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Tavaszi álganéjtúró
2020 bogara

Tavaszi álganéjtúró
2020 bogara

A letenyei augusztus 20-i
ünnepség során először Letenye
Város Fúvószenekara (vezényelt
Friman Martin) adott térzenét,
majd játszotta el a Himnuszt.
Ezt követően Ratkó József:
István imája című versét a le-
tenyei , a Nem-Horvát Bendegúz
zet fiatal tehetségeiért ösztön-
díjas versmondója tolmácsolta.

Az ünnep szónoka Farkas
Szilárd polgármester volt.

Hogy mit gondol egy nép a
saját múltjáról, az ugyanannyi-
ra meghatározó, mint az, ami
valójában, a történelem során
történt. Szerencsés sorsú és
egészséges öntudatú népeknél a
többség által alkotott múltkép
egybeesik a tudományosan iga-
zolt valósággal. Lehet persze
olyan múltat is álmodni, kép-
zelni, ami jól hangzik ugyan,
csak éppen nem igaz, de mind-
ezért drága árat kell fizetni.
Sikertelen népek káros szokása
az, hogy a jelen kudarcai elől

A történelem Szent Istvánt igazolta
Augusztus huszadikai ünnepség Letenyén

menekülve a dicső múltban ke-
resik az önigazolást.

Szerencsére nekünk, magya-
roknak a sok balszerencse mel-
lett bőven akadnak a történel-
münkben olyan időszakok, ame-
lyekre mindenféle szépítgetés
nélkül méltán büszkék lehe-
tünk. Ilyen korszak az állam-
alapítás időszaka is, amikor
véglegesen eldőlt, hogy sok
más pusztai néphez hasonlóan
mi nem tűnünk el nyomtalanul
a történelem süllyesztőjében,
hanem sikerül megkapaszkod-
nunk itt, a Kárpát-medencében
és saját jogon bekerülnünk az
európai népek nagy családjába
– mondta beszéde elején a
polgármester, majd István ki-
rály államalapító tevékenységét
méltatta:

A magyar állam létrehozá-
sa, megalapítása, kiépítése, meg-
szilárdítása és európai integrá-
lása, ez a korszakalkotóan ha-
talmas teljesítmény István ki-

rály nevéhez fűződik, sikerei-
nek titka pedig egyensúlyte-
remtő képességében rejlett.

Farkas Szilárd kiemelte,
hogy az államépítő munka
nagy erőfeszítésekkel járt:

István király iszonyatosan
kemény harcot, küzdelmet ví-
vott saját népével. Mindenáron
meg akarta értetni és keresztül
akarta vinni azt, amit ő a több-
ségnél már korábban ismert fel,
tartott helyesnek az ország és
nemzete megmaradása szem-
pontjából. Követve apját nyu-
gat felé fordult, s megnyitotta
az ország kapuit a keresz-
ténység előtt. Bizánc helyett
Rómát választotta. A történe-
lem pedig őt igazolta, bebi-
zonyosodott, hogy bármilyen
fájdalmas is volt, sikerre vezet-
te népét. Múltunk más idősza-
kaiban azonban gyakran ennek
ellenkezőjét is megtapasztaltuk.
Sokszor saját érdekeiket ha-
zudták közérdeknek a veze-
tőink, vagy csak álmokba rin-
gatták magukat, és a társada-
lom többsége helyesen érezte:
rossz úton járunk, rossz ös-
vényt taposunk… Ma is úgy
emlékezünk államalapító Szent
István királyunkra, mint aki
hatalmas és maradandó művet,
értéket hagyott maga után, aki
a kortársak, sőt az utódok sze-
mében is jogosan és méltóság-
gal viselhette a királyi címet.
Méltán lehet igazi példakép,

akitől máig van mit tanulnunk.
Mi, letenyeiek már jól tudjuk,
történelmünk a saját kincseslá-
dánk. Ennek a kincsnek a leg-
értékesebb darabja pedig a
szépséges táj, a nekünk életet
adó hazánk, Pannonia, melynek
neve és jelentése némely iro-
dalmi források szerint a nyár
végi termés bőségére, sőt a
gabonabőségre is utal. Nem
véletlen, hogy ezen a napon,
államalapító Szent István király
kitüntetett ünnepén új, friss és
ropogós, magyar kenyeret ál-
dunk meg, szelünk fel, majd bő
adakozással osztjuk meg a
finom szeleteket honfitár-
sainkkal.

A letenyei augusztus 20-i
ünnepség egyben a köszönet
napja is volt. A letenyei platán
alatt rendezett program során
hagyományosan elismerések
átadására is sor került.

Molnár Ferencné, Rózsi néni
a közelmúltban kapta meg ta-
nítói gyémántoklevelét, 60 éven
át kifejtett szakmai tevékeny-
sége elismeréseként. Ennek bi-
zonyságául kiállított díszokle-
velét az ünnep keretében vette
át Farkas Szilárd polgármes-
tertől.

Az idei évben, – a kialakult
járványhelyzet miatt – rendha-
gyó módon most került átadás-
ra a „Tanító Öröksége” díj
Sebők Józsefné tanárnő részére,

Dr. Végh Józsefnek a „Letenye Város Díszpolgára” kitüntető
címet adta át Farkas Szilárd polgármester.

Csörnyeföld Nagyboldog-
asszony temploma kapcsán, a
katolikus egyház legnagyobb
Mária-ünnepéhez, Nagyboldog-
asszony mennybevétele napjá-
hoz legközelebb eső vasárnap
tartjuk a község búcsúját. A

Csörnyeföldi búcsú
település életének egyik leg-
fontosabb eseménye a Nagybol-
dogasszony-napi búcsú, ezért
az önkormányzat is igyekszik a
maga lehetőségeivel a falube-
liek és a településre látogatók
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A Nagyboldogasszony templom.
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a több évtized alatt végzett
pedagógiai munkájáért.

Letenye Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete „Le-
tenye Város Díszoklevele” ki-
tüntető címet adományozott
Májer Rudolf (Duda) részére, a
település érdekében végzett
több évtizedes aktív társadalmi
munkája és kiemelkedő sport-
tevékenysége elismeréseként.

„A köz szolgálatáért” kitün-
tető címet vehette át Klemen-
csics Jánosné, a város egész-
ségügyi szolgálatában végzett
kiemelkedő munkájáért. Ugyan-
csak „A köz szolgálatáért” ki-
tüntető címet érdemelt ki dr.
Végh Józsefné a város egész-
ségügyi szolgálatában végzett
kiemelkedő munkájáért.

„Letenye Város Díszpolgá-
ra” kitüntető címet kapta dr.
Végh József a város egészség-
ügyi fejlődésében, szolgálatá-
ban elért kiemelkedő munkás-
ságáért.

„Letenye Városért Pro
Urbe” kitüntető címet adomá-
nyoztak Mikóné Farkas Ildikó
részére Letenye városért vég-
zett több évtizedes önzetlen
társadalmi tevékenységéért.

A közelmúltban Letenye
önkormányzatát megkereste
Dmitry Dubitskiy orosz mű-
gyűjtő azzal a szándékkal, hogy
településünk híres szülöttje, Ka-
livoda Kata festőművész képei-
ből egy állandó tárlatot alakít-
son ki a városban. Ezt megala-
pozandó, most az ünnep kereté-
ben két képet adományozott
Letenye részére, melyet Farkas
Szilárd polgármester és Dömők
József FMHK igazgató/képvi-
selő vett át. (Kalivoda Kata pá-
lyafutásával a későbbiekben rész-
letesen foglalkozunk – a szerk.)

Ezt követően ,Dömők Bálint
a Letenyei Versmondó Kör
tagja mondta el Pataki Edit:
Áldott kenyér című költemé-
nyét, majd az új kenyeret
Aigner Géza letenyei plébános

áldotta meg. A további ünnepi
összeállításban az Andrássy
Gyula Általános Iskola 6.A
osztályának bemutatója követ-
kezett, a gyerekek felkészítője
Simonicsné Cingul Robertina.
Utánuk a Muragyöngye Mazso-

rett Csoport táncát láthatta a
közönség, a csoport vezetője
Pintér Jánosné.

A program a fúvószenekar
közreműködésével a Szózat
hangjaival zárult.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A történelem Szent Istvánt igazolta
Augusztus huszadikai ünnepség Letenyén

Mikóné Farkas Ildikó a „Letenye Városért Pro Urbe” kitüntető
címet vehette át.

számára emlékezetessé tenni
ezt a napot.

Gyermekként a búcsú ün-
nepét mindig izgatottan vártuk,

hiszen ez a nap a rokonság
összejöveteléről, az önfeledt vi-
gasságról szólt. A reggeli szent-
misét követően az anyukák,
nagymamák által elkészített

ötfogásos lakoma elfogyasztása
után közösen indulhattunk a
vásárba, ahol játékos sátrak,
céllövölde, vattacukor, körhinta
ejtett minket ámulatba, és azt
kívántuk gyerekként, bárcsak
sose lenne vége a napnak. Mára
egy picit ez a hagyomány át-
alakult. Ezért is tartotta fontos-
nak önkormányzatunk, hogy
sokakban felidézve a szép em-
lékeket vissza tudjuk hozni a
régről ismert búcsúi hangulatot.

Idén a vírushelyzet okán a
fellépők terén óvatosabb szer-
vezésre törekedtünk, de igye-
keztünk a kicsiktől a nagyokig
mindenki részére érdekes prog-
ramot nyújtani.

A megszokott játékos áru-
sok, vattacukros, céllövölde,
arcfestés mellett kézműves vá-
sárral, népi játszótérrel, légvár-
ral kedveskedtünk a településre
látogatóknak. Továbbá sikerült
a nagykörhintát is a településre

hozatni, mely elengedhetetlen
kelléke a jó búcsúi hangu-
latnak.

Kepéné Bocskor Edina fest-
mény és mandala kiállításával
emelte az ünnep színvonalát.
Az alkotások a faluház nagy-
termében kerültek kiállításra.

Herman Gréta izgalmas gye-
rekműsorral várta a kicsiket.
Fehér Gábor a Hélium zenekar
és a SuhancokHorváth Milán
együttes frontemberei ingyenes
fellépésükkel és hangtechniká-
val támogatták az eseményt,
melyet ezúton is köszönünk
nekik.

A rendezvénnyel idén a
hagyományokra, a helyi és
környékbeli értékek fontos-
ságára szerettük volna felhív-
ni a figyelmet, hiszen a fellé-
pő zenészek, a kézművesek
mind helyi és környékbeli mű-
vészek.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Csörnyeföldi búcsú

Kepéné Bocskor Edina kiállítása.

Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a Letenyei 2. számú
Háziorvosi Körzet rendelési ideje

2020. szeptember 01.-től átmenetileg 2020. december 31.-ig
az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 08,00 – 10,00 óra közöttGyógyszerfelírás
Telefonos időpont egyeztetés után történő háziorvosi

rendelés 11,00 – 12,30 óra között

Kedd: 10,00 – 12,00 óra közöttGyógyszerfelírás
Telefonos időpont egyeztetés után történő háziorvosi

rendelés 14,00-16,00 óra között

Szerda: 08,00 – 10,00 óra közöttMurarátka körnap
Gyógyszerfelírás /Letenye/ 11,00 – 13,00 óra között

Csütörtök: 10,00 – 12,00 óra közöttGyógyszerfelírás
Telefonos időpont egyeztetés után történő háziorvosi

rendelés 14,00 – 16,00 óra között

Péntek: 08,00 – 10,00 óra közöttGyógyszerfelírás
Telefonos időpont egyeztetés után történő háziorvosi

rendelés 11,00 – 12,30 óra között

Telefonos elérhetőség rendelési időben: ,0693/502-968
készenléti időben 8,00 – 16,00 óráig: 0630/585-1152

Letenye Város Önkormányzata:
Dr. Berkes Attila háziorvos, Dr. Simon Attila háziorvos,

Dr. Horváth Tibor háziorvos
Gyergyákné Tukszár Zsuzsanna asszisztens,

Sánta Bianka asszisztens
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Horvát nemzetiségi, hagyo-
mányőrző tábort szervezett
immár ötödik alkalommal, a
helyi iskoláskorú gyermekek
számára Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata. A
Miniszterelnökség Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Fe-
lelős Államtitkársága, a Beth-
len Gábor Alapkezelő és az
Országos Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat révén megvaló-
suló 1 hetes táborba 8 és 14 év
közötti gyermekek jelentkezé-
sét várták. , aPreksen Csaba
település Horvát Nemzetiségi
Önkormányzatának elnöke el-
mondta: a tábor idején meg-
tartott programok, foglalkozá-
sok alkalmával a gyerekek
betekintést nyerhettek a Mura
régióban élő horvátság anya-
nyelvi, tárgyi, kulturális, törté-
nelmi, gasztronómiai hagyomá-
nyaiba. A tábor megtartásának
kiemelt célja a horvát anya-

Horvát hagyományőrző tábor Semjénházán
nyelv, a horvát identitás megőr-
zése, továbbadása a fiatalabb
korosztály számára. A táboro-
zókat programok színes kaval-
kádja várta a hét során, kirán-
dulások, bemutatók, sportprog-
ramok és kézműves foglalko-
zások.

A tábornyitás napján a dél-
előtti sportprogramok után he-
lyi gasztronómiai hagyomá-
nyokba tekinthettek bele a ki-
csik és nagyok. A Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
oszlopos tagja, Végvári Zsoltné
segítségével a Mura-menti hor-
vátság hagyományos ételét, a
krumpligánicát, vagyis dödöllét
szaggattak a gyerekek, a sok
munka végeredménye pedig az
uzsonna során néhány perc
alatt elfogyott.

A tábor másnapján rend-
őrkutyás és KRESZ bemutató
várta a gyerekeket, amit nagy
érdeklődéssel figyeltek. Jó han-

gulatban, nevetéssel telt el a
délelőtt. A rendőrök biciklis
KRESZ pályát állítottak fel a
gyerekek számára, melyet szin-
tén nagyon élveztek. Délután
kvízek és csillámtetoválás várta
őket az IKSZT épületében.

Szerdán a gyereksereg ellá-
togatott a Zalakarostól 5 km-re
levő 7 Vezér Kalandpark és
Garabonciás Farmra, Gara-
boncra. A megérkezés után
egyből lovaskocsira szálltak,
amin megnézhették Garabon-
cot. Visszaérkezés után várt
rájuk a farmtúra. A farm pa-
rasztgazdaság, ahol állattenyész-
tés és növénytermesztés folyik.
A gyerekeket egy ott dolgozó
hölgy vezette végig a farmon és
mesélt nekik az ott folyó
munkákról, elmondta, hogy a
farm látja el bio élelemmel a
Zalakaroson működő Aphrodite
Hotel Venus Superior szállodát.
Lucernát téptek és megetethet-
ték az istállóban és a szabadon
lévő állatokat is.

Ebéd után választhattak ki
mit szeretne csinálni: íjászko-
dás, kötélpálya, jurta látogatás,
elektromos quad pálya, lovaglás.

Csütörtökön szintén a hor-
vát hagyományok felelevení-
tése céljából kézműves foglal-

kozás keretében kreppapírból
virágcsokrokat készítettek. A
tábor zárásaként pénteken dél-
előtt jött hozzájuk,Gabi bohóc
lufit hajtogatott nekik, illetve a
nagyobbakat bevezette a lufi-
hajtogatás rejtelmeibe. Délután
Gredics Péter látogatott el hoz-
zájuk, aki egy katonai kiállí-
tással érkezett. Egyenruhák,
fegyverek, kitűntetések, a gye-
rekek ezt is nagy érdeklődéssel
kísérték végig. Az előadás vé-
gén kezdődött a sütögetés. Kö-
zösen kolbászt és szalonnát
sütöttek, amit utána jó hangu-
latban közösen elfogyasztottak.
A forró nyári délutánok során
társasjáték, kézműves foglalko-
zás keretében tölthették el az
időt.

A gyerekek az egy hét fo-
lyamán sok érdekességet ta-
pasztalhattak, tanulhattak a hor-
vátság életéről, múltjáról, ha-
gyományairól, de nem marad-
hatott el természetesen a moz-
gás sem, hiszen a mai kor lé-
nyeges eleme a sport, a tele-
pülés életében pedig a foci
mindig is fontos szerepet ját-
szott, a gyerekek pedig lát-
hatóan követik ezt a hagyo-
mányt is.

Horváth Viktória

Nagy sikere volt a rendőrkutyás bemutatónak.

Ötödik alkalommal rendezték meg a tábort.

Csörnyeföld Kovácsné Hor-településen július utolsó hetében
váth Szabina Csörnyeföld Község Önkormányzataszervezésével,
támogatásával, 24 gyermek részvételével mozgalmas napokat
tudhatnak magunk mögött a helyi gyerekek és szüleik.

Első nap játékos vetélkedők, kézműves foglalkozások várták a
gyerekeket. A második nap levendulás zsákok készítésével indult,
majd két csapatra osztva izgalmas feladatok várták a résztvevőket
a való túra során. A Borovics családBorovics Vendégházhoz
vendégházukban finom ebéddel várta a gyerekeket, akik ezt
követően közelebbről megismerkedhettek az itt tartott állatokkal,
majd önfeledten játszhattak a csodálatos és nyugodt környezetben
a hatalmas zöldterületen.

Csütörtökön kisvasúttal utaztak a gyerekek ésKistolmácsról
kísérőik , majd onnan vissza. Kicsik és nagyok egy-Csömödérig
aránt élvezték az utat, hiszen az csodás természeti környezetben
vezetett a sínek melletti erdőben. Csömödérben a kisebbek kipró-
bálhatták a település játszóterét, majd a visszaútat követően Kis-
tolmácson a tóhoz érkezve egy hűsítő fagylalt elfogyasztása után a
helyi játszóteret vették birtokba.

A hét pénteken este focimeccsel, tábortűzzel, bátorságpróbával
zárult a gyerekek és szüleik bevonásával.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett és valamilyen formá-
ban támogatta és segítette a rendezvényt.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Kalandra fel!

Mozgalmas napokat tudhatnak maguk mögött.
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye és Rigyác Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
Cseresnyés Péter Zala me-

gyei országgyűlési képviselő és

államtitkár augusztus végén

tájékoztatót tartott a Nagy-
kanizsa és Térsége Önkor-
mányzati Társulás ülésén a

térség polgármestereinek arról,

mire lehet majd támogatást

nyerni a jövőben a Magyar

Falu Program keretében.

Többek között útfejlesztés-

re, az oktatási és az egész-

ségügyi intézmények korsze-

rűsítésére vagy éppen közös-

ségfejlesztésre is pályázhatnak

a dél-zalai falvak és városok.

Az egyeztetésen szóba került a

térség közösségi közlekedésé-

nek jövője és a Mura-menti

települések közötti kulturális

együttműködés is.

Polgár Róbert keresztúri

polgármester a találkozóval

kapcsolatban elmondta: „Sze-

retnénk minden lehetőséget

megragadni, hogy falunkat

fejleszteni tudjuk. A korona-

A Mura vidékének fejlesztéséről egyeztettek

vírus okozta gazdasági nehéz-

ségek miatt azonban sajnos

idén Murakeresztúr számára is

kevesebb külső forrás áll ren-

delkezésre. Reméljük, a járványt

követően minél több forrást el

tudunk majd nyerni falunk és

vidékünk további, közös szépí-

tésére és fejlesztésére!”

A koronavírus-járvány miatt sajnos a Mura mentén is szűkültek a pályázati lehetőségek. Nagy-
kanizsán egyeztettek a dél-zalai települések vezetői a térség országgyűlési képviselőjével, Cse-
resnyés Péterrel.

A járványhelyzetre való

tekintettel idén nem terveztek

nagyszabású augusztus 20-i

A keresztúri tájháznál ünnepelték augusztus 20-át

rendezvényt ,Murakeresztúron
de most is volt lehetőség a

közös ünneplésre.

A keresztúri tájházánál a

búcsúk hangulatát megidéző

ünnepséget tartott a Mura-
menti Parasztporta Hagyo-
mányőrző Egyesület, amelyen

fellépett a Labdarózsa Nép-
tánccsoport Gyékényesiés a

Nótakör tangóharmónika kísé-

rettel. Az államalapítás ün-

nepére, Szent István napjára

finom házi kenyérrel, hamu-

ban sült pogácsával és frissítő

limonádéval készült az egye-

sület.

A jó hangulatú, közös

énekléssel záruló programot a

keresztúri önkormányzat is

támogatta.

Közös éneklésbe csapott át az augusztus 20-i ünnepség a ke-
resztúri tájháznál.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Augusztus második felében
Horváth Ferenc nagykanizsai
vállalkozó megszervezte az im-
már hagyományossá vált Nem-
zetiségek Napját a Palini-tónál,
ahova meghívta Murakeresztúrt
is, hogy a falu is képviselje a
Dél-Zalában élő horvát nem-
zetiséget. A programon dr. Rácz
Erika tanárnő vezetésével fel-
lépett a keresztúri Kitica Tam-
burazenekar.

A murakeresztúriak egy sa-
ját főzőcsapattal is erősítették a
magyar-horvát barátságot. Az
eseményen részt vett Polgár
Róbert keresztúri polgármester
is, aki felhívta rá a figyelmet,
hogy Murakeresztúr lakosainak
majdnem negyede horvát nem-
zetiségűnek vallja magát. Ki-
jelentette: „Mi büszkék va-
gyunk falunk kettős identitá-
sára, településünk horvát ha-
gyományaira és kultúrájára.
Zala megyében számos nem-
zetiség képviselteti magát, mi
Keresztúron abban hiszünk,
hogy a sokszínűség és a kul-

Keresztúr is részt vett a Nemzetiségek Napján

túrák közötti párbeszéd olyan
érték, amit támogatni kell. Mert
általa mindnyájan többek, gaz-
dagabbak leszünk. Ezért a jö-

vőben is segíteni fogjuk a nem-
zetiségeket, hogy megélhessék
hagyományaikat, megőrizhes-
sék szokásaikat!”

A polgármester a kereszt-
úriak nevében megköszönte a
szervezőknek a lehetőséget, hogy
ők is részt vehettek a programon.

A kersztúri Kitica Tamburazenakar horvát népzenével szórakoztatta a Palini-tónál összegyűlt
embereket, akik a Nemzetiségek Találkozóján vettek részt.

Murakeresztúron egy ked-
ves kicsi házikó maradt szülői
hagyatékként Tukszár László-
néra, Irénkére, aki az apai
örökséget megőrizve, egy han-
gulatos kézműves udvart és
vendégházat alakított ki lányá-
val, közösen.Szandrával

A kézműves udvar kialakí-
tásának gondolata onnan ered,
hogy Irénke gyermeke, Szandra
hallássérült, de különleges kéz-
ügyességgel rendelkezik. Szand-
ra 1994-ben előbb népművé-
szetet tanult Zalaegerszegen,
majd a Munkácsy-díjas Für-
tős Ilonától a gobelin szövés
mesterségét is eltanulta ma-
gánúton.

A szövőművész mester sza-
bad kezet adott tanítványának a
kibontakozásra, de ügyelt arra,
hogy olyan remekművek szü-
lessenek, amelyek megfelelnek
a szakmai követelményeknek
is. Így születtek meg azok a
gyönyörű szőttesek és gobe-
linek, amelyek zsűrizett mun-
kái lettek. Szandra álma a táj-

Értékek nyomában Murakeresztúron
Anya és lánya közös vállalkozása a kézműves udvar és vendégház

képszövés volt, sok gyakorlás
után pedig mesterien ki is
tanulta azt. A legelső munkája a
„Kárpátok” címet kapta, min-
dig minőségi anyagokkal, fésűs
gyapjúval dolgozik. Munkáit a
Budapesti Nemzetközi Vásáron
háromszor is bemutatták, ez a
legnagyobb sikere eddig. De
komoly elismerés, hogy az

olaszországi Spoleto városában
is bemutathatta szőtteseit, ahol
megváltozott munkaképességű
embereknek rendeznek rend-
szeresen nemzetközi kiállítá-
sokat. Ide hí-Petrovics Katalin
vására juthatott el. A kiállítást
az tette különlegessé, hogy
Szandra élő bemutatót is tartott
a szőttesek és gobelinek elké-

szítésének technikájáról. Szand-
ra szereti a természetet, a falusi
tájat, legfőképp ebből merít ih-
letett. Ráadásul a nyugalmas
környezetben hatékonyabban is
tud alkotni.

Irénkét édesapja halála óta
kísérte a vágy, hogy értékkel
töltse meg a rá maradt épületet.
Ezért határozta el, hogy Szand-
ra kézműves munkáiból tart
majd bemutatót az udvarba be-
térő vendégeknek. Közben fo-
lyamatosan újítgatták, fejlesz-
tették, szépítgették a kertet és
az épületet is. A kitartás meg-
hozta a gyümölcsét, a sok be-
fektetett munkának köszönhe-
tően ma már idilli környezet
várja az ide betérő embereket,
vendégeket.

A vendégház kellemes, ott-
honos környezetben, kézműves
bemutatóval várja a betérő em-
bereket, bográcsozni is lehet, és
a kézműves kemencében is fi-
nom ételeket készíthetnek ma-
guknak az emberek.

Kovácsné Deák Erzsébet

Tukszár Lászlóné és leánya, Szandra.
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Ismét benépesült a murake-
resztúri plébánia közösségi
háza, ezúttal a Regens Wagner
Közhasznú Alapítvány gondo-
zottjait és kísérőit láthattuk
vendégül. Az internet tanúsága
szerint ezt az alapítványt 2000
júniusában a Bajorországban
1847 óta fogyatékkal élők szol-
gálatában működő „Regens-
Wagner-Stiftung mit Sitz in
Dillingen a.d. Donau” hozta
létre. Az alapító Dél-Német-
országban tizennégy helyszínen
gondoskodik fogyatékos sze-
mélyekről. Célját az értelmi fo-
gyatékos személyek társadalmi
beilleszkedésének elősegítésé-
ben határozta meg. Ezzel a
céllal hozták létre a balaton-
máriafürdői Regnes Wagner
Otthont is, amelyben fogyaté-
kos személyek otthona mellett
nappali intézmény is működik.
Erről beszélgetünk az intéz-
ményvezetővel, Vajna-Vormair
Katalinnal.

– Kezdjük az elején, hiszen
ez az ismertető nem sokat árul
el az alapítójáról. Ki ő és mit
tudhatunk meg róla?

– Az alapítvány az alapító
Johann Evangelist Wagner ka-
tolikus pap nevét viseli, aki a
németországi Dillingen a.d.
Donau város papi szemináriu-
mának oktatója és vezetője,
régense volt.

– Folytassuk a fogyatékos
személyek otthonával: hány
ápoltjuk van jelenleg?

– Az alapítvány egy bent-
lakásos és nappali intézmény,
egy fejlesztő és rehabilitációs
foglalkoztató fenntartója, ahol
jelenleg 42 fő ellátott tölti nap-
jait. Az otthon felnőtt fogyaté-
kos személyek számára biztosít
teljes körű ellátást. A tizenöt,
fürdőszobával ellátott szoba
közül négy kerekesszékes hasz-
nálatra is alkalmas. Az intéz-
mény rendelkezik a működésé-
hez szükséges konyhával, kö-
zösségi és terápiás helyiségek-
kel, két teakonyhával, torna-
teremmel, mosodával. A létesít-
ményhez 3200 négyzetméter
park is tartozik.

– A nappali intézmény ho-
gyan működik?

– A nappali ellátás saját
otthonukban élő, 18. életévüket

Biztonság, családias hangulat
Keresztúron jártak vendégségben a Regenes Wagner alapítvány gondozottjai

betöltött, fogyatékosságuk miatt
szociális és mentális támoga-
tásra szoruló, önmaguk ellátá-
sára részben képes személyek
részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, tár-
sas kapcsolatokra. Többségüket
a támogató szolgálat szállítja az
intézménybe. A Regens Wagner
Otthon átmeneti elhelyezés ese-
tén a bentlakásos intézményé-
nek megfelelő, teljes körű el-
látást biztosít ideiglenes jel-
leggel. Átmeneti elhelyezést
azok a 18. életévüket betöltött
fogyatékos személyek vehetnek
igénybe, akiknek ellátása csa-
ládjukban átmenetileg nem biz-
tosított, vagy azt a család te-
hermentesítése teszi indokolttá.
A támogatott lakhatás az el-
látott önálló döntése, szükség-
lete, képességei és készségei
maximális figyelembevételével
biztosít lakhatási, illetve egyéb
szociális szolgáltatásokat. Meg-
felelő feltételeket teremt ahhoz,
hogy a fogyatékos emberek nyi-
tottabb, természetesebb és csa-
ládiasabb életmódot alakítsanak
ki önmaguk számára, szemé-
lyesebb bánásmódot és nagyobb
autonómiát tesz lehetővé.

– Milyen ellátásban része-
sülnek?

– Arra törekszünk, hogy
biztonságot és családias han-
gulatot teremtsünk. Az ápolási
és gondozási tevékenység, va-

lamint a foglalkoztatás során
figyelembe vesszük az egyén
személyes képességeit, igényeit,
korlátait és olyan egyénre sza-
bott gondozást nyújtunk, amely
során személyisége kibonta-
kozhat. A fogyatékos személy
számára az állapotának megfe-
lelő önállóság és döntési lehe-
tőség, az autonómia elve éle-
tének szinte bármely terüle-
tén biztosított. Lakóink mind-
annyian dolgoznak, ami jöve-
delmet biztosít számukra. Aki-
nek a vendégház és a hozzá
tartozó egységekben, a kony-
hában, a mosodában, a kertben,
a parkban nincs feladata, az kü-
lönböző műhelyekben mutatja
meg tehetségét. Szövést, kerá-
miázást, varrást lehet vállalni,
de vannak bérmunkáink is,
mint az elektromos vezetékek
kötegelése, a használt eszközök
bontása. A műhely Alkotópart
néven ismert.

– Az alapító, mint célt, az
értelmi fogyatékos személyek
társadalmi beilleszkedésének
elősegítését határozta meg. Mi-
lyen „eredményeik” vannak ezen
a téren?

– A Regens Wagner Intéz-
mény gyógypedagógiai eszkö-
zei, módszerei elsősorban a ké-
pességek fejlesztésére irányul-
nak. Ápoló, gondozó, egész-
ségmegőrző munkánk kapcso-
lódik a fejlesztő, gyógypeda-

gógiai és terápiás ellátáshoz.
Teljes ellátás keretében gon-
doskodunk a felnőtt fogyaték-
kal élő személyekről, akik
hosszú távú életközösségben
élnek nálunk. Az intézmény
ellátottjai rendszeresen részt
vesznek művészetterápiás fog-
lalkozásokon. Táncterápiával és
visszajátszó improvizációs szín-
házi technikával, egyéb kreati-
vitást fejlesztő foglalkozások-
kal segítjük mindennapjaikat,
konfliktuskezelésüket, társadal-
mi integrációjukat.

– Mekkora személyzettel és
kik dolgoznak Önöknél?

– A foglalkoztatás mellett
fejlesztőpedagógiai és szabad-
idős tevékenységek színesítik
az ellátás palettáját. Húsz mun-
katárssal látjuk el az intézmé-
nyeket és a harminc szobás
vendégházat. Nagyon elkötele-
zett kollégáim vannak, akikre
mindig lehet számítani. Volt
fluktuáció, de most kialakult
egy olyan közösség, akikkel ezt
jó szívvel lehet csinálni. Ők
gondoskodnak arról, hogy gör-
dülékenyen tudjunk mindent
megszervezni. Munkánkat ön-
kéntesek is segítik.

– Mindezt hogyan lehet elő-
teremteni? Milyen forrásokkal
gazdálkodhatnak?

– Magyar pénzekből és
támogatásból működünk. A
magyar alapítvány működési

A murakeresztúri plébános, Vaslabán Csaba meghívására jöttek vendégségbe Keresztúrra a
Regnes Wagner Otthon lakói.
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Augusztus elején gépi eszköz bemutatót tartottak Semjén-
házán. A Mura menti polgármestereknek tartott prezentáción
olyan technológiákkal ismerkedhettek meg a településvezetők,
amellyel jelentősen le lehet rövidíteni a zöldterületek gondozására
fordított időt.

Az eseményen keresztúri polgármester is résztPolgár Róbert
vett, aki elárulta, hogy az elmúlt időszak csapadékos időjárása
miatt minden önkormányzatnál jelentősen megnőtt a zöldterületek
gondozására fordított idő. A növények a sok esőnek köszönhetően
mindenhol dúsabbak, gyorsabban növekednek. Ez pedig extra
terhet jelent az önkormányzat karbantartóinak és a közmunkások-
nak, akik eddig is erőn felül teljesítettek annak érdekében, hogy a
keresztúri köztereket rendben tudják tartani.

„Ha kollégáim egész nap csak a zöldterületekkel foglal-
koznának, akkor sem érhetnének a munka végére. Ezért muszáj
lesz új eszközöket és technikákat bevonni a falu gondozásába” –
árulta el terveit a keresztúri polgármester. „Gépi eszközök bevo-
násával jelentősen fel tudnák gyorsítani a parkok, a járdák és a
csatornák karbantartását. Erre nemcsak azért van szükség, hogy
falunk szebb legyen, a rendkívüli időjárás okozta károk megelő-
zésében is fontos szerepe lehet az új technológiáknak. A vízelve-
zető árkok tisztításában és karbantartásában is nagy segítséget
nyújthatnak az új eszközök” – hívta fel a figyelmet Polgár Róbert.

Szerinte nagyon hasznos, hogy meg tudják egymással osztani
a jó tapasztalatokat és gyakorlatokat. Hiszen azonos kihívásokkal
néznek szembe mindannyian. Ezért is tartja fontosnak, hogy minél
jobb kapcsolataik legyenek a környező településekkel és azok
vezetőivel.

Bemutató Semjénházán

Megfelelő gépi eszközökkel rengeteg időt és energiát takarít-
hatnak meg az önkormányzatok a közterületek karbantartása
során.

támogatást Németországból nem
kap. Az alapítás egyik feltétele
volt, hogy a működésünkhöz
szükséges forrásokat önerőből
teremtsük elő. Fenntartásunkat
a Magyarországon működő,
többi szociális intézményhez
hasonlóan, állami támogatás-
ból, a lakók befizetéseiből, pá-
lyázati forrásokból, valamint az
intézmények mellett létrehozott
vendégház bevételeiből finan-
szírozzuk. A dillingeni Regens-
Wagner-Förderstiftung évente
nyújt kisebb összegű anyagi
támogatást kirándulások, egyéb
szakmai programok megvalósí-
tására, melyek az általunk el-
látott fogyatékos személyek
szabadidős tevékenységeit se-
gítik. A mostani keresztúri ki-
rándulásunk is a Förderstiftung
támogatásával valósult meg.

– Ahogy olvastuk, ennek egy
része a vendégház is, amely 30
vendégszobájának és konferen-
cia termének bevételeiből egé-
szíti ki a tevékenységéhez szük-
séges forrásokat.

– A Regens Wagner Köz-
hasznú Alapítvány harminc két-
ágyas vendégszobát üzemeltet
elsődlegesen fogyatékos sze-
mélyek, hátrányos helyzetűek
részére, két különálló, akadály-
mentesített, közvetlen vízparti
épületben. Minden szoba vizes-
blokkal ellátott, tizenkét szo-
ba akadálymentesített. Mindkét
épületben egy-egy közös, ke-
rekes székesek által is hasz-
nálható zuhanyzó és WC áll
rendelkezésre. A parkban gril-
lezéshez, tábortűzhöz alkalmas
hely, a gyerekeknek homokozó,
hinta létesült. A tornaterem, az
asztalitenisz és a csocsó hasz-
nálata a vendégeink részére
ingyenes. Külön épületben 100
férőhelyes légkondicionált kon-
ferenciaterem teszi lehetővé,
hogy a balatoni szezonon kívül
is üzemeljen a vendégház.
Vendégházunkba várjuk szere-
tettel mindazokat, akik színvo-
nalas Balaton-parti nyaralásra
vágynak.

– Éves beszámolójukból az
derül ki, hogy jelentős összeget
képviselnek a gondozottak által
készített tárgyak is, amelyeket a
legutóbbi plébániai családi na-
punkon is láthattunk. Hogy si-
kerül ezeket ilyen mértékben
értékesíteni, mert ez sem kis
munka?

– Lakóink részt vesznek a
település rendezvényein, de az
alapítvány telephelyén is szer-

vezünk olyan programokat,
amelyekre Balatonmáriafürdő
és a környék lakosai is szívesen
ellátogatnak: kulturális progra-
mokra, kiállításokra, nyílt na-
pokra. Termékeink megvásárol-
hatók saját standunkon, vásá-
rokon és a környék több bolt-
jában. A termékek értékesítésé-
ből befolyt összegeket a foglal-
koztatás fejlesztésére fordítjuk.

– Az interneten nem olvas-
ható ki a szellemiségi hátterük.
A logójukban szereplő kereszt
elárul valamit?

– Ahogy a beszélgetésünk
elején is említettem, alapítónk
katolikus pap, és ferences rendi
apácákkal közösen hozták létre
ezt a szervezetet. Először csak
hallássérültekkel foglalkoztak,
aztán kinőtte magát az intéz-
mény. Bajorországban számos
helyszínen működtet intézmé-
nyeket fogyatékos személyek
részére. Mi vagyunk az egyet-
len külföldön működő Regens
Wagner alapítvány, amit úgy
hoztak létre, hogy a szellemi-
ségét képviseljük, a nevét vi-
seljük és szakmailag kapcso-
latban állunk. Egy gyönyörű
létesítményt adtak át a magyar
alapítványnak, a mi dolgunk
az, hogy működtessük.

– Fényképalbumukban fel-
bukkan a Balatonkeresztúrról
érkező plébánosunk is. S talán
az sem véletlen, hogy most itt
vannak a plébániáján.

– A jelenleg Murakereszt-
úron szolgálatot teljesítő Csaba
atya korábban Balatonkeresztúr
plébánosa volt, szoros kapcso-
latot ápol az intézménnyel és
annak lakóival. Fiataljaink
örömmel jöttek meglátogatni
Csaba atyát. Fontos volt, hogy
a Covid-19 vírus utáni kény-
szerhelyzetből kicsit kimozdul-
janak a lakóink. Mi azért a
pandémia előtt sokkal többet
mozogtunk, kirándultunk ve-
lük. Az idei nagy tervünk egy
medjugorjei zarándoklat lett
volna, amit sajnos a járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel
le kellett mondanunk.

– Hogyan teltek a napjaik?
Hogy érzik magukat?

– Gondozottjaink el vannak
ragadtatva a helytől, folyama-
tosan mondják, jöjjünk gyak-
rabban. Már azt nézegették, mit
lehetne a kertben az atyának
segíteni, mert ezek az emberek
nálunk mindannyian dolgoz-
nak. A hely közelsége is kedvez
egy következő kirándulásnak.

A csapat egy helyi fiatalember,
Martin vezetésével gyalogtúrán
vett részt. Megtekintették a te-
lepülés főbb pontjait, lent vol-
tak a Muránál. A plébánia ud-
varán található légvár vidám
délután helyszíne volt. A kor-
csolyapálya betonján krétaraj-
zokon mutatták meg többen a
résztvevők közül, mi tetszett
leginkább a kirándulás során.
Néhányan az esti szentmisén is
vett részt. A két nap alatt sokat
beszélgethettek Csaba atyával,

akit mindannyian nagyon ked-
velnek.

– Számíthatunk-e máskor is
ilyen látogatásra?

– Biztosan visszatérünk még,
mert nagyon sok szakmai kap-
csolatunk van Csaba atyával és
a lakók is nagyon jól érezték
magukat Murakeresztúron.

Munkájukhoz sok-sok erőt,
forrást, türelmet, szeretetet, örö-
möt és vidámságot kívánunk.
Visszavárjuk Önöket!

Spirk Erzsébet
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Szeptember elsejével meg-
kezdődött is az is-Keresztúron
kola. Az elmúlt tanév minden-
kitől extra rugalmasságot és
erőfeszítést kívánt meg. És
sajnos fennáll a veszélye,
hogy a járvány miatt újra kor-
látozni kell majd az iskolák és
az oktatási intézmények mű-
ködését.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester a közösségi ol-
dalán „minden diáknak és ta-
nárnak, pedagógusnak nagyon
sikeres és eredményes tanévet”
kívánt. Leszögezte, a járvány
ellenére továbbra is azon mun-
kálkodik a faluvezetés, hogy a
keresztúri gyerekeknek minél
jobb képzésben és oktatásban
legyen részük. „A kicsiktől a
nagyokig mindenkinek legyen
lehetősége arra, hogy bizton-
ságos és inspiráló közegben, jó
társaságban fejleszthesse kész-
ségeit, gyarapíthassa tudását” –
fűzte hozzá.

A jövőre vonatkozó terveik-
ről elmondta: „Az a célunk,
hogy Keresztúron minden csa-

Iskolakezdés a járvány árnyékában

lád otthon érezhesse magát, en-
nek pedig az alapfeltétele a
minőségi oktatás. Ezért is
szeretnénk, ha kiváló óvodánk
és iskolánk mellett egy bölcső-

dét is tudnánk majd nyitni.
Ezért folyamatosan keressük a
pályázati lehetőségeket, hogy
újabb intézménnyel bővül-
hessen oktatási rendszerünk.”

A polgármester bejegyzése
végén sok sikert kívánt a falu
nevében minden óvodásnak,
iskolásnak, a szülőknek és a
tanároknak is!

Keresztúron is megkezdődött a tanév, az önkormányzat saját bölcsődét indítana.

Tislerics Antal vezetesével
a akeresztúri önkéntes tűzoltók
negyedik helyet szerezték meg
felnőtt férfi kategóriában a me-
gyei tűzoltó kupán, amit idén
Lakhegyen tartottak meg. Mi-
vel a versenyen induló csapat

Meglepetésszerű sikert értek el a keresztúri tűzoltók

újonnan alakult meg, ezért
elsősorban a tapasztalatszerzés
volt a cél, de ezt most messze
túlteljesítették a fiúk. Az idei
csapat tagjai Mészáros Árpád,
Kocsis Zoltán, Sólyomi Márk,
Papp András, Pozsonyi Richárd,

Béli Csongor Békefi Patrikés
voltak.

A csapatot a keresztúri tűz-
oltó egyesület nagy tiszteletnek
örvendő elnöke, isPál Attila
elkísérte és segítette. Az egye-
sületből emellett részt vett az

eseményen és segítette a csa-
patot: Mészárosné Grabant
Erika, Szűcs László, Kocsis
Márton, Horváth András ifj.és
Körmendi István. További se-
gítők voltak: ésBéli Balázs Béli
Balázsné, Békefi István Her-és
vai Andrea, Tóth Dia Lili,és
Tóth Dénes Horváth Ildikó,és
Tulezi Adri Horváth Andrea.és

Polgár Róbert keresztúri
polgármester a közösségi ol-
dalán méltatta a lánglovagokat:
„Bár a murakeresztúri tűzoltók
mindannyian önkéntesek, bá-
torságban és rátermettségben
felveszik a versenyt bármelyik
hivatásos csapattal. Közössé-
günk igazi erejét az össze-
tartozás és az együttműködés
adja. A tűzoltó egyesületünk
pedig ennek a kivételes össze-
fogásnak az egyik legszebb
példája. Gratulálunk mindenki-
nek a szép eredményhez, és
köszönjük minden keresztúri
tűzoltónak, hogy folyamatosan
és éberen vigyáznak bizton-
ságunkra!”

Meglepetés volt a keresztúri önkéntes tűzoltók kiváló szereplése Lakhegyen.
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Heti két alkalommal kü-
lönjáratot indított a murake-
resztúri önkormányzat, hogy
minden keresztúri beteg be tud-
ja szerezni a szükséges gyógy-
szereit. A faluvezetés minden
erőfeszítése ellenére a kereszt-
úri patika tulajdonosa úgy dön-
tött, bezárja üzletét.

„De mi nem mondtunk le
róla, hogy saját gyógyszer-
tárunk legyen. Mert továbbra is
az a célunk, hogy a lehető leg-
jobb egészségügyi ellátásban
legyen részük a falunkban élő
embereknek” – nyilatkozta Pol-
gár Róbert keresztúri polgár-
mester. „Ahogy arról is gon-
doskodtunk, hogy saját házior-

Keresztúri különjárat a patikába
vosunk és fogorvosunk legyen,
azért is meg fogunk harcolni,
hogy helyben lehessen meg-
vásárolni a szükséges gyógy-
szereket. Ezért kollégáimmal
megpróbálunk új gyógyszerészt
keresni, aki vállalja, hogy a
faluban biztosítja a folyama-
tos és minőségi gyógyszer-
ellátást” – fűzte hozzá a falu
vezetője. Elmondta: a kere-
sésbe bevonják a keresztúri
háziorvost és fogorvost is. A
faluvezetés azt kéri, ha bár-
kinek a környezetében van
olyan gyógyszerész, aki szí-
vesen bővítené üzletét, keres-
se meg a keresztúri önkor-
mányzatot.

A tulajdonos bezárta a keresztúri patikát, a falu vezetése új
gyógyszerészt keres. Átmenetileg pedig különjáratot üzemel-
tetnek a kanizsai patikához, hogy mindenki beszerezhesse
gyógyszerét.

Véget ért a murakeresztúri
önkormányzat diákmunka prog-
ramjának második turnusa is.
Keresztúri diákok dolgozhattak
az önkormányzatnál egy-egy
hónapot júliusban és augusztus-
ban, miután sikerrel pályázott a
falu egy állami programra. A
fiatalok megismerkedhettek az
önkormányzat működésével, és
a hivatal dolgozói mellett részt
vehettek a munkában is. A
diákok segítségének köszönhe-
tően sikerült rendbe tenni a
település köztereit. Volt olyan
iskolás, aki a művelődési ház
programjaiba kapcsolódott be,
mások kisebb-nagyobb karban-
tartási munkálatokban vettek
részt, de be lehetett kapcso-
lódni a konyhai és az irodai
feladatokba is.

Idén indult el az első ön-
kormányzati kertészet Mura-

Sikerrel zárult a keresztúri diákmunka program

keresztúron, a sikeres pályázat-
nak köszönhetően itt is értékes
tapasztalatot gyűjthettek a
diákok. Segítettek a paprika, a
paradicsom, a sárgarépa és a
krumpli begyűjtésében, a te-
rület megművelésében. A meg-
termelt zöldséget pedig a köz-
étkeztetés keretében dolgozták
fel. Ezzel nemcsak takaréko-
sabbá, de egészségesebbé is
vált a falu konyhája.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester a programmal
kapcsolatban elmondta, a jövő-
ben is szeretnék, ha a fiata-
loknak lenne lehetőségük bekap-
csolódni a közösségért végzett
munkába. Az a céjuk, hogy a
keresztúri fiatalok helyben is
minél több olyan munkát talál-
hassanak maguknak, amelyben
kiteljesedhetnek, ahol sikereket
érhetnek el.

Az első keresztúri önkormányzati kertészet munkájába is be-
kapcsolódtak a diákok.

A nyári időszak párás, csa-
padékos időjárása miatt koráb-
ban nem tapasztalt mennyiségű
szúnyog szállta meg a Mura
vidékét. Ugyan augusztus ele-
jén volt már egy földi gyérítés,
de az nem sokat hatott. Emiatt
nemcsak váltMurakeresztúron
tarthatatlanná a helyzet, hanem
a környező településeken is.
Keresztúr, Fityeház, Tótszerda-
hely, Tótszentmárton Mol-és
nári polgármesteri éppen ezért
közösen fordultak a katasztró-
favédelemhez segítségért. Együt-

Közösen harcolták ki az újabb szúnyoggyérítést
tes fellépésüknek pedig meg is
lett az eredménye. Augusztus
27-én újabb földi szúnyogirtást
végeztek mindegyik települé-
sen. Sőt, a közös kezdemé-
nyezésnek hála, már Fityehá-
zon is volt irtás, ahol korábban
elmaradt.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester a közös kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban elmond-
ta: nagy öröm számára, hogy a
Mura vidékén élő emberek
összefogásának meglett az ered-
ménye. „Köszönjük Cseresnyés

Péter országgyűlési képvise-
lőnek is a közbenjárást! Az itt
élő emberek biztonságának, ké-
nyelmének és egészségének ér-

A csapadékos időjárás miatt újabb szúnyogirtásra lett szükség,
amit a Mura menti települések közösen harcoltak ki.

dekében a jövőben is szoros
együttműködésben fogunk dol-
gozni a környező települések
vezetővel!”
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Nagy lendülettel, szép győ-
zelmekkel halad a megye II-es
bajnokságban a murakeresztúri

focicsapat. Az eddigi négy
mérkőzésből mindegyiket meg-
nyerte az új igazolásokkal meg-
erősített együttes.

Nagyon úgy tűnik, az új,
rutinos játékosok beváltották a
hozzájuk fűzött reményeket:
megerősödött a védelem és a
támadó szekció is. A felkészü-
lési meccseken és az edzéseken
Visnovics László edzőnek gyor-
san sikerült egybe kovácsolnia
a csapatot. Az eddig ered-
mények:

Augusztus 16.: MP Kanizsa
Murakeresztúr – Magnetic And-
ráshida TE: 2-0

Augusztus 23.: Zalaszent-
mihály SE - MP Kanizsa Mu-
rakeresztúr: 1-5

Augusztus 30.: Nagykapor-
nak - MP Kanizsa Murake-
resztúr: 2-8

Szeptember 6.: MP Kanizsa
Murakeresztúr – Borsfa SE: 5-1

Még nem talált legyőzőre az MP Kanizsa Murakeresztúr SE

Beváltak az új keresztúri igazolások, négyből négy győzelemnél jár lapzártáig az MP Kanizsa
Murakeresztúr.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Új lakó költözött közsé-
günkbe, mindenki csodálatára
egy olyan gépész-művészt is-
merhetünk meg , akiFityeházon
alkotója, tervezője autónak,
motornak és repülőgépnek.
Kárpáti Sebestyénnel beszél-
gettünk.

– Honnan ered az ötlet és
mi motiválta az alkotó tevé-
kenységet?

– Gyerekkorom óta vonzó-
dom a régi járművek iránt és
mivel az ilyen gépek megvá-
sárlása nagyon költséges, úgy
döntöttem, hogy készítek egyet
magamnak. Így született meg
az első autó, ami itt látható a
galériában. Az autó kézi mun-
kával készült, egyedi darab, az
elkészítése kétezer munkaórát
vett igénybe. A fő darabok a
második világháborús szovjet
katonai járművekből származ-
nak. Az alváz és a karosszéria
kézi munkával készült. Aztán
következett egy motorkerékpár,
aminek különlegessége, hogy
autómotor működteti. A váz-
szerkezete acélcsőből, kézi

Régi autókat épít és lelkes festő
Beszélgetés Fityeház új polgárával, Kárpáti Sebestyénnel

munkával, hegesztéssel készült,
Zaporozsec motor beépítéssel.
A kerekek IZS motorkerék-
párból származnak. Elkészíté-
sük 8oo munkaórát vett igény-
be. Jelenleg építés alatt áll az
első világháború idejéből szár-
mazó dupla szárnyú, katonai
célú repülőgép. A rotor fából
készült, a korabeli technológiá-
nak megfelelően, a vázszerke-
zete szegecselt acél, a borítása
pedig 0,4 mm-es alulemez,
rögzítése szegecseléssel történt,
az elkészítéséhez 3200 furat
készült és ugyanennyi szegecs
került felhasználásra. Minden
művelet kézi munkával készült
modern gépezet segítsége nél-
kül. Kéthengeres léghűtéses
korhű boxer motor került be-
építésre. A gép jelenleg 90
százalékos készültségű.

– A festészet is nagyon
közel áll Önhöz…

– A tanáraim biztatták a szü-
leimet – mivel tehetséget láttak
bennem –, hogy erre a pályára
irányítsanak. Édesanyám arany-
kezű asszony volt, az egész

család ruhatárát ő készítette el a
saját varrógépén. Nagy a való-
színűsége, hogy innen ered az
alkotókészség, a festészet is.
Fiatalemberként mégis jobban
érdekelt a technika és a gépé-
szet. Az életem is ebbe az
irányba indult el, így az autó-
javítással és szervizeléssel ke-
restem a kenyerem. Majd negy-
venévesen jött egy fordulat az
életemben, amikor is megis-
merkedtem Bánkuti Gertrud
pécsi festőművésznővel, aki
azóta a család barátja és az ő
hatására visszatértem a művé-
szethez és elkezdtem festeni.
Amatőrként azóta is lelkesen

festek. Tanítómesterem volt
Szekeres Emil és Szép Lajos. A
tájképfestészet az erősségem.
28 alkalommal volt képbemu-
tató meghívásom. Ezek nagy
része Nagykanizsán és környé-
kén volt. Amire a legbüszkébb
vagyok, az a budapesti MÜPA-
kiállítás volt. Első festői kiál-
lításom Ernszt Katalin igazga-
tónő – a Magyar Kultúra Lo-
vagja – nevéhez fűződik a
nagykanizsai Honvéd Kaszi-
nóban. Ő ugyanis jelentősen
hozzájárult a művészeti pálya-
futásom sikeréhez.

Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna

Gyermekkora óta vonzódik a régi járművek iránt.

A Kárpáti Galéria… Lelkes festő lett…

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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A születésűfityeházi Novák
Kálmánné, Aranka néni (1936-
2006) meghatározó alakja volt
szülőfalujának – Fityeháznak –
a közösségi és kulturális élet
területén. Programokat szerve-
zett, különösen a vöröskeresz-
tes társadalmi tevékenysége
volt figyelemre méltó. Több
évtizeden át vezette a Rózsa-
füzér Társulatot is.

2003-ban Fityeház polgár-
mestere, és adr. Takács József

Akikre büszkék vagyunk
település vezetősége teljes
egyetértésben úgy döntött,
hogy Novák Kálmánnénak ado-
mányozza a Fityeház Közössé-
géért arany érdemrendet.

1984-ben és 1987-ben ki-
magasló vöröskeresztes társa-
dalmi tevékenységéért elismerő
oklevelet vehetett át a Vörös-
kereszt Zala megyei vezető-
ségétől.

1996-ban megalakult a
Hagyományőrző Népdalkör
Asszonykórusa, aminek egyik
alapító tagja volt. Számtalan
fellépés, elismerés, oklevél fű-
ződik a nevéhez.

Haláláig szeretetben élt há-
rom gyermeke, öt unokája és
egy dédunokája körében. Aran-
ka néni, amíg betegsége en-
gedte, a családjáért és a fitye-
háziakért mindig, mindent
örömmel, szeretettel tett meg.

Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna

Könyvtári Információs és
Közösségi Hely vezetője

Szép, küzdelmes élet és
hosszú öregkor után, Fityeház
község legidősebb lakosa, Te-
perics Istvánné Ma-, született
técz Anna (1924 – 2020) au-
gusztus 18-án, 96 éves korá-
ban szeretett családja köré-
ben csendesen megpihent.
Utolsó útjára elkísérte három
gyereke, 8 unokája és 8 déd-
unokája.

Nyugodjon békében!

Elhunyt a legidősebb
fityeházi

Az MP Kanizsa Murake-
resztúr Sportegyesület szeretet-
tel várja a sportolni vágyó gye-
rekeket és szüleiket. Szeptem-
bertől rendszeres fociedzéseket
tart a klub a murakeresztúri
focipályán hat éves kortól.

Az utánpótlás fő koordiná-
tora a profi edzői képesítéssel
rendelkező ,Visnovics László
aki egyben a nagycsapat edzője
is. Az ő munkáját pedig a fel-
nőtt csapat több rutinos játé-
kosa is segíti majd. A klubban

Focistapalántákat keresnek
Felvétel a gyerekeknek

fejleszthetik a gyerekek az
ügyességüket, szorgalmukat, és
gyakorlatot szerezhetnek a
csapatmunkában is. Kirtatásra,
együttműködésre és az egész-
séges életmód fontosságára ta-
nítják őket.

Jelentkezni személyesen az
önkormányzatnál vagy a sport-
egyesületnél lehet. Bővebb
információért keressék Zavar-
kó Józsefet a facebookon, vagy
a 06304094394-es telefon-
számon!

Hatéves kortól várják a sportolni vágyó gyerekeket a keresztúri
focicsapatnál.

Czirák László, a Délzalai
Vízmű Zrt. vezérigazgatója
meglátogatta Polgár Róbert
keresztúri polgármestert a hiva-
talában, hogy a következő idő-
szak fejlesztési terveiről egyez-
tessenek. Átbeszélték, hogy kö-
zép és hosszú távon milyen
fontos korszerűsítések, új be-

Újtelepen is bevezetnék a csatornát

szerzések és javítási munkála-
tok várnak a murakereresztúri
szennyvízrendszerre. Átnézték,
hogy milyen szivattyúkat és
eszközöket kell majd lecserél-
niük és felújítaniunk.

A korábbi tervekhez képest
egy új projektet is felvettek a
feladatlistára. Immár hivatalo-

san is bekerült a közös fejlesz-
tési tervbe az újtelepi szenny-
vízrendszer kialakítása. Polgár
Róbert ezzel kapcsolatban el-
mondta: „Ennek a beruházás-
nak igen komoly forrásigénye
van, de meggyőződésünk, hogy
a XXI. században minden ke-
resztúri lakosnak biztosítani
kell az alapvető szolgáltatáso-
kat, így az ivóvizet és a szenny-

víz-elvezetést is. Ezt a fejlesz-
tést csak akkor tudjuk megva-
lósítani, ha külső forrást is be
tudunk vonni. De a hírek sze-
rint jövőre lesz olyan pályázat,
amelynek keretében támogatást
tudunk szerezni az újtelepi csa-
tornarendszer kialakítására. Az
a célunk, hogy Murakeresztúr
mindannyiunk kényelmes és
biztonságos otthona legyen!”

A keresztúri csatornarendszer fejlesztéséről egyeztettek.
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Augusztus 20-án délután a
Mura Menti Napok 60 éves ju-
bileuma jegyében a Szapáry-
Andrássy kastély parkjában ket-
tőnapernyőfaültetésérekerültsor.

A park keleti oldalán ültetett
fa néhai igazgatóTóth Oszkár
örök emlékét őrzi, a nyugati ol-
dalra ültetett fa pedig a Mura

Faültetés a letenyei kastélyparkban
Menti Napok rendezvényso-
rozat 60 éves jubileumát hivatott
jelképezni – fogalmazott Farkas
Szilárd polgármester, aki
elmondta a fákat ,Dömők József
a letenyei Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója aján-
lotta fel.

M.I.

Letenye Város Képviselő-testülete, valamint a város polgárai nevé-
ben július 31-én a nagykanizsai köztemetőben végső búcsút vettünk
és kísértük el utolsó útjára , a Fáklya Művelődési HázTóth Oszkárt
és Könyvtár nyugalmazott igazgatóját, a „Letenye Városért” (Pro Ur-
be) díj birtokosát, aki életének 91. évében örökre megpihent – fo-
galmazott letenyei polgármester.Farkas Szilárd

Tóth Oszkár Nagykapornakon született. 1957-től 1991-ig ő
irányította a letenyei kultúrát. Igazgatói pályafutására visszaemlé-
kezve 2017-ben jelent meg Galambok a kastélytetőn címmel
önéletrajzi kötete. Ezt megelőzően a már szintén elhunyt nagyka-
nizsai feldolgozta Letenye történetét is, a hely-Kerecsényi Edittel
történeti kutatómunka alapművének számító kötet 1992-ben jelent
meg. Oszkár bácsi a letenyei Derűs Évek Nyugdíjas Klub alapító
tagja és sokáig vezetője is volt. A klub tavaly ünnepelte alapí-
tásának 30. évfordulóját, ahol Tóth Oszkárnak születésnapi tortá-
val is kedveskedtek, hiszen akkor töltötte be 90. életévét. Munkás-
ságért 1994-ben „Letenye Városért” (Pro Urbe) kitüntetést vehe-
tett át az augusztus 20-i ünnepségen. Oszkár bácsi megbecsült, el-
ismert tagja volt Letenye közéletének.

A város nevében Farkas Szilárd polgármester búcsúzott a nagyka-
nizsai köztemetőben, ahol örök nyugalomra helyezték Tóth Osz-
kárt. Búcsúbeszédét teljes terjedelmében közzétesszük.

„Tisztelt Gyászoló Család! Hozzátartozók, Rokonok, Barátok, Is-
merősök!

Csendes főhajtással, őszinte együttérzéssel és mély részvéttel a
szívünkben vesszük körül a ravatalt. Búcsúzni jöttünk, teljesíteni
az élők szomorú kötelességét, az utolsó találkozás szavakban alig
megformálható fájdalmával, az elmúlás kegyetlen valóságának
ránk szakadt terhével. Búcsúzunk egy nagyszerű embertől, Tóth
Oszkártól, a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár nyu-
galmazott igazgatójától, a „Letenye Városért” (Pro Urbe) díj bir-
tokosától.

Az ember két fontos határkövet tulajdoníthat magának a Földön.
Az egyik, amikor megszületik, a másik, amikor örökre megpihen.
E kettő között van az élet, amely Oszkár bácsinál most véget ért.

Az életúton nagy reményekkel indult el Tóth Oszkár, s ahogy
teltek az évek, egyre több tapasztalat, küzdelem, siker, öröm és

Búcsú Tóth Oszkártól

fájdalom, csalódás, nagy vágyak beteljesülése, remények és remény-
telenségek csatlakoztak hozzá és kísérték el a végső állomásig.
Mindezen idő alatt lelkében élt a szeretet. Bármennyire is szeret
élni az ember, egyszer eljön az út vége. Ekkor a nyitott kapu
visszavonhatatlanul bezárul. Mielőtt az becsukódik, visszanézünk
és rövid idő alatt lepereg előttünk sorsunk.

Most a sok emlék közül, amelyek Hozzád fűznek, felvillan az
egyik, talán legkedvesebb, mely örökké a szívemben él! Emlék-
szem arra a pillanatra, amikor felkerestél, hogy készülőben van
egy életrajzi mű, amelyet akkor még papír alapon és félig gépelt
állapotban tártál elém. Azon a napon, azon a délutánon jót beszél-
gettünk, s mára már elkészült a szülőfaludban és városunkban is
bemutatott mű, mindez már csak emlék. Szavaidból mindig ki-
csengtek jóízű történetek, akkori élethelyzetek, s életképek is fel-
villantak. Elmesélted, hogy miként jutottál el Nagykapornakról
Letenyére, milyen rögös és kanyarokkal tűzdelt út vezetett ide, de
azt is megtudtam, hogy a tenyésztett galambok hogy kapcsolód-
nak a letenyei kastélytetőhöz, hogy mennyi időt töltöttél velük és
a Galambos családról is mindig büszkén szóltál. Azon a délutánon
meséltél arról is, hogy először az ifjúsági klub, majd a felnőtt
vegyeskar alakult meg a letenyei művelődési ház falain belül, s a
Mura Menti Napok rendezvénysorozat is ez idő tájt indult útjára.
Egy évtizeddel később, 1972-ben alakult meg a Pávakör, mely pár
év múlva a Röpülj páva országos vetélkedőn sikert aratott. Orosz-
lánrészed volt a Művelődési ház felújításában is, kézben tartottad
és irányítottad a folyamatokat. Megosztottad velem azt is, hogy
egyik hobbid a fényképezés. Büszkén mutattad a szép felvé-tele-
idet, amelyekben még a jövőben is gyönyörködhetünk.

Téged az igazságosság és minden ember felé egyaránt meg-
nyilvánuló segítőkészség jellemzett. Észrevételeid, tanácsaid mö-
gött nagy szakmai tudás, tapasztalat és emberi bölcsesség húzó-
dott – ezért volt hiteles minden megnyilvánulásod. Emlékezni fo-
gunk mindig Rád. Jó ember voltál, a közösségért tenni akaró, szor-
galmas és bölcs. Úgy mentél el, hogy ezt nem tudtuk megmondani
Neked. Úgy távoztál, hogy életeddel, munkásságoddal, örök idők-
re szóló nyomot hagytál magad után. Tőled kaptuk, hogy mindenek-
felett önmagunkkal szemben van elsősorban kötelezettségünk.
Bölcs alázattal, s mindig a legjobb tudásod szerint, a közösség
érdekében cselekedtél.

Letenye város polgárai, a képviselő-testület nevében, a város pol-
gármestereként búcsúzom most Tőled! Virágok mindenfelé, amer-
re nézünk. Az emlékezés, a szeretet koszorúi fogják körbe kopor-
sódat. A koszorúkon szalagok, rajtuk a végső búcsúszavak, melyek
utolsó utadra kísérnek. Most egészen becsukod életed kapuját, elin-
dulsz a kapun túli útra. Mi utolsó búcsút sóhajtunk utánad. Mindig
emlékezni fogunk Rád, köztünk, velünk éltél, nem felejtünk el, to-
vábbra is benne leszel napjainkban, mégis nagyon fogsz hiányozni
nekünk. Előtted tisztelegve, lelkedet Isten szeretetébe ajánlva ve-
szünk Tőled végső búcsút.

Isten áldjon igazgató úr! Isten áldjon Oszi bácsi! Nyugodj
békében!”

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármester ajándéktárgyakat nyújtott át a 90
éves Tóth Oszkárnak 2019-ben, ekkor ünnepelte alapításának
70. jubileumát a letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár.
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Letenye legrégebbi, hivatalo-
san 1991-re datálható kapcsola-
ta az ausztriai te-Prinzersdorf
lepüléssel elsősorban kulturális,
oktatási együttműködésre épült.
Ennek keretében a helyi művé-
szeti iskola és a fafaragó mű-
hely képviselte több alkalom-
mal Letenyét, valamint a diák-
ok és pedagógusok cserelátoga-
tása is hagyományossá vált az
elmúlt évek alatt. A képviselő-
testület is több alkalommal tett
látogatást az osztrák kisváros-
ba, valamint a testvérvárosi de-
legáció járt Letenyén.

Farkas Szilárd polgármes-
ter elmondta, sajnos az új koro-

Prinzersdorfi üdvözlet és jókívánság
navírus járvány, valamint a je-
lenlegi járványügyi készültség
nem tette teljes mértékben lehe-
tővé, hogy államalapító Szent
István király ünnepén testvérvá-
rosunk képviselői, osztrák baráta-
ink látogatásukkal megtisztelje-
nek bennünket.

Rudi Schütz prinzersdorfi pol-
gármester ezért egy üdvözlő-
kártyát juttatott el a letenyei ön-
kormányzatnak, valamint a vá-
ros polgárai részére, melyben jó
egészséget és szép ünnepet kí-
vánt valamennyi lakosnak és bí-
zik a mielőbbi találkozás lehe-
tőségében, reményében.

M.I.

Az augusztus 20-i letenyei
ünnepség során kerültek díjazás-
ra a másfél évtizede útjára in-
dított „Virágos Letenyéért” moz-
galom virágosításai. A Letenyé-
ért Közéleti Egyesület (LKE) és
a általDerűs Évek Nyugdíjasklub
május elsején meghirdetett akció
során sok szép virágosítást fényké-
peztek le, melyek közül a zsűri
választotta ki a legszebbeket.

Kiosztották a „Virágos Letenyéért” mozgalom díjait
Ráczné Lánczok Zsuzsanna,

az LKE elnöke a díjátadón töb-
bek között elmondta, az értéke-
lésnél fontos szempont volt, hogy
az utcáról látható, harmonikus
legyen a virágosítás. Nem min-
dig a hatalmas mennyiségű virág
a fontos, inkább az egységes, a
környezethez illő, valamilyen rit-
must követő elhelyezés, ami oda-
vonzza a járókelő tekintetét. A

zsűri nagyra értékelte a sok mun-
kát igénylő, nagy tömegű virá-
gos előkerteket, de ugyanúgy
elismerte a szépen megkompo-
nált, látványelemeket is jól hasz-
náló megvalósításokat.

Különdíjban részesült az óvo-
da előkertjének „mesekertté” va-
rázslásáért a Letenyei Hóvirág
Óvoda közössége.

Az intézmény kategóriában
első helyezést ért el a Tutika ABC
(Bicskei Gyuláné), második lett
Mirkóné Tamás Judit körzeti vé-
dőnő muskátlis virágosítása a vé-
dőnői szolgálat ablakában, harma-
dik helyet érdemelt ki a Mi-
hovics Húsbolt.

Családi házas kategóriában
a zsűrinek ésKovács Gyula ne-
je virágosítása tetszett a Bajcsy
utcában.

Ebben a ketagóriában két
második helyezés is gazdára ta-
lált, Pozsonyi ut-Németh Mária
cai és vala-Imre-Hermann Anita
mint párja, József-hegyImre Attila
utcai virágosítása is díjat érdemelt.
Két harmadik díj is született ezen
kategóriában, hiszen a szép, har-
monikus virágosításért okleve-
let és tárgyjutalmat érdemelt ki
a Deák Ferenc utcából Selek Ár-
pád nejeés valamint a József At-
tila utcából .Bedő Annamária

Az akciót meghirdető két ci-
vil szervezet oklevelekkel és
saját bevételeiből finanszírozott
tárgyjutalmakkal, korondi kaspók-
kal ismerte el a követésre ajánl-
ható megvalósításokat, melye-
ket Letenye Város Önkormány-
zata is nagyra értékel.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Hermán Zsoltné Szunyogh Éva intézményvezető az óvoda ne-
vében vette át az elismerést.

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.

Október 1-től változik a II. számú fogászati körzet rendelési
ideje Letenyén.

Dr. Varga Barbara, mint a II. számú fogászati körzet
fogorvosa értesítem pácienseimet, hogy 2020. október 1-től a
rendelési idők az alábbiak szerint módosulnak:

Hétfő: nincs rendelés
Kedd: 12.00 - 20.00
Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 12.00 - 20.00
Péntek: 12.00 - 18.00

Változó rendelési idő
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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

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Ekler Elemérkiadó-főszerkesztő:
szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

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

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

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

Tel./fax: (92) 316-783

Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Területfejlesztési pályázati
forrásból korszerűsítik Letenye
egyedutai (Eötvös utcai) óvodá-
ját. A Magyar Falu Program pá-
lyázati sikernek köszönhetően
pedig új játszótérrel is gyarapo-
dik az egyedutai városrészben
működő oktatási-nevelési in-
tézmény.

A város önkormányzata terü-
letfejlesztési operatív program
keretében 2019-ben nyert 15,1
millió forintot az egyedutai
városrész óvodájának energeti-
kai korszerűsítésére – fogalma-
zott letenyei vá-Farkas Szilárd
rosvezető. – Az elnyert támoga-
tási forrás azonban nem volt
elegendő a fejlesztés komplex
megvalósításához, ezért azt a kép-
viselő-testület további 6,2 mil-
lió forinttal kiegészítette. Fon-
tos és jelentős a beruházás,
hiszen az intézménynek otthont
adó épület már nem fiatal, en-
nek megfelelően az állapota sem
kifogástalan és egyelőre ugyan
„csak” az energetikai korszerű-
sítés valósulhat meg, de leg-
alább elindultunk valamerre és
szeretnénk folytatni a fejlesz-
tési folyamatot.

Beruházások az óvodában
Takács Tamás, a kivitelezés

lehetőségét meghívásos pályáza-
ton elnyert önkormányzati cég
ügyvezetője ismertette, hogy a
munkálatok során az épület
homlokzatának hőszigetelése, va-
kolása és színezése, a padlás-
födém hőszigetelése, a homlok-
zati ajtók cseréje (az ablakok
cseréjére már korábban sor
került), az akadálymentesítés, aka-
dálymentes vizesblokk kialakítá-
sa, továbbá a kazán cseréjével a
fűtési rendszer korszerűsítése
valósul meg.

Farkas Szilárd elmondta, a
munkálatok még ősszel befeje-
ződnek, s mivel a kivitelező az
ütemezést oly módon oldotta
meg, hogy először a belső teret
érintő munkafolyamatok kerül-
jenek sorra, az óvodai nevelés
szeptember 1-jétől már meg is
kezdődhetett. A városvezető ki-
emelte, hogy szükséges az épü-
let belső padlózatának és búto-
rainak cseréje, a tető cseréjére,
valamint belső festésre van
szükség, melyre hamarosan 40
millió forint értékben pályáza-
tot nyújt be önkormányzat a
Magyar Falu Programhoz, an-

nak is az óvodák fejlesztésére
vonatkozó pályázati kiírására.
Fontosnak tartja leszögezni, hogy
a jövőben is pályázni fognak
minden olyan felhívásra, kiírás-
ra, mely révén lehetőségük nyíl-
hat az önkormányzati intézmé-
nyek felújítására.

Farkas Szilárd azt is elmondta,
szintén a Magyar Falu Program-
tól közel 5 millió forintot nyer-
tek már egy óvodai játszótér meg-
építéséhez, mely ugyancsak az
egyedutai városrész kisgyerme-
keit szolgálja majd az ősztől.

– Komplett csúszdavárat te-
lepítünk az óvoda udvarára, nyil-
ván némi tereprendezéssel, tér-
kövezéssel egybekötve – tette hoz-
zá a városvezető. A kivitele-
zés előkészítése már folyamat-
ban van.

A Bajcsy-utcai, belvárosi
óvodaépülethez egy tornater-
met szeretnének építeni, de
ez is pályázati forrás függ-
vénye, melyre a Magyar Falu
Program kiírása kiváló lehető-
séget ad.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Augusztus 23-án délelőtt a
Horgászegyesületek Zala Megyei
Szövetsége Letenyei Sporthor-, a
gászok Egyesülete szervezésé-
ben, valamint Letenye Város Ön-
kormányzata Mura Hor-és a
gászbolt támogatásával halfogó
versenyt rendeztek a Fényesi-
kavicsbányánál.

Somogyi Balázs a szövetség
részéről köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd elmondta, több, mint

Horgászverseny a Fényesi-kavicsbányánál
30-an neveztek a halfogó verseny-
re. városvezetőFarkas Szilárd
örömét fejezte ki, hogy ismét le-
hetőség nyílt a verseny megren-
dezésére, majd támogatásáról
biztosította az egyesületet.

A horgászversenyen az 1. he-
lyet , a 2. helyetBobos Ferenc
Rodek Attila, a 3. helyet pedig
Szili Zoltán szerezte meg. Az
első helyezett részére a ván-
dorkupa is átadásra került.

A díjátadás pillanata.
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

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

A , aZalai Borút Egyesület
Szőlő- és Gyümölcstermesztők
Egyesülete Letenyei, valamint a
Borbarát Hölgyek Társasága
szervezésében került sor augusz-
tus 14 és 15-én a Letenyei Sző-
lőhegyi Piknik című rendez-
vényre.

A kétnapos találkozó első nap-
jának délutánján a platánfa alatt
került sor a vendégek fogadá-
sára. A köszöntők elhangzása
után a XXIV. MURA ART
Nemzetközi Festő Szimpózium
alkotásait tekintették meg, majd
Letenye nevezetességeivel ismer-
kedtek. Rövid autós „sétát”
tettek – borkóstolóval egybe-
kötve – a Julián-hegyen. Az est
zárásaként helyi gasztronómiai
kínálatot és az egyesület tag-
jainak borait kóstolhatták meg
a megjelentek.

Szőlőhegyi piknik
Augusztus 15-én, szomba-

ton a Letenyei Borbarát Höl-
gyek szervezésében gyalogtúrát
szerveztek az Öreg-hegyi boro-
napincéhez. A pályázati támo-
gatással megvalósult program
gesztora, a Zalai Borút Egye-
sület mutatkozott be, majd – szak-
mai előadást követően – a Lete-
nyei Szőlő- és Gyümölcstermesz-
tők Egyesülete március 14-én
megrendezett 42. borbírálatá-
nak díjkiosztóját tartották meg.
A beérkezett 132 bormintából
26 arany-, 73 ezüst-, 31 bronz-
minősítést, 6 pedig oklevelet ka-
pott, ami nagyon jó arány. A vá-
ros bora címet idén Kuprivecz
József cserszegi fűszeres nedűje
érdemelte ki.

Az okleveleket és az arany
minősítéssel járó díszes kupá-
kat polgármes-Farkas Szilárd

ter és , a Lete-Somogyi András
nyei Szőlő és Gyümölcstermesz-
tők Egyesülete elnöke adták át.
Somogyi András a pikniken el-
mondta, a boronapince környé-
ke a közelmúltban újult meg
egy mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési pályázatnak köszönhe-
tően. Új beton- és térkőbur-
kolattal látták el a korábban
zúzalékkal borított felületeket.
Aigner Géza letenyei plébános
a rendezvényen Szent Rókus
ünnepére hívta fel a figyelmet.

Farkas Szilárd városvezető – a
megjelentek köszöntésén túl –
szólt arról is, hogy a boronapince
mögött lévő Boldog Buzád kilátó
a kötelező fenntartási időszakot
követően Letenye VárosZajktól
Önkormányzatához került át,
valamint az önkormányzat zárt-
kerti területet is vásárolt.

A megjelent vendégek a fi-
nom ebéd elfogyasztása után kö-
tetlen beszélgetéssel, vidám han-
gulatban töltötték el a délutánt.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A letenyei borbírálat díjkiosztójának csoportképe az Öreg-he-
gyi boronapincénél.

A jól megkomponált borokért oklevél és ajándéktárgy járt.


