulladék gyűjtés, valamint a letenyei hulladékudvar is
rendelkezésre áll. A képviselő-testület megvizsgálja az évi két-
szeri lomtalanítás lehetőségét is a jövő évtől. A szolgáltatóval
egyeztetve lehetőség nyílik 240 literes háztartási hulladékgyűjtő
edények bérlésére, esetleg megvásárlására.

A zárt ülés további részében módosítottuk, majd elfogadtuk az
önkormányzat és az között megkötendő új üzemel-ÉKKÖV Kft.
tetési szerződést, mely az önkormányzati lakás és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek üzemeltetését, annak elszámolási folya-
matait szabályozza majd a jövőben.

Az önkormányzat 15 év időtartamraZajk Önkormányzatától
tulajdonba vette a épületét, valamint néhányBoldog Buzád Kilátó
ingóságot. Továbbá megvásárolta a 648 hrsz-ú zártkerti ingatlant.
Ugyancsak zárt ülésen hoztunk döntést egy Béke utcai ingatlan
értékesítésre történő kijelöléséről, valamint ingatlanvásárlási ké-
relmet is bírált a képviselő-testület. Zárt ülésen döntöttünk a Po-
zsonyi utca közlekedési rendjének felülvizsgálatáról is.

Zárt ülésen a helyi kitüntető címek odaítéléséről is döntés
született. A minősített többséget kapott díjazottak 2020. augusztus
20-án, az államalapítás és az új kenyér megáldásának ünnepén
veszik át a kitüntetéseket, amennyiben a járványügyi készült-
ségben nem kerülnek szigorításra a kül- és/vagy beltéren meg-
tartható rendezvényekre vonatkozó szabályok. Ugyancsak zárt
ülésen tárgyaltuk a tőkeemelésiDélzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
javaslatát, továbbá határozatot hoztunk önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlan térítésmentes használatba adásáról is.

Az ülés lezárását megelőzően ismét pályázatot írtunk ki a Le-
tenye II. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására, valamint
pályázat benyújtásáról is döntöttünk az „önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, továbbá Aigner Géza
plébános úr kérelmének is helyt adtunk. A képviselő-testület zárt
ülésen tárgyalta a Béke utca 14/A és 14/B számok alatti lakóktól,
az ülés napján érkező és aláírt kérelmet is. Az ülésen inter-
pellációk feltevésére is sor került.

A soron következő képviselő-testületi ülést – amennyiben a
járványügyi készültség helyzete nem súlyosbodik – szeptember
hónapban hívom össze – tájékoztatta lapunkat a letenyei város-
vezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Testületi ülés Letenyén.



HIRDETÉS

32020. augusztus Dél-Zala Murahíd



4 2020. augusztusDél-Zala Murahíd

„Tanításom arra való, hogy
az orvosi tudomány tanítói ter-
jesszék, hogy az orvosló és
ápoló személyek az utolsó falu-
si borbélyig, az utolsó falusi
bábáig szerinte cselekedjenek;
tanításom arra való, hogy el-
riasszam a szülőházak rémét,
hogy megmentsem a feleséget a
férj, az anyát a gyermeke szá-
mára.” (Semmelweis Ignác ma-
gyar orvos, az „anyák meg-
mentője”)

Köszöntötték az egészségügyi dolgozókat

A magyar egészségügy nap-
ja 1992 óta, minden év július 1-
jén megtartott ünnepnap Ma-
gyarországon. 1818-ban ezen a
napon Budán született Semmel-
weis Ignác magyar orvos, az
„anyák megmentője”, aki ki-
emelkedő szerepet játszott a
gyermekágyi láz leküzdésében,
oka empirikus felfedezésében.

Farkas Szilárd, Letenye pol-
gármestere elmondta, a képvi-
selő-testület kezdeményezésére

2015 óta minden alkalommal
megtartott és ünnepi műsorral
egybekötött Semmelweis-napi
rendezvény a pandémiát köve-
tően, a járványügyi készültség
időszakában sajnos nem került
megszervezésre. Azonban eb-
ből az alkalomból Letenye Vá-
ros Önkormányzata és a társ-
községek polgármesterei nevé-
ben, az ünnep alkalmából
kedves szavakat is magában
foglaló üdvözlőkártyákkal kö-
szöntötte az egészségügyben
dolgozókat, a mindennapok
hőseit.

Üdvözlőkártyával köszöntötték az egészségügyben dolgozókat.

Helyi és környékbeli ter-
melők összefogásával termelői
piac nyílt július 25-én Le-
tenyén.

A programot eredetileg sza-
badtérre szervezték, de az esős
idő miatt azt a művelődési
házban rendezték meg.

A magán termelői piacon 13
saját termékeket árusító vállal-
kozó vett részt. Az ünnepélyes
megnyitón lete-Farkas Szilárd
nyei polgármester többek kö-

Magán termelői piac Letenyén
zött elmondta, ősszel megnyílik
a kisváros pályázati pénzből
épült 200 négyzetméteres fe-
dett, hivatalos termelői piaca,
ahová várják a gazdálkodókat,
kézműveseket, vásárlókat.

A magántermelői piac fő
szervezői Tóthné Gál Zsuzsan-
na Mánfainé Bíró Ancsaés vol-
tak, akik augusztus első he-
tének szombatjára ismét hason-
ló rendezvényt szerveztek.

M.I.

A letenyei magán termelői piac megnyitója.

Tillinger Tamás és Orsós Brigitta Katalin őstermelők a borsfai
Levendula Farmról érkeztek Letenyére.

A városvezető hozzátette, e
jeles nap alkalmat ad arra is,
hogy a köszöntő és elismerő
szavakon túl ajándékkal, kis
aprósággal kedveskedjünk a
letenyei egészségügyben dol-
gozók részére. A polgármester
végezetül lapunknak elmondta,
bízik abban, hogy az új korona-
vírus járványhelyzet kellő mér-
tékben bebizonyította azt, hogy
az egészségügyben dolgozók-
nak nem csak az ünnepnapon,
hanem a mindennapokban jár a
megbecsülés és tisztelet.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
Turisztikai fejlesztések a Mura mentén

Fellendítheti a Mura-menti települések turizmusát a folyó part-
ján épülő kerékpárút.

Újra főállású fogorvos lesz

Keresztúrra új fogorvos érkezett – szeptember elsejével áll
munkába dr. Gyulai Gábor, akinek a konzerváló fogászat és a
protetika a szakterülete.

Díjazták Keresztúr korábbi háziorvosát

Több mint négy évtized áldozatos orvosi munkáját ismerték el
– Borda István feleségével, Valériával március végén mentek
nyugdíjba.

Dr. Borda István 43 évig
szolgálta kiváló szakértelem-
mel, nagy odaadással és szere-
tettel házior-Murakeresztúrt
vosként, vagy ahogy ő szerette
hivatását nevezni: „családorvos-
ként”. Idén március végén vo-
nult nyugdíjba kedves felesé-
gével és asszisztensével, Va-
lériával.

A doktor úr most óriási elis-
merésben részesült, ő nyerte
2020-ban a délnyugat-magyar-
országi régióban a Szent-Györ-
gyi Albert orvosi díjat, amelyet
minden évben a legjobb házior-
vosoknak ítélnek oda. Ezt a dí-

Molnári, Murakeresztúr, Be-
lezna Őrtilosés nagy lehetősé-
ge a Mura mentén épülő, 13
kilométer hosszú bicikliút. Ez
egy olyan másfél milliárd fo-
rintos beruházás, amely lehető-
séget teremt arra, hogy a tér-
ségben fellendüljön a turizmus.
Polgár Róbert, Murakeresztúr
polgármestere, a tervezett fej-
lesztéssel kapcsolatban elmond-
ta, az a céljuk, hogy erre a
fejlesztésre egy sor másik fej-
lesztést felfűzzenek a faluban.

„Egy használható csónakki-
kötőt és pihenőhelyet szeret-
nénk létesíteni a Mura partján,
a kerékpárutat a falunkba is
bevezetnénk, hogy minél töb-
ben ismerhessék meg vendég-
szerető közösségünk különle-

2020 szeptember 1-jétől új-
ra lesz saját, állandó fogorvosa
Murakeresztúrnak. Dr. Gyulai
Gábor főállásban fogja ellátni
feladatát, miután a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő
jóváhagyta az önkormányzat
vele kötött megállapodását.

Polgár Róbert murakeresz-
túri polgármester a szerződés-
kötés alkalmából elmondta:
„kiemelten fontos célunk, hogy
a Murakeresztúron élő embe-
reknek minél jobb orvosi el-
látásban legyen részük. Nagy
öröm és nagy kincs, hogy ha-
marosan nemcsak saját házi-
orvosunk, de fogorvosunk is
lesz, így a keresztúriaknak nem

jat a közönség, tehát a pácien-
sek szavazata alapján osztják ki.

Ebből is látszik, hogy dr.
Borda István milyen nagyszerű
munkát végzett, rengeteg ke-
resztúri és szavazatfityeházi
érkezett rá. Méltó zárása ez egy
páratlanul szép és gazdag kar-
riernek. Ezúton is gratulálunk a
doktor úrnak és további szép
nyugdíjas éveket kívánunk neki
és feleségének Keresztúr és Fi-
tyeház önkormányzata nevében.

Köszönjük, hogy annyi éven
át lelkiismeretesen gondozták,
gyógyították a keresztúri és a
fityeházi betegeket!

ges kultúráját. Szeretnénk a tu-
ristáknak a gyönyörű bányata-
vainkat is megmutatni, ahol pe-
cázni, strandolni lehet majd, és
egyéb vízisportokat is ki lehet-
ne próbálni. De a kerékpárút-
hoz köthetően végre a falunkat
elkerülő autóutat is megépíthet-
nénk, ezzel jelentősen csök-
kentve a teherautók átmenő for-
galmát. Azt is el szeretnénk ér-
ni, hogy új, igényes szálláshe-
lyek is kialakításra kerüljenek
Keresztúron, ahol több napot
eltölthetnek majd a hozzánk
érkező vendégek. Legyen a tu-
rizmus Murakeresztúr gazdasá-
gának új húzóereje. Ismerjék
meg minél többen csodálatos
vidékünket” – nyilatkozta Pol-
gár Róbert.

kell a városba menniük, ha
kezelésre lenne szükségük.” Dr.
Gyulai Gábor 2006-ban végzett
a Pécsi Tudományegyetem or-
vosi karán, fogorvos szakon.
Szakterülete a konzerváló fogá-
szat és a protetika, azaz a fog-
pótlás. Miután elvégezte az egye-
temet, három éven keresztül a
pécsi klinikán dolgozott rezi-
densként. 2009-től pedig Nagy-
kanizsán rendelt az alapellátás-
ban és magánorvosként. Jelentős
és értékes szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Nagy eredmény a
falunak, hogy ő tölti be a ke-
resztúri praxist szeptembertől.

Sok sikert és egészséges fo-
gakat kívánunk a munkájához!
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Keresztúri összefogás az áradások idején

A keresztúri önkéntes tűzoltók Tislerics Antal vezérletével se-
gítettek a mentésben a július végi áradások során.

Villámárvizek a Mura térségében
Hősiesen helytálltak a keresztúri tűzoltók

Nyári munka diákoknak

Útzár a Princi hídnál

A folyamatos és heves esőzés több Mura menti
településen okozott súlyos károkat. A Belezna
felé vezető utat is le kellett zárni.

A lezúduló eső miatt Keresztúron is megteltek a csatornák,
kotrógéppel kellett utat nyitni a víznek.

A keresztúri diákok bekapcsolódtak az önkormányzat munká-
jába, megismerhették a hivatal működését. (Polgár Róbert pol-
gármester vezeti körbe a fiatalokat a hivatalban.)

Murakeresztúron is 50-70
mm eső esett le néhány óra
alatt július 25-én, így az eső-
elvezető csatornák megteltek
vízzel. Van, ahol a nagy mennyi-
ségű csapadékot el sem tudta
vezetni az árok. A József Attila
utcában is kisebb áradás alakult
ki emiatt. Szerencsére Molnár
Bence Mikolán Tamásés segí-
tett elkerülni a nagyobb bajt. A
Fundaxis-3m Kft. munkatársai
egy munkagéppel kitakarították

Nyári munkát hirdetett a
Murakeresztúri Önkormányzat
a faluban élő diákoknak. A
munka során a fiatalok meg-
ismerkedhettek az önkormány-
zat működésével, a hivatalban
végzett munkakörökkel, és min-
denki próbára tehette tudását,
tehetségét. A diákoknak köszön-
hetően sikerült a falu köztereit,
parkjait rendbe tenni. Voltak fia-
talok, akik a közétkeztetésben
segítettek, mások a művelődési
házban vagy a könyvtárban
szereztek értékes tapasztalatot.

Murakeresztúr polgármeste-
re a közösségi oldalán is meg-

A heves
esőzések után
július végén
több napra
le kellett zár-
ni a Belezna
felé vezető
utat a Princi
hídnál, mert
azt ellepte a
víz. Az út-
zárról a ke-
resztúri tűz-

Hatalmas esőzés volt a Mu-
ra mentén, csakKeresztúron
kisebb fennakadásokat okozott
a szakadatlan csapadék, de há-
rom faluban a tűzoltókat is be
kellett vetni a katasztrófa el-
hárítása érdekében.

A Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is részt vesz
a mentési munkálatokban, na-
pokon át folyamatosan dolgoz-
tak a károk elhárítása érde-

a csatornát, így a víz el tudott
folyni. A veszély elhárítását kö-
vetően minden csatornát ellen-
őriztek a faluban, de máshol
nem volt komolyabb baj.

Molnár Bence és Mikolán
Tamás nem először segített ön-
ként. Korábban a keresztúri
önkormányzat kertészetének a
kitakarításában működtek köz-
re. Az önkormányzat nevében
Polgár Róbert polgármester
mondott köszönetet közösségi

oldalán: „Köszönjük, hogy a hét-
végén is számíthattunk rájuk,
és segítettek a kárelhárításban.
Nagy öröm számomra, hogy te-

lepülésünkön a bajban is szá-
míthatunk egymásra. Ezúton is
köszönöm nekik a hatékony és
azonnali segítségnyújtást!”

köszönte a diákok áldozatos
munkáját: „Nagyon köszönöm
a keresztúri diákok első tur-
nusának, hogy bekapcsolódtak
az önkormányzatunk munkájá-
ba! Remélem, a későbbiekben
mindenki hasznosítani tudja a
most megszerzett tapasztala-
tokat. Augusztusban pedig
szeretettel várjuk a fiatalok
újabb csoportját” – nyilatkozta
a polgármester, aki elárulta
azt is: „a közösségünkért vég-
zett értékes munka végét a
nagy hőségre való tekintettel
egy közös fagyizással” ünne-
pelték meg.

kében. A keresztúri tűzoltók
vezetője főpa-Tislerics Antal
rancsnok, aki egyben a falu
önkormányzati képviselője is.
Az egyesület tűzoltója továb-
bá: Szertics László, Papp And-
rás, Béli Csongor, ifj. Kör-
mendi István, Hóbor Richárd,
Bences Béla, Kocsis Zoltán,
Pozsonyi Richárd, Békefi Pat-
rik, Szűcs László, Horváth
András.

oltóság, a zalai katasztrófavéde-
lem és Murakeresztúri Önkor-
mányzat közösen döntött. A
Mura vidékén több faluban is
komoly veszélyhelyzet alakult

ki az áradások következtében,
az emberek védelmében Ke-
resztúron is lépni kellett.

A lezárás az ár levonulásáig
tartott.
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Augusztus 3-án a Principá-
lis-csatorna vize egy sötét, bű-
zös szennyeződéstől feketévé
változott. A szennyeződés ko-
moly pusztítással járt: rengeteg
rák és haltetem jelezte a prob-
léma súlyosságát. A zalai ka-

Még a járvány előtt feltér-
képezte a keresztúri önkor-
mányzat annak a lehetőséget,
hogy lámpákat telepítsenek a
vasútállomást és Újtelepet össze-
kötő útszakaszra. A veszély-
helyzet miatt azonban meg-
akadt a beruházás tervezése.
Július végén viszont a köz-
világításért felelő cég egyik
munkatársával végre meg lehe-
tett tartani a terepszemlét, hogy
felmérjék, miképp lehetne meg-
valósítani a projektet.

A felmérés során kiderült,
hogy négy lámpaoszlopra lenne
szükség az útvonalon, a vilá-
gítás energiaigényét napelemről

A óvoda fel-murakeresztúri
újítása hosszú évek óta várat
magára. A tanítási szünet alatt
az intézmény dolgozói saját
kezűleg festették ki a termeket,
de igazából egy átfogó korsze-
rűsítésre és karbantartásra is
nagy szükség volna már. A
legkritikusabb állapotban az
egyik csoportterem mennyezete
volt, ahonnan folyamatosan
hullott a szigetelés.

Polgár Róbert polgármester
a felújítással kapcsolatban el-
mondta: „Nemcsak felújítani
szeretnénk az ovinkat, az a
hosszú távú célunk, hogy az
intézmény bővítésével egy böl-
csődét is létre tudjuk hozni az
épületben. Szeretnénk, hogy Ke-
resztúron minden család meg-
találja a számítását, és senkinek
ne kelljen messzire utaznia, ha
gyermekét a munkaidő alatt is
biztonságban és otthonos kör-
nyezetben szeretné tudni. Ezért
szeretnénk, hogy Keresztúrnak
saját bölcsődéje legyen, amit az

Az elmúlt időszak nagy
esőzései miatt a murakeresztúri
plébániához és a parkolóhoz
vezető út állapota leromlott. A
sok esőtől tiszta sár lett az út,
ennek orvoslásában kérte az
önkormányzat támogatását Vas-
labán Csaba plébános. A ke-
resztúri kavicsbánya tulajdono-
sa tört kavicsot ajánlott fel, a

Felújították az ovit
Bölcsödével bővülhet az intézmény

Új mennyezetet kapott a ke-
resztúri ovi csoportterme,
most már biztonsággal hasz-
nálható ez a szárny is.

óvoda épületében alakítanánk
ki. Azon dolgozunk, hogy mi-
nél előbb meg tudjuk teremteni
ennek a feltételeit.”

A polgármester külön kö-
szönetet mondott Rezsek Zsolt
keresztúri önkormányzati kép-
viselőnek, hogy megszervezte a
munkát.

Összefogással újították meg a plébániához vezető utat.

Kijavították az utat

Deák-család pedig gépi mun-
kával segített elteríteni az anya-
got, a gépet kiválóKele Géza
hozzáértéssel kezelte.

Az utolsó simításokban az
önkormányzat munkatársai la-
pátokkal és gerebélyékkel mű-
ködtek közre. Így szépen meg-
újult a plébánia és a parkoló
felé vezető út.

Biztonságossá és kényelmessé tennék az állomásról Újtelepre
vezető utat. A keresztúri polgármester terepbejárást tartott a
közvilágításért felelős cég képviselőjével.

Kivilágítanák az Újtelepre vezető utat

biztosítanák. pol-Polgár Róbert
gármester a fejlesztéssel kap-
csolatban elmondta: „Ahogy a
közös programunkban is meg-
fogalmaztuk, azt szeretnénk,
hogy Újtelepre este is bizton-
ságosan és kényelmesen el le-
hessen jutni az állomásról. Re-
méljük, olyan ajánlatot kapunk
a közvilágításért felelős cégtől,
amit meg is engedhetünk ma-
gunknak. A koronavírus-jár-
vány ugyanis a mi falunknak is
jelentős veszteségeket okozott.
De vannak fejlesztések, amik
nem várhatnak tovább ma-
gukra. Szeretnénk a lámpákat
még idén beüzemelni.”

Szomorú, felkavaró látványt nyújtottak a szennyeződés miatt
elpusztult rákok.

Feketévé változott a Principális-csatorna
tasztrófavédelem és a helyi víz-
ügyi hatóság azonnal hozzálá-
tott a szennyezés kivizsgálásá-
hoz, a károk felméréséhez, a to-
vábbi szennyezés megállításához.
A Principális-csatornát Pacstól
a Muráig érintette a szennyezés.
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Polgár Róbert polgármester
közösségi oldalán számolt be
róla, hogy a keresztúri önkor-
mányzat kertészetében hozzá-
láttak a paradicsom szüretelé-
séhez. „Szedtünk már salátát,
uborkát, zöldborsót, sárgaba-
bot, cukkinit és paprikát is az
önkormányzati kertészetünk-
ben. Mostanra megérett a pa-
radicsom is Keresztúron. Végre
elkészíthetjük az első lecsónkat
a közétkeztetésben, és főzünk
majd zöldbab-főzeléket, lesz
kovászos uborkánk is” – ígérte
a polgármester.

Hozzátette: „Nagyon büsz-
ke vagyok kollégáimra, akik

Már a paradicsomot szüretelik
nap mint nap áldozatos mun-
kával gondozzák a kertünket.
És nagyon hálás vagyok a falu-
nak, hogy ilyen sok támogatást
nyújtottak a közös kertünkhöz.
Újra bebizonyosodott, hogy
együttműködéssel nagyszerű
eredményeket érhetünk el. Sze-
retnénk ezen az alapon tovább
építkezni. Bővíteni fogjuk a
gazdálkodást, a zöldségek után
gyümölcsöt is szeretnénk majd
termeszteni. Az a célunk, hogy
minél inkább önellátóvá vál-
hasson a falunk, minél több fi-
nom alapanyagot meg tudjunk
termelni az önkormányzati ker-
tészetünkben.”

A gondos kertészeknek és a közösség összefogásnak köszön-
hetően már paradicsomot is termel a keresztúri önkormányzat.

Új polgármester, új orvos,
új plébános és most már új a
fogorvos is. Szeretettel köszönt-
jük falunkban az új fogorvo-
sunkat, dr. Gyulai Gábort!

– Eddig mindenkit megin-
terjúvoltunk, most Önön a sor.
S hogy a legelején kezdjük:
szülőföld, szülők, gyermekkor.
Honnan a Gyulai? Mondjon
egy-két szót a kezdetekről.

– Országunk egyik legszebb
városában, a Dunántúl legna-
gyobb településén, a dél-du-
nántúli régió központjában, Pé-
csett születtem 1982. szeptem-
ber 15-én. Szüleim és nagyszü-
leim szintén pécsiek. Szeretnék
pár szót szólni dédszüleimről,
akik nem pécsiek, sőt nem is
Baranya megyéből valók. Apai
nagyapám Tolna megyében,
Tevelen volt állatorvos. Anyai
dédapám Tevel körzeti orvosa-
ként lovas kocsival járta a me-
gye faluit a betegek hívására.
Nagyapám orvosnak készült –
ez testvérének sikerült is –, de
az élet mást hozott számára. Ő
magyarosíttatta a család Günt-
her nevét Gyulaira. Édesapám
fogorvos, édesanyám a Pécsi
Polgármesteri Hivatal főtaná-
csosa. Ma már mindketten
nyugdíjasok.

– Elemi és középiskola?
– A szüleim származásuk

miatt a német nyelvet tanulták
gyerekkoruk óta, édesapám né-
met nyelvű óvodába járt. Így én
is német-magyar kétnyelvű is-
kolában kezdtem tanulmányai-
mat 1989-ben, majd a pécsi
Leőwey Klára német nyelvű

Szeptemberben kezd az új fogorvos Keresztúron
Interjú dr. Gyulai Gáborral

nemzetiségi gimnáziumban
folytattam, a német mellé az
angol nyelvet is felvettem.
2001-ben kitűnő eredménnyel
érettségiztem, letettem a német,
valamint az angol felsőfokú
nyelvvizsgát.

– A fogorvosságról talán
ritkábban mondhatjuk el, hogy
apáról fiúra száll. Az Öné hon-
nan szállt? Mi inspirálta a pá-
lyaválasztásban?

– A családi példát követve,
tanáraim támogatásával a fog-
orvosi hivatás mellett döntöt-
tem. Sikeresen felvételiztem a
Pécsi Orvostudományi Egye-
tem fogorvosi szakára, ahol
2001-től 2006-ig, azaz 5 évig
tanultam. 2009-ig Pécsen dol-
goztam, utána kerültem Nagy-
kanizsára, ahol az alapellátás-
ban dolgoztam 2018-ig, de
mellette folyamatosan magán-
rendelek. Ez idő alatt hosszabb
rövidebb ideig helyettesítőként
is dolgoztam kisebb települé-
seken. 2018 óta pedig csak ma-
gánrendelek Nagykanizsán.

– A jó pap is holtig tanul. A
fogorvosok is?

– Itt is érvényes az, hogy a
szakma gyors ütemben válto-
zik, a technikai változásokat
követni kell, ehhez pedig szük-
ség van a folyamatos képzések-
re. Mert így tudjuk naprakészen
tartani a tudásunkat.

– Mitől jó a fogorvos, mi
teszi azzá?

– A szakmánk két részből
áll, az egyik fele a betegekkel
való kapcsolatról és bánásmód-
ról szól, a másik pedig a

gyakorlati részről. A mi szak-
mánk egy gyakorlati, manuális
szakma. Fontos, hogy a gyakor-
lati munkát megfelelően tudjuk
megoldani, akár foghúzásról,
tömésről vagy fogpótlásról van
éppen szó. De emellett legalább
olyan fontos, hogy ezt empá-
tiával és türelemmel tegyük. Ez
a két legfontosabb dolog, mert
akár az empátia, akár a gya-
korlati megoldás hiányzik, ak-
kor nehéz elérni, hogy az orvos
jó orvos legyen. A lelki és a
technikai tényezőkre is oda kell
figyelni, a problémákra megol-
dást kell találni.

– Mitől eredményes a jó
fogorvos? Mit tart a munkája
eredményének? Mi a hivatásá-
ban a legnagyobb kihívás?

– Részben az előző válasz,
hogy a szakma gyakorlati és
emberi részének egyaránt meg
kell felelni, és ezt egyensúly-
ban kell tartani. Az a tapaszta-
latom, hogy nagyon sokan úgy
jönnek hozzám, hogy elhanya-
golták a fogaikat, és hirtelen
lesz egy nagy elvárás a fogor-
vossal szemben. De valahol mi
hozott anyaggal dolgozunk, és
nem mindig tudjuk megvaló-
sítani a páciens elvárásait, mert
ha egy betegnek nem úgy áll-
nak a fogai, nem tudunk olyan
fogakat készíteni, amilyent a
páciens szeretne, csak egy bi-
zonyos határon belül. Nehéz
megfelelni a páciens igényei-
nek, a szakma szabályainak,
mert nagyon sokszor olyat

Dr. Gyulai Gábor: – A szakma gyors ütemben fejlődik, a techni-
kai változásokat követni kell.
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Murakeresztúron Aranyaz
János utcában egy ideje két
óriási kátyú éktelenkedett. Az
önkormányzat jelezte a problé-
mát a Közútkezelőnek, akik
még aznap orvosolták a prob-
lémát. Munkatársaik egy asz-
faltozó géppel érkeztek, és
azonnal kijavították az útsza-
kaszt.

Július elején jelentették be,
hogy az elmúlt évtizedek leg-
nagyobb turisztikai beruházása-
ként majdnem 13 kilométer
hosszan bicikliút épül a Mura
mentén, amely a szomszédos
falvakkal összeköti majd Mura-
keresztúrt. Ehhez a fejlesz-
téshez kapcsolódva az önkor-

Az Arany János utcán éktelenkedő kátyúkat szakszerűen tün-
tették el a Közútkezelő Vállalat munkatársai.

Útfelújítások és -építések Keresztúron

mányzat szeretné, ha végre a
kavicsbánya elkerülő útja is
megépülhetne. Közben a falu
vezetése tárgyalásokat kezde-
ményezett a Nemzeti Közútke-
zelő Hatósággal, hogy néhány
útszakaszt visszakaphasson a
település, és így pályázni tudja-
nak azok felújítására is. Még az
idei év elején átmeneti megol-
dásként több helyen kaviccsal
és mart aszfalttal javítottak ki
néhány utat Keresztúron, de ez
csak átmeneti megoldásként el-
fogadható.

Azon dolgozik az önkor-
mányzat, hogy az úthálózatot
átfogó módon, folyamatosan
lehessen korszerűsíteni.

Megjavították a kollátszegi
hintát – újra birtokba vehetik a
játszóteret a gyerekek.

Kijavították a hintát
– Kresz-parkra pályázik az önkormányzat

Az elmúlt években a kol-
látszegi játszótér állapota na-
gyon leromlott Murakereszt-
úron. A hintákat már nem is
lehetett használni, mert a fő
tartórúd megadta magát. Az ön-
kormányzat karbantartói hely-
reállították, kijavították a játé-
kokat, a közmunkások pedig
szépen rendbe tették a játszótér
kertjét is. Így most már újra
biztonsággal birtokba vehetik a
játékudvart a keresztúri családok.

Az önkormányzat nemrégi-
ben egy új játszópark építésére
is pályázatot adott be, ahol a
gyerekek a kresz alapvető sza-
bályaival, a biztonságos közle-
kedés alapfeltételeivel ismer-
kedhetnek meg.

kérnek a betegek, amit a
szakma szabálya nem enged
meg. Amit viszont a szakma
szerint meg tudnánk csinálni, az
sokszor nem tetszik a páciensnek.
Ezt tovább bonyolítja, hogy jön
még a harmadik személy, a
fogtechnikus, akinek szintén
vannak igényei és feladatai.
Neki is van igénye felém, hogy
milyen munkát vár el tőlem,
miből tud építkezni.

– Mi késztette a váltásra?
– Valójában váltás nem

volt, mert a magánpraxisomban
is folyamatosan dolgozom to-
vább. A vírushelyzet miatt egy
bizonyos ideig mi is el voltunk
tiltva a munkától, és akkor
gondoltam azt, hogy szerencsés
lenne több lábon állni. Keres-
géltem, milyen lehetőségek
lennének, beszéltem polgár-
mester úrral, éreztem, hogy na-
gyon szeretné betöltetni ezt az
álláshelyet, és ígéretet kaptam
arra, hogy a körülmények is
megfelelnek majd a szakmai
elvárásoknak. Támogatást kap-
tam a helyi önkormányzat és a
társadalombiztosítás részéről is,
és akkor döntöttem el, hogy
vágjunk bele. Munkámat ki-
egészíti, segíti majd az asszisz-
tensem is, aki klinikai fogászati
higiénikus képesítéssel bír. Őt
Striczné Tanai Krisztinának
hívják, akinek felhatalmazása
van a fogászati szűrővizsgá-
latok elvégzésére is. Próbálom
bevonni a gyerekek fogászati
szűrésébe.

– A fogorvosoknál is nagy
veszélyforrás a koronavírus. Ez-
zel kapcsolatban milyen szabá-
lyai, elképzelései vannak?

– Az összes szakmát figye-
lembe véve a fogorvosok és
asszisztenseik a legveszélyezte-
tettebbek a vírussal szemben.
Ennek az oka, hogy a fogászati
berendezések használatakor
olyan aeroszol keletkezik, ami
nagyon ideális közvetítő közeg
a vírus számára. Erre nagyon
oda kell figyelni. Mindenféle
védőruházat rendelkezésre áll a
rendelőben. Ózongenerátort és
légtisztító berendezést is hasz-
nálunk majd. Polgármester úr
ígérete szerint olyan légkondi-
cionáló berendezés lesz, ame-
lyet légtisztító üzemmódba is
kapcsolhatunk majd. Legfonto-
sabb kérésünk az, hogy ha
bárki bármilyen Coviddal kap-
csolatos tünetet észlel magán
vagy közvetlen környezetében,
akkor telefonon kérje a kezelés
elhalasztását! Kezelés előtt na-
gyon alapos fogmosás és száj-
fertőtlenítés szükséges, mert ez
jelentősen csökkenti a szájban
lévő vírusszámot. Elvárás az
előzetes telefonos bejelent-
kezés.

– Mekkora a körzete és hol
látja el?

– Murakeresztúr és Fitye-
ház betegeit látom el, a mura-
keresztúri önkormányzati és a
nagykanizsai magánrendelőmben.

– Vannak már konkrétumok
a rendelési időről?

– A rendelés Murakereszt-
úron a Honvéd u. 3 szám alatti
fogorvosi rendelőben lesz. Hét-
főn és szerdán reggel 8 óra és
12:15 között. Nagykanizsán
kedden és csütörtökön rendelek
12:30 és 18 óra között a Mú-
zeum tér 1-es szám alatt a saját
magánrendelőmben.

– Szájsebészet és fogszabá-
lyozás. Meddig nyújtózkodhat
ezeken a területeken?

– Az esetek 95%-át el tu-
dom látni. Egyszerűbb szájsebé-
szeti beavatkozásokat ellátunk.
A nagykanizsai rendelőben dol-
gozik a feleségem is, dr. Papp
Viktória, aki fogszabályzó szak-
orvos, hozzá irányítjuk a betege-
ket, de ez már magánrendelés.

– Térjük vissza oda, ahon-
nét elindultunk: a családhoz.

– Mint már említettem,
2009-ig Pécsen dolgoztam, utá-
na házasságot kötöttem, a fele-
ségem nagykanizsai, így ke-
rültem Nagykanizsára. Két
kislányom van; a nagyobbik
Eliza 11, a kisebbik Emma, ő 5
éves.

– A jó munkához elenged-
hetetlen a kikapcsolódás is. Mi-
vel tölti legszívesebben szabad-
idejét?

– Sportos család vagyunk,
nagyon szeretünk utazni, ke-
rékpározni és úszni is. Van egy
nagyon szép svájci juhászku-
tyánk, vele sokat túrázunk, té-
len pedig síelünk. Sportosak és
állatbarátok vagyunk. A na-
gyobbik lányom állatorvos sze-
retne lenni.

Spirk Erzsébet
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A Közművelődési Egyesület
Murakeresztúr Hervai Károly
vezetésével 1991. július 23-án
alakult. Elsődleges célja volt,
hogy működtesse a Falu TV
Murakeresztúrt, melynek része-
ként kiépítésre került a telepü-
lés kábel tv-s rendszere. Ekkor
közel 400 fős tagsággal rendel-
kezett a szervezet. Kiemelt fel-
adata volt, hogy információt,
közszolgáltatását nyújtson és
videofilm szolgáltatást adjon.
Ebben az időben a kistelepü-
lések életében még meghatáro-
zó jelleggel bírt a televíziózás.
Hat évvel később, 1991-ben
már egyesületi keretek között
biztosította Murakeresztúr he-
lyi televíziózását. Az egyesület
új elnöke lett.Körmendi István

A kezdetekben hétfői napo-
kon két óra műsorsugárzási
időkerettel, szerdai napokon
negyedóra hirdetéssel műkö-
dött a Falu TV Murakeresztúr.
Saját műsorát a kábeltechnika
részeként csak úgy tudta sugá-
rozni, ha közben blokkolta egy
másik csatorna adását. Ezekben
az években a szervezet minden
szolgáltatásért felelős volt.

Az Országgyűlés a 2007.
évi LXXIV. törvényben szabá-
lyozta a televíziós és rádiós
műsorszolgáltatások folyama-
tát. A változások a Falu TV
Murakeresztúr életét sem kí-
mélték, így a törvényi elvárá-
sok részeként, azóta a Gelka-
Hírtech felel a rendszerek sza-
bályos működéséért, karbantar-
tásáért. Közben az a kettősség
született, hogy bár a Gelka-Hír-
tech bizonyos változtatást vég-
zett, viszont a helyi televíziózás
„zátonyra futott”. Az anyagi

Jövőre lesz 30 éves a Közművelődési Egyesület Murakereresztúr

források szűkössége ellehetet-
lenítette a működést. A szer-
vezet technikai felszereltsége
elavult, amortizálódott. A stú-
diósok száma lecsökkent, nem
volt biztosított a műsorsugár-
zás, szerkesztés, filmkészítés.
Az akkori vezetőség Körmendi
István elnökletével 2007-ben a
közgyűlésen a szervezet felszá-
molását indítványozta.

Szerencsére ez nem történt
meg, a közgyűlés másképp
döntött. Új vezetőség vette át a
régi helyét, Kovácsné Deák
Erzsébet elnök irányításával.
Váltásra volt szükség, amely
nemcsak az elnökséget érintet-
te, hanem az új utak keresését
is. A 2007-es és a 2008-as év
első fele kemény volt, néha
reménytelennek tűnő kiútke-
reséssel.

Új és meglévő kapcsolatok
keresése, pályázatok írása. Min-
den segítség fontos volt ezek-
ben az években. 2008 augusz-
tusában a Gelka-Hírtech által
kiépítésre került a csillagpontos
rendszer, melynek részeként sa-
ját csatornát kapott a Falu TV
Murakeresztúr. Ezzel egy idő-
ben a Horvát Nemzetiségi Ön-
kormányzat Murakeresztúr tá-
mogatásával elkészült az egye-
sület honlapja: www.falutv.
murakeresztur.hu. Szintén a
HNÖ segítette pályázati támo-
gatásból, hogy új műsorsugár-
zásra alkalmas számítógépet
kapjon a szervezet. A nagy
múltú Rozmaring Asszonykórus
is 2008-ban csatlakozott az
egyesülethez, azóta is aktív
csoportja.

Az elmúlt években a Köz-
művelődési Egyesület Murake-

resztúr működési területe kibő-
vült a kultúrával, a telekommu-
nikációval, a közművelődéssel
és a hagyományőrzéssel. A
Zala Megyei Bíróság 2009. ja-
nuár 30-án közhasznúsági nyil-
vántartásba vette a szervezetet.

Sikeres saját készítésű NCA-
pályázatoknak köszönhetően
kapcsolatépítés kezdődött a
civil szervezetek között, majd
képzések, oktatások által erősö-
dött a szervezet.

A „Civil szervezetfejlesztés
Zala megyében” című, TÁ-
MOP-5.5.3-08/02-2008-0025
azonosítószámú projekt részt-
vevőjeként egyéves szervezet-
fejlesztésen vett részt az egye-
sület. Tudatos munka indult el
annak érdekében, hogy felerő-
södjön az egyesület.

Legfőbb döntéshozó szerve
a közgyűlés. Az egyesület ügy-
vezetését az elnökség látja el.
Az egyesületvezető tisztségvi-
selői az elnökség tagjai. Az
elnökség hat tagból áll: az el-
nök, a két alelnök és a három
megválasztott tag. A tagság
létszáma 2020-ban 53 fő. Az
egyesület bevételei: tagdíj, adó
1%, jogi és magánszemélyek
adománya, -támogatása, pályá-
zati források, önkormányzati

támogatás és egyéb bevételek-
ből áll.

Az egyesület céljai:
– A horvát nemzeti közös-

ség érdekképviselete, a hagyo-
mányőrzés, a régi kultúra és
szokások fenntartása. Murake-
resztúr község kulturális életé-
nek fellendítése. Közművelő-
dési,- kulturális, és egyéb prog-
ramok, rendezvények szerve-
zése, ez irányú tevékenység
segítése. A település és a térség
kulturális örökségének, hagyo-
mányainak (magyar és horvát),
épített és természeti környeze-
tének ápolása és megőrzése.

– A Falu TV Murakeresztúr
működtetése. A lakosság közér-
deklődésre számot tartó köz-
hasznú információk közzététele
televíziós információcsatornán,
illetve honlapon, facebook kö-
zösségi oldalon keresztül.

– A hasonló céllal működő
belföldi és határon túli civil
szervezetekkel, illetve a szom-
szédos országok településeivel
való kapcsolatépítés. Közös
rendezvények, találkozók, prog-
ramok szervezése.

– A település és a térség gaz-
dasági fejlesztésében való rész-
vétel, az itt élők életkörülmé-
nyeinek javítása, a fenntartható

Küldetéstudatuk van…

Több mint 150 begóniát
ültettek el a murakeresztúri
önkormányzat munkatársai a
falu központjában július kö-
zepén. A virágokat egy zalai
kertészetben vásárolta a te-
lepülés.

Polgár Róbert polgármester
az ültetéssel kapcsolatban el-

Virágos Keresztúr

Kivirágzott Keresztúr központja.

mondta: „Szeretnénk, hogy a
falunk közterei minél szebbek,
csinosabbak legyenek. Az em-
berek szívesen sétáljanak, ta-
lálkozzanak az utcákon és a te-
reken. A begónia nagyon hálás
növény, ha lelkiismeretesen
gondozzák, rengetek apró, de
szép virágot hajt.”
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Fityeház Község Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata
2020. augusztus 21-én (pénte-
ken) egész napos – anyaországi
zarándoklattal egybekötött – ki-
rándulást szervez a horvátor-
szági (Má-Marija Bistrica-ba
riabeszterce) a nemzetközi hírű
Mária zarándokhelyre – Zagreb
érintésével.

A program során a részt-
vevők bejárhatják a zarándok-
helyet, részt vehetnek a délelőt-
ti ünnepi szentmisén, megte-
kinthetik a település egyéb ne-
vezetességeit.

Ezt követően Zagreb belvá-
rosában tölthetnek el mintegy
két órát – ki-ki a saját érdeklő-
désének megfelelő szabadidő
tevékenységgel.

A kirándulás a Gornja Dub-
rava-i Štefova Klet-ben zá-
rul, ahol a résztvevők – zenés

Horvátországi zarándoklat

est keretében – közös vacso-
rával, borozgatással töltik el az
estét.

A kiránduláson való rész-
vétel díja 50 kuna/fő. A kirán-
dulásra Juhász Zoltán, Takács
Gábor és Szabados Richárd
képviselőknél lehet jelentkezni.
A jelentkezés határideje: 2020.
augusztus 14.

– Amennyiben a kirándulás
idején beutazási- vagy rendez-
vényszervezési korlátozás, vagy
tilalom lesz érvényben, akkor a
kirándulást sajnos nem tudjuk
megvalósítani – mondta Juhász
Zoltán a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.

A horvát önkormányzat
ettől függetlenül – december-
ben, az advent idején – egy
adventi kirándulást is tervez
Horvátországba.

– TJ –

fejlődés szem előtt tartása.
Falusi turizmus, turisztika, szál-
láshely kialakítása, annak ösz-
tönzése, rendezvényszervezés,
gasztronómiai rendezvények
ösztönzése.

– Egészségmegőrzés, sport-
rendezvények szervezése.

– Kiadványok készítése.
Az egyesület közhasznú te-

vékenységeket folytatja:
Falu TV Murakeresztúr mű-

ködtetése, egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, családsegí-
tés, nevelés és oktatás, képes-
ségfejlesztés, ismeretterjesztés,
felnőttképzés, kulturális tevé-
kenység, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet, hátrányos hely-
zetű csoportok társadalmi esély-
egyenlőségének elősegítése fel-
adatokban. A magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbsé-
gekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos te-
vékenység, a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokkal kiegészítve.

Működteti a „Kulturno društ-
vo Kerestur” Közművelődési
Egyesület Murakeresztúr Kis-
térségi Közösségi Közlekedési
Szolgálatot.

Mérföldkövek a szervezet
életében:

1991. július 23-án alakult
meg a Közművelődési Egyesü-
let Murakeresztúr

A Falu TV működése
2006. - Digitális videókép

szerkesztése, saját logó megje-
lenése a mozgóképeken

2007.04.23-án alakult újjá
az elnökség

2008. augusztus 12. - Saját
honlap elindítása

2009.02.21-től a Közműve-
lődési Egyesület Murakeresztúr
közhasznú szervezetként foly-
tatja működését.

2010. - Kulturális- és sport-
rendezvények szervezése, kiad-
ványok készítése

2011. - MURA néptánc cso-
port megalakulása, horvát-ma-
gyar táncok

2011. - MURA Dance meg-
alakulása, latinos, operett és
moderntánc elemekkel

2013. - A horvát nemzetisé-
gű közösség érdekképviselete

2014. - A Csalamádé gyer-
mek néptánccsoport megalakulása

2015. - „EMVA – Vidéki
alapszolgáltatások - 2015” - 9
személyes kisbusz beszerzése

2016. - KÓTA díj Nemzeti-
ségi kategóriában

2017. - „Közösségfejlesztés
Murakeresztúron” EFOP-1.3.5-
16-2016-00169 projekt

2020. - Horvát Tájház létre-
hozása

Az egyesület jelentős prog-
ramokat bonyolított Murake-
resztúr életében az EFOP pá-
lyázati támogatásból: Hagyo-
mányőrző nap, Élő lakodalmas,
3 generációs nagyrendezvény,
Nemzetiségi napok, IdősTöl-
tés!, Ifjúsági Napok, sportprog-
ram, Településszépítő közössé-
gi nap, Jó gyakorlatok átadása,
IFI akadémia, Szívességcsere,
Életvezetési tanácsadás, Csalá-
di életre nevelés.

Jelentősebb képzések: Ön-
kéntes menedzsment tréning,
Érzékenyítő tréning, Esély-
egyenlőségi képzés, Közösségi
kezdeményezések létrehozásá-
nak és működtetésének gya-
korlata.

A szervezet évek óta bo-
nyolítja a Hagyományőrző gyer-
mek táborokat és Nemzetiségi
napokat a NEMZ pályázati
támogatásból. Tehetségpont-
ként a tehetséges gyerekeket
felkarolja, segíti képességük
fejlesztését.

Szociálisan rászorult gyer-
mekeket visz strandolni: Gyé-
kényesre, Bázakerettyére és
Letenyére. A kulturális csoport-
jai részt vesznek helyi és tér-
ségi rendezvényeken, progra-
mokon. A szervezet több ki-
sebb közös programban dolgo-
zik együtt a helyi művelődési
házzal. Kérésre más civil szer-
vezetek programjait dokumen-
tálja, teszi nyilvánossá.

Zárásként a küldetéstuda-
tuk: „amit a társadalomért te-
szünk az alapvető kötelessé-
günk tevékenységünkön, jóté-
konysági programjainkon és a
közérdeken való elkötelezettsé-
gen keresztül. Ez alatt értjük a
hagyományok őrzését, kulturá-
lis csoportjaink aktivitását, ren-
dezvények szervezését. Tehet-
séges gyerekek felkarolását.
Gyermektáborok bonyolítását.”

2021-ben a „Kulturno dru -š
vo Kerestur” Közművelődési
Egyesület Murakeresztúr 30.
évfordulóját ünnepli. Az ün-
nepségre méltó helyszínen, a
Horvát Nemzetiségi Tájházhoz
várja a tagjait, jelen és jövőbeli
támogatóit, és az érdeklődőket.

Kovácsné Deák Erzsébet
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Kedves Feri, amikor először
találkoztunk Novák Aranka né-
nihez jöttél látogatóba, aki a
már megalakult népdalkör ve-
zetője volt 1999-ben. Rám néz-
tél és azt mondtad: „Te a Ma-
gyaróvári Zsuzsika vagy!” A
következő mondatod már így
szólt: „Miben segíthetek? Miről
van szó?”

Aztán ettől az évtől kezd-
ve segítségeddel a Fityeházi
Hagyományőrző Népdalkör
Asszonykórusa ismertté vált.
Számtalan meghívásnak tettünk
eleget. Önzetlen anyagi és er-
kölcsi hozzájárulásoddal elvit-
tük Fityeház hírnevét Zala me-
gye területére és még azon is
túlra. Sőt Hobolra, a te válasz-
tott lakóhelyedre és az ottho-
nodba is meghívást kaptunk.

2007. december 15-én Fi-
tyeházon, a szülőfaludban is
bemutattad az időközben ál-
talad megalakított és vezetett
„Borostyán” Nyugdíjas Klubot,
aminek köszönhetően gyönyö-
rű, szívhez szóló előadásban
volt részünk a fityeházi mű-
velődési házban. Az est meghitt
hangulatához hozzájárult a sok
régi emlék, a gyerekkori bará-
tok, ismerősök, sőt az egykori
osztályfőnök, Zsdrál Mátyás és
az igazgató néni, Zsdrál Má-
tyásné jelenléte is.

Az est számos meglepetést
tartogatott az érdeklődők szá-
mára, például gyertyát gyúj-
tottunk a temetőben nyugvók
emlékére. Erről a gyönyörű
estről hála Istennek egy nagy-
szerű DVD is készült, ami a
fityeházi könyvtárban megte-
kinthető.

Tudtuk, hogy mindig min-
den nem lehet szép és jó. Így
történt, hogy egy nap egy szo-
morú üzenetet kaptál, de a te
jóságos szíved nem tudott várni
és még aznap egy hatalmas
virágcsokorral látogattad meg
otthonában édesanyámat. Utó-
lag is ezerszer köszönöm Ne-
ked. Részese voltán az ő horvát
népdal éneklésének, sőt nagy-
részt a te biztatásod is hoz-
zájárult a népdalkörben való
további szereplésének.

Búcsú Fityeház szülöttjétől és díszpolgárától
Mencigár Ferenc 1948-2020

Egy nap felhívtál azzal,
hogy nagyon finom illata van
az akácvirágnak! Tudtam, hogy
most el kell mennem oda, arra
a helyre, ahol Fityeházon az
akác virágzik. Nem máshol,
mint a temetőben. Már messzi-
ről láttam, hogy egy kivágott
akácfa tuskón ülsz, s annyit
mondtál: „látod, itthon vagyok”.

Elmondtál egy idézetet a
korinthusiakhoz írt levélből:
„Most azért megmarad a hit,
remény, szeretet, e három: ezek
között pedig legnagyobb a
szeretet”. Aztán beültél az autó-
ba és már indultál is hazafelé.

Megköszönöm neked a nép-
dalkör nevében, hogy önzet-
lenül hozzásegítettél bennünket
ahhoz, hogy hagyományainkat,
kultúránkat gyarapíthattuk, be-
mutathattuk. Isten veled!

Tóthné Magyaróvári

Zsuzsanna

könyvtáros
Kedves Feri Barátom!
Az 1980-as évek elején lét-

rehoztuk a sportegyesületet és a
futballpálya kialakításával kez-
dődött anyagi és erkölcsi támo-
gatásod. Sikerült feljutni Fitye-
ház történetében először a me-
gyei I. osztályba.

A rendszerváltozást köve-
tően segítettél a községnek a
fityeházi halastó visszavásárlá-
sában. Aki ismert, tudta, hogy
szinte világutazó voltál és ér-
dekesebb útjaidról nyilvános
élménybeszámolókat tartottál
itthon, a szülőfaludban.

1991-ben megalapításra ke-
rült a „Fityeház 1-8 osztályos
Iskolájáért” Alapítvány, majd
később a Fityeház Fejlődéséért
Közalapítvány, amelyeknek a
kezdetektől támogatója voltál.

És hogy mennyire szeretted
és ragaszkodtál szülőfaludhoz,
mi sem bizonyítja jobban, mint
az a műsor, amit itthon szer-
veztél nekünk faludbelieknek
és a végén megleptél bennün-
ket egy finom vacsorával.

Utazásaid során, kapcsola-
taid révén találkoztál Erdélyben
egy öntőmesterrel, akitől meg-
rendeltél nekünk a temetőbe
egy 40 kg-os lélekharangot.

Tevékenyen részt vettél a ha-
rangláb „megálmodásában” és
kivitelezésében. 2012-ben elké-
szült és a felszentelésén is jelen
voltál.

2011-ben önkormányza-
tunk képviselő-testülete érté-
kelte több évtizedes önzetlen
anyagi és erkölcsi támogatáso-
dat és ezért a „Fityeház dísz-
polgára” címet adományozta
neked. Ezt követően is bol-
dogan és aktívan vettél részt
szinte minden rendezvé-
nyünkön.

Távozásoddal Fityeház
községet nagy veszteség érte,
mert egy szeretett embert, egy

igazi „Fitye-Haza-i” szülöttet
vesztettünk el személyedbe.
Nyugodj békében!

Tatai István

2020. július 24-én, pénte-
ken délutántól, 25-én szom-
baton délutánig az egész or-
szág területén özönvízszerű eső
esett.

Fityeház község sem ma-
radt ki ebből az égszakadásból,
kivált, hogy a település a Prin-
cipális-csatorna mentén terül el.

Pénteken gyönyörű napsü-
téses, fülledt meleg strandidő
volt körülbelül délután négy
óráig, aztán lengedezni kezdett
a szél, majd beborult az ég,
elbújt a nap és először csende-
sen, majd egyre erősebben,
egyre nagyobb cseppekben
kezdett esni az eső.

Fityeház sem úszta meg
Aztán este már nem esett,

hanem csak folyt és folyt –
„megnyíltak az ég csatornái” –
annyira, hogy csak egy ha-
talmas, összefüggő zuhatagot
lehetett látni.

Kilépett a medréből a határ-
árok és a Principális-csatorna
olyannyira, hogy a beleznai
nagydombi szőlőhegyre vezető
út melletti rét egybefüggő ta-
vacskává alakult (ahogy ez az
Ady utca 52. számú ház
udvarából készült fotón is
látszik).

Tóthné Magyaróvári

Zsuzsanna

könyvtáros
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Fityeház Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be
az „Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések tá-
mogatása” című, 2020. évi Bel-
ügyminisztériumi pályázati ki-
írásra.

A pályázat tartalmazza – a
Rákóczi út páratlan oldali 430 m
hosszúságú, valamint az Alkot-
mány tér „kimaradt” 200 m
hosszúságú járdájának térköve-
zése mellett – a Joy's café
mögötti 57 m hosszú útszakasz
teljeskörű felújítását is.

Önkormányzati utak ideiglenes javítása Fityeházon

Addig is, amíg sor kerül a
felújításra, az önkormányzat –
Tatai Norbert képviselő támo-
gatásával, a helyi alkalmazot-
tak és közfoglalkoztatottak köz-
reműködésével – mart aszfalt
felhasználásával elvégezte a
legkritikusabb útegyenetlensé-
gek kátyúzását.

A Kossuth út új utcasora
előtti közút aszfaltozása a követ-
kező évi Magyar Falu Program
pályázatai között került beterve-
zésre – az önkormányzat 2019 –
2024. közötti időszakra elfo-

A legkritikusabb útszakaszokon végeztek kátyúzást.

Fityeház Község Önkormány-
zatának Béli Krisztinanevében
jegyző és dr. Takács József
polgármester köszöntötték ott-
honában a 90. születésnapját
ünneplő – leányával élő –
Réger Mihálynét, Margit nénit.

A gyönyörű születésnapi vi-
rágcsokor mellé átadták a Ma-
gyarország Kormánya által eb-
ből az alkalomból küldött – a
miniszterelnök által aláírt –
emléklapot.

Az emléklap mellett – aho-
gyan ma Magyarország minden
90. életévét betöltő polgára –
Margit néni is 90000 Ft pénz-
összegű ajándékban részesült.

Margit néni boldogan me-
sélt életéről:

„Hat éves koromban kezd-
tem el az általános iskolai ta-
nulmányaimat, 14 évesen fejez-

Újabb 90 éves köszöntése Fityeházon
tem be az Aba községben ak-
koriban törvényesen bevezetett
kötelező nyolc osztályt.”

Margit néni még az iskola-
igazgató nevére is visszaemlék-
szik és arra is, hogy tanköny-
vét, füzetét, a fából készült
tolltartót, ceruzáival együtt, egy
szatyorban hordta.

„Az iskola befejezése után
édesapámmal aratni, dolgozni
jártam a mezőre.” – idézte fel.

Margit néninek irigylésre
méltó tiszta tudata van. A mai
napig emlékszik gyerekkorára,
felnőtt éveire, a Páva Körre…
Azt is elárulta, hogy verseket
írt, amelyeket el is szavalt, s
némelyikkel díjat is nyert. Be-
fejezésül elmondta, örül és elé-
gedett, mert szép, boldog csa-
ládi élete volt.

– TJ – Otthonában köszöntötték az ünnepeltet.

gadott Gazdasági Program-
jában.

Addig is, amíg lehetőség nyí-
lik a megvalósításra, az önkor-
mányzat – ugyancsak a helyi al-
kalmazottak és közfoglalkozta-

tottak közreműködésével – folya-
matosan és szükség szerint végzi
az útfelületi hiányosságok fel-
töltését. A munkálatokhoz Szili
Győző – a Murasóder Kft. ügy-
vezetője – mintegy 10 m meg-3

felelő szemcseméretű törtkavi-
csot bocsátott az önkormányzat
rendelkezésére – díjmentesen.

– TJ –

Augusztus 1-jétől megszűnt a és több megyeiBudapest Zala
város közötti, közvetlen autóbuszjáratok többsége – közölte
honlapján a .Volánbusz

A közlekedési cég Budapest és Zalaegerszeg, illetve Budapest
és között a vasút igénybevételét ajánlja. A közvetlenNagykanizsa
távolsági autóbuszokkal Budapestről eddig elérhető Zala megyei
településeket a vonatokhoz csatlakozó regionális autóbuszjáratok-
kal lehet elérni.

A Volánbusz honlapja szerint megszűnt a Budapest-Zalakaros-
Nagykanizsa, valamint a Budapest-Keszthely-Hévíz-Zalaeger-
szeg-Lenti vonal.

Új járatként a Budapest-Keszthely-Hévíz-Zalakaros-Nagyka-
nizsa útvonalon indítottak járatot naponta kétszer mindkét irány-
ba, ezekkel a Zala megyei fürdőhelyeket, illetve a Kis-Balaton
körüli településeket (Alsópáhok, Sármellék, Zalavár, Zalaszabar,
Nagyrada, Garabonc) lehet elérni.

Szintén új a Lenti-Zalaegerszeg-Keszthely-Balatonszentgyörgy
közötti, vasúthoz csatlakozó autóbuszvonal, amellyel Balaton-
szentgyörgyön biztosítanak átszállást a kétóránként a budapesti
Déli pályaudvar felől érkező, illetve oda induló vonatokhoz.
Hasonló közlekedési lehetőséget kínál az ugyancsak újonnan
induló Nagykanizsa-Zalakaros-Balatonszentgyörgy-Keszthely vo-
nal, amely szintén Balatonszentgyörgyön csatlakozik a Budapest-
Déli pályaudvar felől érkező, illetve oda induló vonatokhoz –
olvasható a Volánbusz honlapján.

Több közvetlen autóbuszjárat is megszűnt
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Két turnusban tehették pró-
bára tudásukat és szorgalmukat
a diákok az önkor-keresztúri
mányzatnál a nyáron. Kor-
mányzati támogatással nyílt le-
hetőségünk rá, hogy a falu
fiataljai júliusban és augusz-
tusban munkát vállaljanak a
közösség szolgálatában. Nem-
csak értékes tapasztalatot sze-
rezhetnek így a diákok, de
tisztességes fizetést is kaptak a
hivatalnál és az önkormányzat

A művelődési házban segédkeztek
intézményeinél elvégzett mun-
káért.

A keresztúri művelődési ház-
ban ésOrsós Dorina Rulek Fanni
keresztúri diákok gyerekprogra-
mok szervezésében vettek részt a
nyár utolsó hónapjában. A mű-
velődési ház dolgozóinak segí-
tettek a változatos programok ki-
dolgozásában és koordinálásban.

A ház programjának nagy
sikere volt a vakációjukat töltő
gyerekek körében.

Orsós Dorina és Rulek Fanni a keresztúri művelődési ház gye-
rekprogramjainak megtartásában segédkeztek.

Ha minden a tervek szerint
alakul, nemcsak kerékpárút
készül majd a Mura partján, de
egy új hidat is épül Murake-
resztúr Horvátországés között.
A Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő (NIF) Zrt. augusztus 5-én
írta ki pályázatot az új vízi
átjáró megtervezésére. A négy-
támaszú híd 170 méter hosszú
lesz, hozzá egy 2x1 sávos, 1,6
km hosszú autóút és egy 3,3
km hosszú bicikliút kapcsoló-
dik majd. A terveket szeptem-
ber 10-ig várja a NIF. A hídra

Új pályázatot írtak ki a Mura-híd tervezésére
Szeptember a határidő

már korábban is készültek ter-
vek, de azok végül sajnos nem
valósultak meg, most azonban
új lendületet vehet a projekt.

A pályázat:
– a korábbi megvalósít-

hatósági tanulmányterv felül-
vizsgálatára,

– új tanulmányterv készí-
tésére,

– valamint környezeti ha-
tástanulmány elkészítésére

– és környezetvédelmi en-
gedélyezési eljárásra vonat-
kozik.

Polgár Róbert polgármester
ennek a pályázat kihirdetése
kapcsán nyilatkozott a Mura
Infonak: „A beruházás megva-
lósulása új távlatokat nyithat
falunk fejlődésében. Hozzájá-
rulhat településünk gazdasági
fellendüléséhez, a magyar-hor-
vát kapcsolatok erősítéséhez.
Keresztúr magyar-horvát falu,
az új vízi határátkelőnek kö-
szönhetően a turisztikai, oktatá-
si, kulturális és sportcélú együtt-
működés is új lendületet ve-
hetne a nemzetek között. Mi
mindent el fogunk követni,
hogy a híd mielőbb megépül-
hessen, és Keresztúrról egyenes
út vezessen a szomszédos
Kotorba!”Leporolják a Mura-híd régi terveit, azokat újragondolva kezdenek neki a beruházásnak.

Nagykanizsán Közép-Európai Informatikairendezik az idei
Diákolimpiát (CEOI), az augusztus 23. és 29. között szervezett idei
versenyre tizenhárom országból, többek között Ausztriából, Német-
országból, Szlovákiából, Horvátországból, Svájcból Hollandiábólés
érkeznek négy tagú, 20 évesnél fiatalabb, kimagasló programozási
ismeretekkel rendelkező középiskolás diákokból álló csapatok.

Magyarországot nyolc fiú képviseli. Mivel idén a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnázium ad otthont a diákolimpiának, ezért két
csapat indítására is jogosult Magyarország. Az informatikai diák-
olimpikonok egyhetes ittlétük alatt versenyprogramjuk mellett fel-
fedezik majd Nagykanizsát és a környék nevezetességeit. A tervek
szerint a sofőr nélküli járművek számára épített zalaegerszegi
tesztpályán tartanak számukra bemutatót és meglátogatják a keszt-
helyi Festetics-kastélyt is.

A Közép-Európai Informatikai Diákolimpia az IOI, vagyis az
UNESCO által is támogatott Nemzetközi Informatikai Diákolimpa
előversenyének tekinthető, a CEOI-n való részvétel fontos a világ-
versenyre való felkészülésben. A magyar diákok hagyományosan
jól szerepelnek a CEOI-n, az elmúlt huszonöt évben összesen
ötvenhat érmet gyűjtöttek. A tavalyi versenyről diákjaink egy
arany és három bronzéremmel térhettek haza. A verseny
történetében 2019-ben szerzett először magyar diák abszolút első
helyet, ő volt a legjobb az aranyérmesek között is.

Nagykanizsa az idei rendező
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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 megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

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

Dél-Zala Murahíd
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Nemrég megújult külsőt
kapott a utcai ke-Bajcsy-Béc
reszt. polgár-Farkas Szilárd
mester a város önkormányzata
nevében köszönte meg a lete-
nyei , hogyFehér Zoltánnak
festéssel megújította a Béc
utcai keresztet. Ugyancsak kö-
szönetét fejezte ki a város-

Megújult kereszt Letenyén

vezető részé-Major Marianna
re, aki lehetőséget biztosított a
kereszt felújítására és nagy
figyelmet fordít a mindennapi
gondozására.

A keresztet még 1907-ben
állíttatta az akkor még külön-
álló Bécz község.

M.I.

A felújított kőkereszt.

Farkas Szilárd polgármes-
ter lapunknak elmondta, nagy
örömmel fogadták gróf Zichy
Esztert a Habsburg Ottó Ala-
pítvány munkatársát a letenyei
városházán. A június 30-i, dél-
utáni találkozón, a kellemes
hangulatú beszélgetés alkalmá-
val elhangzott: 2021-ben már
negyed évszázada, hogy Habs-
burg Ottó főherceg, politikus, a
Páneurópai Piknik kezdemé-
nyezője részére a kisváros
képviselő-testülete díszpolgári
címet (1996) adományozott.
Ebből az alkalomból jövőre ki-
állítás jegyében, nagyobb sza-
bású eseményen kívánják fel-
idézni a kitüntetett díszpolgár
városhoz kötődését, életútját, Le-
tenyére látogatásának emlékeit.

Habsburg Ottó több, mint
50 magyarországi település
díszpolgára, Zala megyében
pedig Letenyéé, Keszthelyé,
Hévízé Tótszentmártonéés .

Rostonics László, korábbi
letenyei polgármester 2011.
július 7-én az alábbiakat nyi-
latkozta a Zalai Hírlapban:

„Már akkoriban érzékelhető
volt, hogy a térségek, a régiók

Habsburg Ottóra emlékezve…

határokon átnyúló együttműkö-
désének van jövője, e gondolat-
tól vezérelve kerestük meg
Habsburg Ottót az ötletünkkel:
legyen Letenye díszpolgára –
bocsátotta előre Rostonics
László. – Rendkívül megnyerő
személyisége miatt kiváló kap-
csolatteremtő készsége volt,
olyan, amilyennel csak kevesen
rendelkeztek. Nagy formátumú
európai politikusnak tartottam
mindig, s különösen fontos volt
a képviselő-testület számára –
amikor döntött a cím adomá-
nyozásáról –, hogy elsősorban
magyarnak vallotta magát, amit
azzal is nyomatékosított, hogy
itt, hazánkban a mi nyelvünkön
beszélt.”

Letenye Város Díszpolgárá-
nak emlékét számos helyi írás,
tudósítás, valamint értékes
fényképfelvételek őrzik az
utókor számára, mely em-
lékeket a közeljövőben össze
kívánnak gyűjteni – hangzott
el a találkozón Dömők Jó-
zseftől, a Fáklya Művelődé-
si Ház és Könyvtár igazga-
tójától.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Balról Farkas Szilárd, gróf Zichy Eszter és Dömők József.

Július 23-án került sor a
Zalaerdő Zrt. tulajdonában lévő
Budafai Arborétum új fogadó-
épületének ünnepélyes avatójára.

A korábbi parkoló helyén
lévő új épület, valamint a kap-
csolódó parkolóhelyek, utak ki-
vitelezési költsége 147 millió
forint, amelyet a nagykanizsai
székhelyű erdészeti társaság a
rendelkezésére bocsájtott tőke-
emelésből finanszírozott.

A vezérigazgató az avatón
felidézte, a kormány 2016-ban
indította útjára a Mura fejlesz-
tési programot, amelynek meg-
valósításához a Zalaerdő Zrt.
egymilliárd forintos tőkeeme-

Új fogadóépület a Budafai Arborétumban

lést kapott a tulajdonosi jogo-
kat gyakorló agrárminiszté-
riumtól.

Az avatóünnepségen Rosta
Gyula, a Zalaerdő vezérigazga-
tója többek között azt is el-
mondta, a Cseresnyés Péter
államtitkár, országgyűlési kép-
viselő által életre hívott Mura
Nemzeti Programból megújult az
erdei kisvasút Ábel nevű gőz-
mozdonya és két dieselmoz-
dony átépítésre került, valamint
felújították a vasúti pályát is.

Jutott még a Pusztamagya-
ród-Szentpéterföldre 12 km-es
kerékpározható útszakasz ki-
alakítására. Az új fogadóépület

erdei iskolai oktatásra és kisebb
kiállítások rendezésére is al-
kalmas, de a terepadottságok-
hoz igazodó látványosságként a
környék szimbólumává is vál-
hat – mondta többek között
Rosta Gyula.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium államtitkára, a térség
fideszes országgyűlési képvi-
selője hangsúlyozta: a Mura
Program két pillére az agrárium
és a turizmus fejlesztése. Célja
a helyi gazdaság megerősítése,

a megélhetési lehetőségek bő-
vítése, amelyekkel együttesen
növelni lehet a térség népesség-
megtartó erejét – mondta.

Az eseményen részt vett
többek között Farkas Szilárd
letenyei és Balogh László
nagykanizsai polgármester, va-
lamint a Zalaerdő erdészeteinek
vezetői és munkatársaik.

Az ünnepélyes szalagátvá-
gást Rosta Gyula, Cseresnyés
Péter és KiscsehiSüle Béla
polgármestere végezte el.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. (B-j) Rosta Gyula, Cse-
resnyés Péter, Süle Béla.
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Csörnyeföld településen
2020. március 1. nappal 9 fővel
kezdetét vette a mezőgazdasági
közfoglalkoztatási program. A
program célja, hogy a helyi
alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező, 60 év alatti hát-
rányos helyzetben élő lakosok
részére munkát biztosítson.

Többek között 400 kg vető-
burgonyát, 25 kg dughagymát
ültettünk kora tavasszal, mely-
nek a helyi lakosok már lát-
hatták is eredményét, hiszen
idén a burgonya és a vörös-
hagyma is nagyon jól sikerült,
melynek nagy részét helyben
értékesíteni tudtuk, valamit a
közétkeztetést ellátó konyhák
vásárolták fel. Sikeresen érté-
kesítettük az őszi fokhagy-
mánkat, zöldborsót és fejessa-
látát is.

Önkormányzatunk dolgozói
kitartó és odaadó munkával

Csörnyeföld közfoglalkoztatási programja
minőségi szezonális terménye-
ket kínálnak kedvező áron.

A program keretében to-
vábbra is gondozzuk a meglévő
fenyőket, gyümölcsöst és a
szőlészeti génbankot. Önkor-
mányzati területen (önkor-
mányzat részére lemondott tel-
keken) a területek hasznosítása
érdekében 50 db gesztenyefa
került elültetésre. További ki-
sebb területeken olajtököt, pap-
rikát, paradicsomot, salátát,
zöldborsót, babot, paprikát és
paradicsomot termesztünk. Má-
sodvetésként káposztát, céklát
és kerekrépát vetettünk.

Meglévő mezőgazdasági
eszközeink tárolásához önkor-
mányzati terület elkerítésével
igyekszünk védeni eszközein-
ket az illetéktelenektől, hiszen
az önkormányzat tulajdonában
levő, a korábbi évek során be-
szerzett gépek, eszközök zárt

helyen való tárolása vagyonvé-
delmi szempontból elengedhe-
tetlen. Téli időszakra a program
keretében történő munka bizto-
sítására idén először gomba ter-
mesztésével próbálkozunk meg.

A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara iránymutatása alapján
a helyi termelőktől való vásár-
lás esetén az áru minősége, ter-
melési módja könnyen leinfor-
málható, hiszen a helyi termelő
a saját termékét árulja. A helyi
termékeket környezetkímélő,
hagyományos módon, nagyobb
élőmunkával, odafigyeléssel ál-
lítjuk elő, továbbá a friss ter-
mékek szezonálisak, így ezek
az élelmiszerek gazdag, külön-
leges ízvilággal rendelkeznek.
Mivel közvetlenül a termelőtől
vásárolhatnak, nem kell szá-
molni a termék árában meg-
jelenő kis- és nagykereskedők
általi haszonnal. Az élelmiszer
útja így a lehető legrövidebb,
csökken a szállítási, tárolási,
hűtési költség, ebből adódóan a
környezetterhelés is. A bevéte-
lek helyben maradnak, melyet
az önkormányzat további fej-
lesztésekre fordíthat.

A fentiekben leírtakkal ön-
kormányzatunk szeretné fel-
hívni az emberek figyelmét, a
helyi termelőktől való vásár-
lás fontosságára, hiszen ezzel
nemcsak a környezetükben
élőket támogatják, de nagy-
ban hozzájárulnak a kör-
nyezetterhelés csökkentésé-
hez is.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Érik a paprika…

Idén a falunap elmaradt, de
a horgászversenyt – a távol-
ságtartási szabályok betartásá-
val – július 18-án megren-
dezték .Kistolmácson

39 horgász nevezett, ebből
34 a vegyes (felnőtt-ifjúsági) és
5 a gyermek kategóriában. Kü-
lön jutalmazták a legnagyobb
halat fogó versenyzőt.

A végeredmény. Vegyes ka-
tegória: 1. Proszenmák Dusán
5,815 kg, 2 Nagy Zoltán 4,645
kg, 3. Lebár Tamás 2,29 kg.
Gyermek kategória: 1. Poczek-
Hóbor Lili 2,755 kg, 2. Sánta
Milán 0,955 kg, 3. Kun Milán.
A legnagyobb halat fogta: Pro-

10. Kistolmács Kupa horgászverseny

szenmák Dusán 4,175 kg-os
ponty.

A közel 4 órás verseny
eredményhirdetése után egy tá-
nyér gulyás és egy pohár ital
várta a versenyzőket a Fortuna
Vendéglőben.

– Köszönöm a Mura Hor-
gászboltnak a szervezésben és
a lebonyolításban végzett mun-
kát egyaránt. Köszönet a Za-
laerdő Zrt.-nek, hogy a verseny
idejére biztosította számunkra a
vízterületet. Reméljük, hogy a
falunapi rendezvények 2021-
ben újra megtarthatók lesznek
korlátozások nélkül – mondta
Birkás Zoltán polgármester.

A legnagyobb hal fogója és az I. helyezett a díjaival.

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Ekler Elemérkiadó-főszerkesztő:
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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
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Farkas Szilárd városvezető elmondta, a tavalyi évhez
hasonlóan az koordi-Innovációs és Technológiai Minisztérium
nálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővá-
rosi és megyei kormányhivatalok, valamint az állami foglal-
koztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok
megvalósításával „Nyári diákmunka 2020.” elnevezéssel mun-
kaerőpiaci programot indítottak, melyhez városunknak is csat-
lakozási lehetőséget biztosítottak. A polgármester hozzátette:
jelentős érdeklődésre tett szert a diákmunka program, a meg-
hirdetést követően sokan érdeklődtek a feltételekről.

A központi program keretében az önkormányzatok és ön-
kormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap idő-
tartamra, 2020. július 1. és 2020. augusztus 31. közötti időszak-
ra támogatást igényelhettek a 16-25 év közötti, nappali tago-
zatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt
igazolni tudó diákok foglalkoztatásához.

A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás
támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén. Letenyén
napi 6, illetve napi 4 órás foglalkoztatás is megvalósul július és
augusztus hónapokban. A támogatás megállapítása során havi
munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében
157.950 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör
esetében pedig 120.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A
napi 6 óránál rövidebb munkaidőben (pl. napi 4 óra) történő
foglalkoztatás esetén a támogatási összeg természetesen ará-
nyosan csökken.

A járványhelyzet feloldását követően, a programban részt-
vevő tanulók a munka mellett bevételre is szert tesznek az egy
hónapos foglalkoztatást követően. Annak érdekében, hogy a
foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósul-
hasson, Letenye Város Önkormányzata és intézményei eseté-
ben a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatásként biztosítják.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Nyári diákmunka Letenyén

Szentmisével emlékeztek
meg az elhunyt motorosokra
július 19-én im-Kistolmácson,
már 9. alkalommal. Közel 50
motoros jött el a megemlé-
kezésre Zalából és a környező
megyékből, de rajtuk kívül
letenyeiek és kistolmácsiak is
részt vettek az ünnepi esemé-
nyen, illetve a misén, melyet
Aigner Géza letenyei plébános
celebrált.

A szentmise után Birkás
Zoltán polgármester köszöntöt-

Megemlékezés a motorosokról Kistolmácson

te a résztvevőket, majd koszo-
rúzásra és mécsesgyújtásra ke-
rült sor. Ezután a motorosok és
járműveik megáldása követke-
zett.

A vendéglátásról sem feled-
keztek meg a kistolmácsiak.
Finom kiflivel, pogácsával, sü-
teményekkel és italokkal kínál-
ták meg az esemény résztvevőit.

Köszönet mindenkinek, aki
a vendéglátásban avagy a szer-
vezésben segítségre volt és kü-
lön köszönet a résztvevőknek.

Megemlékezés a motoros emlékmű előtt.

Farkas Szilárd polgármes-
tertől megtudtuk: a képviselő-
testület a hulladékszállítást
végző nagykanizsai szolgálta-
tóval többször egyeztetve egy-
hangúlag döntött a városban
kialakított öt szelektív sziget
végleges megszüntetéséről. A
lépés nem példa nélküli, ha-

Megszűnnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek Letenyén

sonlóan határozott már koráb-
ban több környékbeli település
is, ahol Letenyéhez hasonlóan
áldatlan, nem egyszer minősít-
hetetlen állapotok alakultak ki
a szelektív hulladékgyűjtő szi-
geteknél az ott illegálisan el-
helyezett háztartási hulladékok
miatt.

– Sajnos a szelektív szige-
tek az elmúlt években még úgy
sem váltották be a hozzájuk
fűzött reményeket, hogy az
önkormányzat két sziget mellé
a kommunális hulladékok elhe-
lyezésére szolgáló konténereket
is elhelyeztetett a szolgáltatóval
– mondta Farkas Szilárd. – Az
önkormányzatnak az utóbbi
időben ezeket a konténereket
kézi vezérléssel már heti szin-
ten kellett üríttetnie, mely az
első negyedévben több mint
félmillió forint többletköltséget
jelentett, éves díjban számolva
pedig 2,1 millió forintot vont el
a helyi költségvetésből, holott a
rendeltetésszerű használatból
(megfelelő hulladék a megfe-
lelő konténerbe) adódó ürítések
díjmentesek. Korábban több al-
kalommal is felhívtuk a lakos-
ság figyelmét a rendeltetéssze-
rű használat fontosságára, saj-
nos sikertelenül. Megjegyez-
ném, hogy a környező falvak-
ból is sokan a mi szigeteinknél

szabadultak meg a háztartási
vagy akár építési hulladékuk-
tól, törmeléktől. Ezért döntött
úgy a képviselő-testület, hogy
szeptember elsejével véget vet
az áldatlan állapotoknak úgy,
hogy felszámolja a város összes
szelektív gyűjtőszigetét.

A polgármester hozzátette:
természetesen Letenyén to-
vábbra is elérhető lesz a zsá-
kos, házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés, valamint a
helyi és a nagykanizsai hul-
ladékudvar is rendelkezésre áll.
A letenyei hulladékudvarban
keddtől szombatig lehet leadni
a PET-palackokat, vagy akár az
építési törmeléket. A jövő év-
vel kapcsolatban pedig a kép-
viselő-testület megvizsgálja az
évi kétszeri lomtalanítás le-
hetőségét. Továbbá lehetőség
van a szolgáltatótól bérleni 240
liter űrtartalmú, szelektív gyűj-
tésre alkalmas tárolóedényze-
tet is.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Sport utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget Letenyén.
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Balogh László nagykanizsai
polgármester felhívására és a
katasztrófavédelem megkeresé-
sére a július 26-i hétvégén
Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester, egyesületi elnök azon-
nal rendelkezésre bocsátotta a
Kistolmács Jövőjéért Közhasz-
nú Egyesület 2015-ben beszer-
zett 8 személyes kisbuszát,
mellyel önkéntesek szállítására
került sor Letenyéről Nagy-
kanizsára.

Itt a kiskanizsai városrész-
ben lévő utcában – aPivári
védekezéssel összefüggésben –
szombaton, késő délután ho-
mokzsákolási munkákat kezdtek
meg a letenyei önkéntesek is.

Farkas Szilárd lapunknak
elmondta: Letenyén az esőzése-
ket megelőző csütörtöki és pén-
teki napokon Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester irányítá-
sával egyeztették a szükséges
védelmi feladatokat, megtették

Letenyén is készültek a hatalmas esőzésre
a megelőző intézkedéseket a
Letenyei Katasztrófavédelmi
Őrs, a helyi önkéntesek, a köz-
foglalkoztatottak, a vízügyi igaz-
gatóság munkatársainak, vala-
mint a lakosság, továbbá a
helyi vállalkozók, egyesületek
együttműködésében.

– Péntek délután, szabadsá-
gom ellenére jómagam is részt
vettem az előttünk álló védelmi
feladatok végrehajtásában. Le-
tenyén a Béci-patak medrében
lezúduló, jelentős mennyiségű
víztömeg belterületen nem oko-
zott problémát, mely a korábbi
mederkotrással összefüggő mun-
kálatoknak is köszönhető volt.
A kritikus, közterületen előfor-
duló, korábbi elöntési pontokon
a közfoglalkoztatottak a hétvé-
gét megelőző csütörtöki, pén-
teki és szombati napokon is
beavatkoztak a város több pont-
ján – mondta a letenyei város-
vezető.

Farkas Szilárd köszönetét
fejezte ki azon letenyeieknek,
akik bármilyen módon segít-
séget nyújtottak a védekezés,
megelőzés sikeres lebonyolítá-
sában. A városvezető azt is
hozzátette: számos település
azonban jelentős károkat szen-
vedett el a heves esőzések kö-

vetkeztében. Sok erőt, türelmet
és mielőbbi sikeres helyreállí-
tást kívánt azon Zala és So-
mogy megyei polgármester
kollégáknak, ahol a hirtelen
lehullott, nagy mennyiségű
csapadék jelentős problémát
okozott.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A kiskanizsai Principális csatornánál folyó homokzsákolásnál
letenyeiek is segítettek.

Július 6-án megkezdődtek a
nyári nappali táborok ,Letenyén
melyet az EFOP-3.9.2-16-2017-
00050 kódszámú, „Humán ka-
pacitások fejlesztése a Mura
Nemzeti Program nyugati tér-
ségében” címet viselő program-
ból valósít meg a város ön-
kormányzata, mint konzorciu-
mi partner.

Farkas Szilárd városvezető
ismertette, ahogy már évek óta
ismert, a pályázati támogatás a
következőkre irányul: szabad-

Nyári táborok Letenyén
idős események megvalósítása
a szülők bevonásával, melyek
célja és témája a tudatos pénz-
ügyi magatartás kialakítása, a
fenntartható fejlődéssel kapcso-
latos ismeretek bővítése és az
öko-tudatosság fejlesztése, to-
vábbá a helyi tantervhez il-
leszkedő képzési tematikával a
tanulói aktivitásra épülő isko-
lán kívüli tevékenységek szer-
vezése. A fenti célkitűzéssel
összhangban nyári nappali tá-
borok szervezése kiemelt fel-

adat a kisváros gyermekei szá-
mára – akár több ötnapos tur-
nusban is. A tábor tematikája
nagyon sokszínű lehet a pro-
jektben megfogalmazott irány-
elvek alapján, az élelmiszer-
tartósítástól (lekvárfőzés, gyü-
mölcs-aszalás) egészen a mű-
vészeti témákig terjedhet. A
polgármester hozzátette, hogy a
Mura Nemzeti Program által
biztosított táborok kiváló lehe-
tőséget adnak a gyermekek sza-
badidejének hasznos eltöltésére.

Letenyén hat különféle te-
matikájú (kerékpáros, kaland,
mazsorett, ... stb.) tábor várja a
7-14 éves korú letenyei gyer-
mekeket nyáron. A gyermekek
étkezése a tábor teljes időtar-
tama alatt helyi vállalkozók és
a letenyei főzőkonyha által biz-
tosított.

Az első héten kerékpáros-
táborban vettek részt az isko-
láskorú nebulók, mely kiváló
hangulatban, élményekkel tűz-
delve zajlott a táborvezető pe-
dagógusok szakmai irányításával.

A gyermekek többek között
Letenye egyik legnagyobb fog-
lalkoztatójához is ellátogattak,
akik érdeklődéssel és nagy kí-
váncsisággal ismerkedtek meg
a cég mindennapi munkájával,
feladataival.

Letenye mellett Bánokszent-
györgy, Bázakerettye, Becse-
hely, Borsfa, Murakeresztúr, Mu-
raszemenye, Pusztaszentlászló,
Tótszentmárton Tótszerda-és
hely településeken valósítanak
meg nyári nappali táborokat –
emelte ki a letenyei polgár-
mester.

M.I.

Letenye, kerékpáros tábor.

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.
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Augusztus 14. péntek
10:00 XXIV. MURA ART NEMZETKÖZI FESTŐ
SZIMPÓZIUM (Helye: Kastélypark)

Augusztus 18. kedd
18:00 Kiállítások megnyitása

� Szőke Zsuzsanna – Zsuzsanna Maly letenyei
származású kortárs festő kiállítása
� „Honfoglalástól napjainkig” – Pintér Ferenc
bőrműves kiállítása
Közreműködik: Igric Tibi

(Helye: Városi Könyvtár)

Augusztus 20. csütörtök
8:00 Tábori mise az egyedutai temetői kápolnánál
9:30 Ünnepi szentmise (Helye: Szentháromság templom)

10:00 Letenyei Értéktár bemutató (Helye: Városi Könyvtár)

10:30 SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS AZ ÚJ KENYÉR
ÜNNEPE
Nemzeti Ünnep városi megemlékezése
� Helyi kitüntetések átadása
� Kalivoda Kata (1877-1936) letenyei születésű festő-
művész, grafikus képének ajándékozása Letenye
városának Dmitry Dubitskiy orosz műgyűjtő által

(Helye: Kastélypark)

16:00 60 éves Mura Menti Napok - jubileumi faültetés a
kastélyparkban

16:00 órától Kastélyparki gyermekparti a kastélyparkban
� Vajda Margit népi játszótere
� Kísérő gyermekprogramok – arcfestés, bicikló,

hennafestés, mászófal, trambulin, ugrálóvár
� Folksátor: Pintér Anett fazekas, Pintér Ferenc
bőrműves, Orsós István kosaras

17:00 Táncos forgatag
� 6/A Formációs Csoport
� Mura Gyöngye Mazsorett csoport
� Sheba Hastánc Stúdió

18:00 „PLATÁN 500” – NOSZTALGIA ZENÉS TÁNCEST
� Bazsiboy
� Auer Jenő (Ex Marshall, Lord, Dominó)
� BICSKEI SATYA

Augusztus 22. szombat
22:00 H-Buli: Delta (Helye: Városi Sportcentrum, party-sátor)

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.

Érdeklődni: 30/378-4465

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

AUGUSZTUSI RANDEVÚ
2020 – LETENYE

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !


