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A múlt év végén Preksen
László polgármester egyedi
tervezésű buszvárói kerültek
telepítésre . AzSemjénházán
egyiket a település központjá-
ban, a másikat pedig Újtelepen
helyezték el. Az antracit szí-
nűre szinterezett zártszelvény
váz és az ülő- és támlafelület fa
anyaga stílusában, színvilágá-
ban egyaránt harmonizál a
településen korábban telepített
utcabútorokkal.

A buszváró megálmodója
különös figyelmet fordított ar-
ra, hogy a két oldalfal olyan
anyagból készüljön, ami rész-

Gazdagodott Semjénháza
ben teljesen áttetsző – a megfe-
lelő tájékozódás érdekében –,
és egyben ütésálló is legyen.
Így esett a választás az üveghez
hasonló, ám tulajdonságaiban
teljesen más, 8 mm vastag víz-
tiszta tömör polikarbonát le-
mezre. Az új buszvárók tehát a
busszal közlekedőknek nem
csupán a kényelmét, de a
biztonságát is szolgálják.

A megjelenésükben mo-
dern, letisztult minimál stílust
tükröző építmények tovább
emelik településünk képét, egy-
séges formavilágát.

Nagy-Varga Tünde

„Az év első napjaiban csen-
desedjünk el, és vegyük szám-
ba a feladatainkat, fogalmazzuk
meg álmainkat, készítsünk ter-
veket, dolgozzuk ki azokat
részletesen, és álljunk neki ki-
tartó akaraterővel azt jó végre
vinni!” (Böjte Csaba testvér,
ferences rendi szerzetes)

Tisztelt letenyeiek, tisztelt
újévet köszöntő polgártársaim!

Még csak néhány napja,
hogy az előző évtől búcsút
vettünk, kinek mámort, kinek
derűt, vidámságot, kinek csen-
des számvetést hozó otthoni
éjszakán. A mögöttünk hagyott
év – mint minden más óesz-
tendő – egyaránt hozott derűt
és borút, örömet és bánatot kö-
zös sorsunkba épp úgy, mint
személyes, vagy családi éle-
tünkbe. Volt részünk felemelő
élményekben, és a kialakult ko-

Új erővel és egészséggel vágnak neki az évnek
ronavírus járványhelyzet, az év
végi földmozgások miatt meg-
éltünk jó néhány fájdalmas
veszteséget is.

Annak idején 2015. január-
jában, amikor első ízben hív-
tam meg önöket, városunk pol-
gárait a helyi általános iskola
tornatermébe újévi köszöntésre,
nem titkoltan az volt a célom,
hogy ezzel újabb hagyományt
teremtsünk. Sajnos ezt a szép
tradíciót a pandémia meghiú-
sította az újév elején. Most már
hatodik alkalommal mondhat-
tuk volna, hogy e szép tradíciót
ápolva találkozunk az újév kez-
detén a zene és a tánc örömé-
nek társaságában. Sajnos ez
most nem így történt!

Miközben azon tűnődtem,
valójában milyen gondolatok-
kal köszöntsem önöket, újra és
újra visszacsengett fülembe a

„Régi idők focija” című, Sán-
dor Pál által rendezett, 1973-
ban készült és bemutatott film-
ből Minarik Ede főszereplő,
mosodás szállóigévé vált mon-
data: „Kell egy csapat!” Mi-
közben december végén, ami-
kor gondolataimat papírra ve-
tettem, újból megtekintettem a
filmvígjátékot. A film erőt adott,
s erőteljesebben végiggondol-
tam a szállóigévé vált mondatot
és arra jöttem rá, hogy gyerek-
korom óta ez az érzés dolgozik
bennem is. „Kell egy csapat!” Ez
hajtott és motivált arra, hogy
gyermekkoromat követően a
középiskolámban programokat
szervezzek, részt vegyek a
közösségben, annak aktív és
hasznos tagja legyek. Sőt, ez
vitt el a felsőoktatásba is. S
nem véletlen, hogy a csapat-
szellem eszmeisége, annak kö-
zösségben rejlő értékei, az
önök támogatása, mind-mind
nagy segítséget nyújtottak és
nyújtanak a mindennapokban

is. Bizakodom abban, ez a jö-
vőben is így lesz!

És azt gondolom, azért sze-
retek annyira Letenyén élni, és
azért ragaszkodom ehhez a vá-
roshoz, mert itt mindig van csa-
pat, szűkebb és tágabb értelem-
ben is. E szó hallatán, kinek-ki-
nek a család jut eszébe, mások-
nak pedig a közösséget jelenti e
szó. Itt mindig lehet csapatot és
közösséget építeni. Ezt jól bi-
zonyította az új koronavírus
járványhelyzet miatti összefo-
gás, vagy az év végi adomány-
gyűjtés a horvátországi földren-
gés sújtotta települések lakói-
nak megsegítésére. Sőt, tovább-
megyek, akármennyire nehéz-
nek bizonyulnak a hétközna-
pok, itt a számítások és a csa-
ládalapítás lehetőségei is meg-
találhatóak egyaránt. A kérdés
mindig az, hogy mikor mennyi-
re élünk vele, mennyire vesszük
igénybe a részünkre kínálkozó
lehetőségeket. Egyéni, szemé-
lyes lehetőségeinken túl, kö-
zösségünkben is feltehető a
kérdés és bizonyára a válaszo-
kat is megtaláljuk rá.

Mit is tettünk a tavalyi év-
ben? – hangzik oly sokszor e
kérdés az újévi köszöntők al-
kalmával. És íme, a válasz: úgy
gondolom, a legfontosabbat, hogy
városunkban, Letenyén, 2020-
ban is biztonság, békesség és
összefogás volt.

Tisztelt újévet köszöntő
polgártársaim!

Farkas Szilárd polgármester.
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– Tavaly év végén sajátos helyzet áll elő az új koronavírus jár-
vány miatt, így nagy létszámú közterületi rendezvények megtartá-
sára nem volt lehetőségünk. Örömmel emlékezem vissza az ad-
venti gyertyagyújtásokra, amikor a város lakossága közösen várta
a Megváltó megszületését, hangolódtunk adventre. Mindezt a vá-
ros központjában feldíszített adventi koszorúnál, a város kará-
csonyfájánál és annak környezetében tettük – mondta lapunknak
Farkas Szilárd, Letenye polgármestere.

– A karácsonyi fények advent első vasárnapjáig elhelyezésre
kerültek, később pedig Timár József, Timár Zoltán és Farkas Sán-
dor közreműködésével a betlehem került felállításra a Szent-
háromság templom előtti téren. Aigner Géza plébános atya vetette
fel, hogy folytassuk a pandémia idején is az adventi gyertya-
gyújtásokat, azonban tegyük mindezt virtuálisan. Az első láng no-
vember 29-án lobbant fel az adventi koszorún. Az atyával továb-
bítottuk a lakosság részére advent fontos üzenetét. A második
gyertyagyújtáson Bíró László önkormányzati képviselő szólt a le-
tenyeiekhez. A harmadik gyertya színe rózsaszín, amely az örö-
möt jelképezi, hangsúlyozta Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester
asszony, aki egyben szervezője is volt a harmadik gyertya-
gyújtásnak, melyen a képviselő-testület tagjai és Aigner Géza
plébános egy-egy üzenettel szólították meg a város lakosságát. A
negyedik vasárnap Gerák Zoltánné önkormányzati képviselővel és
Tóth János atyával közösen gyújtottuk meg a szeretet gyertyáját, majd
videóüzenetben köszöntöttük városunk lakosságát, melyet Varga
Ferencné közvetített és szerkesztett minden alkalommal. A felvé-

Más volt ez az ünnep

Advent fényei és karácsonyi készülődés Letenyén.

telek megtekinthetők Letenye város hivatalos facebook oldalán is,
a következő linken: https://www.facebook.com/letenyevaros8868

Az ünnepekre készülve ismét sor került a város betlehemjének
megáldására, de fényfestéssel is kedveskedtünk a letenyeieknek. A
Szentháromság templomból Dömők József igazgató köszöntő sza-
vait követően koncertet adott a Vox Varietas Kamarakórus a 30.
jubileum jegyében, melyet szintén a virtuális térben, Karácsonykor
pedig a helyi kábeltelevízióban tekinthettek meg az érdeklődők.

Az intézmények a pandémia ellenére is készültek karácsony
ünnepére. Valamennyi önkormányzati intézményben szépen feldí-
szített karácsonyfa és adventi hangulat várta az ügyfeleket – fo-
galmazott Farkas Szilárd polgármester.

(Mirkó)

Mindannyian szívesen emlékezünk vissza azokra a nagyszerű
és meghitt pillanatokra, amelyekkel családtagjaink, szeretteink
ajándékoztak meg minket az óesztendőben. De most eljött az az
idő, amikor számvetést készítünk, végiggondoljuk a mögöttünk
hagyott esztendőt, s elhatározzuk, mi mindent tehetünk ismét az
újévben egymásért, az országunkért, a városunkért, családunkért
és szeretteinkért! Gondolataink megfogalmazása közben mégis
bennünk él a félelem és a kérdések sorozata: Mit is kínál egy
újesztendő indulása, mit hoz a jövő, vagy éppen mit takarnak a
friss januári dátumok a naptárban?

Egyik kedvencem, Edith Pierce, angol származású amerikai köl-
tő és pacifista erre a kérdésre a következő egyszerű választ adta:
„Kinyitjuk a könyvet; a lapjai üresek. Mi magunk írjuk be a szöve-
get. A könyv címe „Lehetőség”, az első fejezetéé pedig az, hogy „Újév”.
A kérdésre adott válasz nagyon egyértelmű és egyszerű vala-
mennyiünk számára. Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni célki-
tűzések kapujában, egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi
tudással gazdagabban, és egy évnyi realizmussal józanabbul, mint
tavaly ilyenkor. Ezekben az újévet köszöntő első napokban a sze-
mélyes jókívánságok mellett mindannyiunknak az lehet a legfőbb
közös kívánsága és vágya, hogy legyen békés és egészségben bő-
velkedő a világunk, országunk és városunk. Pontosan egy évvel
ezelőtt – amikor az újévi jókívánságokat fogalmaztuk meg – senki sem
tudhatta, hogy a 2020-as esztendő milyen meglepetéseket, előre nem
látható kihívások tartogat számunkra. Volt néhányban részünk. Ne-
héz és bonyolult időket, mindennapokat éltünk meg, melyet féle-
lem övezett és övez ma is. Mi tagadás, nem egyszerű óévtől bú-
csúztunk. A mögöttünk hagyott esztendő megannyi eseménye arra
intett minket, hogy nincs nagyobb kincs annál, mint amikor biz-
tonságban tudhatjuk országunkat, városunkat és legfőképpen sze-
mélyes egészségünket. Ez a kincs fogja meghatározni 2021-et!

Tisztelt letenyeiek, hölgyeim és uraim!
Az összefogás, a közös akarat, a csapatszellem, a csapatmunka

és a humán erő ismét eredményeket hozott számunkra 2020-ban,
ahogy a sajtóból is értesülhettek, s láthatták a megkezdett és a
befejezéshez közeledő beruházásainkat. Tudjuk, hogy a legnagy-
szerűbb és legsikeresebb csapatok azok, amelyek nem csak a
meccsen és nem csak az edzésen élik meg a közösséghez tarto-
zást, hanem a pályán kívül is. A város közössége is akkor lehet
igazán erős, ha a „csapat”, a mi esetünkben Letenye, minden hely-
zetben ott van bennünk, és ha kell, előjön belőlünk. Önök nélkül
nem ment volna! Nem elég az, hogy időről időre – már-már köz-
hellyé válva – elmondjuk, mi egy csapat vagyunk, és jó csapat va-
gyunk. Arra van szükség, hogy ezt mindannyian a magunk helyén

Új erővel és egészséggel... éljük meg és napról napra így is végezzük feladatainkat. Nélkü-
lözhetetlen ez a többlet erő, energia és hit ahhoz, hogy a városunk
még inkább szépüljön, gyarapodjon, egyszóval, a gyermekeinkre
és a következő nemzedékekre jobb világot hagyjunk.

Világos számunkra, hogy az önzés, az egyéni érvényesülés és
fogyasztás mindenek fölé helyezése, a közöny és kívülállás ve-
szélybe sodorhat minket. Láttunk erre számos példát! Ez ellen
azonban valamennyiünknek a maga környezetében kell és lehet
küzdenie. A nehézségek mellett, a városunk lakosságát szolgáló
önkormányzati intézmények működésének szervezeti, személyi és
pénzügyi feltételeit 2020-ban is biztosítottuk annak ellenére, hogy
tapasztalható volt a folyamatosan csökkenő finanszírozás, az adó-
bevételek átadása és különféle megszorítások alkalmazása. Mind-
ezek ellenére jó néhány feladatot mégis elvégeztünk, de tudjuk,
nem vagyunk korántsem kész mindennel. Ugyanakkor tapasztal-
juk, hogy minél több eredményünk van, némelyeknek ez annál in-
kább fáj, annál inkább az irigység és a megvetés útjára lépnek.
Mindenben képesek meglátni a rosszat, melynek kellő hangot is
adnak! Azonban nekünk azt kell látnunk, hogy ők, magukat is be-
csapják, csupán a néhány napos hangulatkeltésre és a csapat bom-
lasztására alkalmasak ezen megnyilvánulásuk. Az utolsó percig hin-
nünk kell abban, hogy kis segítséggel mindenre képesek vagyunk
közösségünk fennmaradása és jövőbeni gyarapodása érdekében.

Régi bölcsesség, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa,
de az talán még ennél is fontosabb igazság, hogy mi, letenyeiek és
a térségben élők egymás sorsának is kovácsai vagyunk. Vallom,
olyan országot, olyan hazát, olyan várost kell alkotnunk, amelynek
fundamentuma az egymásnak megadott tisztelet, a jó szó és a jó
szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség és egymás teljesítményé-
nek, értékeinek megbecsülése. E sorok olvasása közben álljunk meg
egy pillanatra, s gondoljuk csak meg, mire lennénk képesek, ha ven-
nénk egy mély levegőt, és így vágnánk neki a 2021-es, ismeretlen
újesztendőnek! Vajon nem élhetnénk-e mindennapjainkat úgy,
ahogy himnuszunkban is áll: jó kedvvel, bőséggel? A város első
embereként szívből kívánom önöknek, hogy így legyen!

Tisztelt újévet köszöntő polgártársaim!
Segítségüket megköszönve kérem önöket, hogy 2021-ben is

legyenek partnerek városunk fejlődésének előmozdításában, ve-
gyenek részt Letenye mindennapi életében, mondják el vélemé-
nyüket, alakítsunk és formáljunk összetartó közösséget, egy erős
egységet! Találja meg valamennyi letenyei polgár a közös együtt-
létből eredő boldogságot, s az együtt töltött napok, órák
feledtessék a hétköznapok nehézségeit, oszlassák el az aggódás
felhőit homlokukról. Adjon a jó Isten egészséget és jövőbe vetett
erős hitet! Mindezeket szívből eredő és szívből jövő szeretettel
kívánom Letenye Város Képviselő-testülete és a magam nevében
az új esztendőre valamennyi letenyei polgárnak!

Adjon mindannyiunknak sok erőt, lelki békét és egészséget a
Jó Isten!
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Az új koronavírus járványhelyzet második hulláma miatt a Ma-
gyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) számú Kormányrende-
letben foglaltak szerint 2020. november 4-én a járványügyi ké-
szültséget felülírta és ismét veszélyhelyzet hirdetett ki, melyet je-
lenleg ez év február hónapig hosszabbított meg. Farkas Szilárd le-
tenyei városvezetőt kérdeztük.

– Veszélyhelyzetben miként alakul a képviselő-testületi döntések
meghozatala?

– Képviselő-testületi ülés nem tartható, különleges jogrend
idején a testületek, bizottságok, társulások nem tarthatnak ülése-
ket. Ilyen esetekben a polgármester jogosult meghozni a döntése-
ket, úgynevezett polgármesteri határozatok formájában, melyet ma-
gasabb szintű jogszabály, jelen esetben a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény
alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-
és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Természetesen, minden
döntésem meghozatala előtt a képviselő-testületi tagok vélemé-
nyét kikérem, az előterjesztéseket ismertetem részükre.

– Melyek voltak a legfontosabb polgármesteri döntések tavaly
november óta?

– Tavaly november 17-én határoztam arról, hogy 2021-ben az
önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szociális és költségelvű
lakbéreket nem kívánom megemelni, továbbá a köztemetőkről és
a temetkezés rendjéről szóló rendeletben meglévő díjakon sem kí-
vánok változtatni a jövő évben. November 26-án újabb polgár-
mesteri döntéseket hoztam. Kiírtam a Letenyei Közös Önkormány-
zati Hivatal aljegyzői álláspályázatát, mely eredménytelen lett. Elfo-
gadtam a Kolping Alapszolgáltatási Központ 2020. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját. Megjegyzem, az önkormányzat által
megkötött feladatellátási szerződésben lévő kötelezettségeket a
koronavírus járvány ellenére a lehető legjobban teljesítette a köz-
pont, így az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. Az idősek klubja szolgáltatás csak részben
teljesült a vírushelyzet miatt, kerülve a személyes találkozást,
kontaktokat. Az önkormányzati társulásokról szóló beszámolót is
elfogadtam. Városunk önkormányzata tagja a ZALAISPA Társu-
lásnak, a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulásnak, vala-
mint a Mura Régió Európai Területű Társulásnak. Ugyancsak no-
vember 17-én fogadtam el a Letenyei Termelői Piac üzemeltetési
szabályzatát, mely a piac hivatalos közösségi oldalán is olvasható.

– December hónapban is hozott döntéseket?
– December 4-én újból kiírtam a Letenyei Közös Önkormány-

zati Hivatal aljegyzői álláspályázatát, melyre néhány pályázat ér-
kezett. Egy pályázó végzettsége nem felelt meg a pályázati kiírás-
ban foglaltaknak. A pályázókat dr. Hámori Nóra, a hivatal jegyző-
je hallgatta meg és javasolta részemre Kanizsai Mónika személyé-
ben az aljegyző kinevezését. Jegyzőasszony döntésével – egyez-
tetve a képviselő-testület tagjaival – természetesen egyetértettem.

Ugyancsak december hónapban döntöttem arról, hogy a Lete-
nyei Család- és Gyermekjóléti Központ korábbi vezetője, Mozso-
lics Klára újabb 5 évre kapott bizalmat. Jelenleg intézményvezető
asszony gyermekáldásnak köszönhetően tartósan távol van. Elfo-
gadtam az adóhatóság 2020. évi beszámolóját, továbbá a letenyei
termálfürdőben 2020-ban végzett állagmegóvási és karbantartási
feladatokat, valamint felülvizsgáltam a helyi közművelődésről
szóló önkormányzati rendeletet és a hozzá kapcsolódó közműve-
lődési koncepciót. Elfogadtam a 2021. évi belső ellenőrzési tervet,
mely Letenye Város Önkormányzata közbeszerzési és beszerzési
tevékenység megfelelőségének vizsgálatára, a Letenyei Közös Ön-
kormányzati Hivatal közérdekű adatigénylés rendjére, kialakításá-
nak és megfelelőségének vizsgálatára, a Letenyei Hóvirág Óvoda
térítési díjak megállapításának és beszedésének szabályszerűségé-
re, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ állami támogatás
igénylésének és elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzésére, a
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár a költségvetési rendeletben

jóváhagyott előirányzatok időarányos teljesítésének ellenőrzésére,
az Ékköv Kft. önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának
szabályszerűségi vizsgálatára irányulnak. A letenyei sürgősségi
orvosi ügyelettel kapcsolatos, asz egészségügyi szolgáltató által
beterjesztett díjemelési kérelmet is elfogadtam, mely szerint 2021.
január, február hónapokban a szolgáltatásért 144 Ft/lakos/hónap,
míg 2021. március 1. - 2021. június 30. közötti időszakra 165
Ft/lakos/hónap díjat fizet meg önkormányzatunk. Az év második
felében fizetendő díj mértéke legkésőbb 2021. június 30. napjáig
felülvizsgálatra kerül. A felülvizsgálatot az ügyeleti ellátások köz-
ponti büdzséből történő finanszírozásának alakulása teszi függővé.

Decemberben áttekintésre került az Ékköv Kft-vel megkötött
karbantartási szerződés, valamint a közszolgáltatási szerződések.
Elfogadásra került az Ékköv Kft. 2021. évi üzleti terve, valamint a
lakásfelújításra vonatkozó koncepciója. Határozatot hoztam arról,
hogy a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi be-
számolóját is el elfogadom. Az év utolsó napjaiban pedig a költ-
ségvetésről szóló önkormányzati rendelet első számú módosítását
fogadtam el, így a bevételi és kiadási főösszegek az eredeti költ-
ségvetéshez képest 42,8 millió forinttal megnövekedtek, így
1.646.115.939 Ft-ot mértéket tesznek ki. Ugyancsak elfogadásra
került a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal új szervezeti és
működési szabályzata.

Letenye Város Önkormányzata a Magyar Falu Program MFP-
OKE/2020 „Önkormányzati kerékpárút építése” elnevezésű pályá-
zati kiírására 2020. szeptember 10-én pályázatot nyújtott be Lete-
nye – Murarátka kerékpárút felújítása címmel. A projekt kapcsán
a már meglévő kerékpárút felújítása, illetve szabványnak való meg-
feleltetése volt a cél, melynek megvalósításhoz 49.633 860.- Ft
összegre lett volna szükségünk. Pályázatunk a Támogatói Okirat sze-
rint pozitív elbírálásban, de jelentősen csökkentett támogatásban
részesült. A megítélt 3.083.505 Ft nem elegendő a pályázat meg-
valósításra, mivel saját forrás biztosítása nélkül nem tudjuk a pá-
lyázatban vállalt, szükséges indikátorokat teljesíteni. Önkormány-
zatunk jelenlegi anyagi helyzete, illetőleg a pandémia miatt hozott
már ismert kormányzati döntések a jövőre nézve sem teszik lehe-
tővé a fennmaradó összeg önerőből történő finanszírozását, így
más lehetőség hiányában az önkormányzatunk – a képviselő-testü-
let tagjainak véleményét figyelembe véve – a projekt visszaadása mel-
lett döntött, mivel kiegészítő támogatásra nem voltunk jogosult az
önkormányzat.

– Miként hozzák meg a döntéseket, milyen eljárásrendet alkalmaz?
– Nagyon egyszerű megoldást találtunk, természetesen a sze-

mélyes találkozást mellőzve. Valamennyi önkormányzati képvi-
selő, a jegyző és az osztályvezetők rendelkeznek okoseszközök-
kel, így például érintőképernyős mobiltelefonnal vagy táblagéppel
is. A pandémia első hullámának időszakában létrehoztam egy zárt
közösségi csoportot, amely virtuális „vitatérként” működik. Ebbe
a zárt csoportba meghívtam az önkormányzati képviselőket és a
hivatal illetékes munkatársait. A csoportba töltöm fel az előterjesz-
téseket, a hozzá kapcsolódó döntési alternatívákkal együtt. A feltöl-
tött dokumentumok letölthetők és olvashatók, majd véleményezhetők.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Döntések veszélyhelyzet idején
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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 egyik alapdo-
kumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoz-
tatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, irány-
mutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hoz-
zájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.

2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek ered-
ményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia meg-
állapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp ked-
vezőbben alakultak az utóbbi egy év során.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereske-
delem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az admi-
nisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek terüle-
tein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munka-
vállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pá-
lyázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támo-
gatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.

A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arány-
ban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia

Tudósítókat keresünk!

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

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Dél-Zala Murahíd

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
Soha nem látott mennyisé-

gű uniós támogatás érkezik
Zala megyébe a következő
európai uniós költségvetési cik-
lusban, amelyből sok fontos
fejlesztés valósulhat meg az
előttünk álló hét évben. Dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyű-
lés elnöke arról számolt be: a
következő uniós költségvetési
időszak egyik kiemelt projektje
az új Mura-híd megépítése lesz.
A beruházás új lendületet ad
majd a magyar-horvát gazdasá-
gi, kulturális és oktatási kap-
csolatoknak.

Polgár Róbert murakereszt-
úri polgármester az új költség-
vetési időszakkal kapcsolatban

Murakeresztúr a következő uniós ciklus nagy nyertese lehet
elmondta: szeretnék, ha ebből a
rengeteg pénzből Murakereszt-
úrnak is minél több jutna, hogy
„még otthonosabbá és szebbé
tehessük falunkat. A kormány
elképzeléseivel összhangban
szeretnénk majd úthálózatun-
kat, intézményrendszerünket is
fejleszteni az elérhető euró-
pai és állami támogatások-
ból. Kollégáimmal továbbra is
azon dolgozunk, hogy közös
erővel lendítsünk fel Murake-
resztúr jövőjét. A programun-
kat a faluval együtt állítottuk
össze, azon leszünk, hogy
közös elképzeléseinkből minél
több minden meg is valósul-
hasson.”

Így nézhet majd ki az új Mura-híd, amelynek az előkészítése
jelenleg is zajlik.

A faluveze-murakeresztúri
tés a korábbi, több lépcsős
felújítási terveket újragondolva
úgy döntött, inkább egyszerre
újítja fel az önkormányzat épü-
letét. A beruházás keretében:

1. Új magas tető kerül a
házra.

2. Két új irodával bővítik a
hivatalt.

3. Korszerűsítik az energe-
tikai rendszert, új szigetelést
kap az épület.

4. Új nyílászárokat építet-
tek be.

5. Légkondicionálókat is be-
szereltek.

Jó ütemben halad a felújítás
6. Kicserélik a folyosók

burkolatát.
7. Kívül-belül újrafestik a

házat.
8. Napelemet szerelnek az

új magastetőre.
9. Új, takarékos és hatékony

fűtésrendszert alakítanak ki.
10. Korszerűsítik az elekt-

romos hálózatot.
A teljes körű felújításhoz

három különböző pályázaton is
sikerült támogatást nyerniük.
Nyárra egy XXI. századi, ott-
honos és fenntartható intéz-
ményben tudják fogadni és ki-
szolgálni a keresztúriakat.

Már felkerült az új magastető a keresztúri önkormányzat épüle-
tére, amire napelemeket fognak telepíteni, hogy saját energia-
szükségletét meg tudja termelni a hivatal.

Murakeresztúron a Mura-
folyóhoz vezető négy földutat
is rendbe tesznek. Kijavítják a
kátyúkat, ahol pedig szükséges,
kaviccsal szórják fel az utat,
hogy biztonságosabb legyen
rajtuk közlekedni. A munkála-
tokat a Nyugat-dunántúli Víz-

Földutakat tesznek rendbe

ügyi Igazgatóság végzi el a
Belügyminisztérium által bizto-
sított forrásból, a migrációs
válság okozta károk enyhíté-
sére. A több, mint 2 kilomé-
ternyi földút rendbetételének
köszönhetően könnyebb lesz a
folyópartra lejutni a faluból.

Több mint 2 km út újul meg, könnyebb lesz lejutni így a Mura
partjára a faluból.
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Egy kisbusznyi adományt
gyűjtött össze aMurakeresztúr
horvátországi földrengés káro-
sultjainak megsegítésére. Az ak-
ciót a keresztúri Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat szervez-
te meg. A keresztúriak száraz-
élelmiszerekkel és tisztálkodási
szerekkel segítették bajbajutott
horvát testvéreinket. A gyűjtés-
ben részt vett a murakeresztúri
önkormányzat is, a falu műve-
lődési házában szortírozták az
önkéntesek a beérkezett ado-
mányokat.

Összefogás és segítségnyújtás
Az élelmiszereknek és a

tisztasági csomagoknak a célál-
lomásra történő elszállításban a
keresztúri Közművelődési Egye-
sület is közreműködött. Zala
megyében a széles körű össze-
fogásnak köszönhetően több
mint öt kisteherautónyi ado-
mányt sikerült összeállítani. Ez
nagy segítséget jelent azoknak
a horvát településeknek, ahol
rengetegen vesztették el ottho-
nukat a földrengés miatt, és
jelenleg is a károk helyreállí-
tásán dolgoznak.

Egy kisbusznyi segélyt gyűjtöttek össze Murakeresztúron a
civilek a horvátországi földrengés károsultjainak.

December végén Murake-
resztúron is érezni lehetett azt a
6,3-as erősségű földrengést,
amely súlyosHorvátországban
károkat okozott. Sajnos többen
is életüket vesztették a tragé-
diában szomszédunkban, szá-
mos településen pedig komoly
anyagi károk keletkeztek.

Murakeresztúr polgármeste-

Újabb földrengés pusztított Horvátországban

re a kereszt-, Polgár Róbert
úriak nevében kifejezte együtt-
érzését az áldozatok hozzátar-
tozóival! „Szolidaritást válla-
lunk horvát barátainkkal, és
szükség esetén minden segít-
séget megadunk a helyreállí-
táshoz” – nyilatkozta a falu
vezetője a Mura Infonak. A
rengés másnapjának délelőttjén

Polgár Róbert polgár-Fityeház
mesterével, dr. Takács Józseffel
közösen felhívta Josip Grive-
cet, a horvátországi Muraköz
megye közgyűlésének alelnö-
két. Kifejezték részvétüket,
egyúttal felajánlották támoga-
tásukat is. A keresztúri polgár-
mester elmondta: „horvát kol-
légánk beszámolt róla, hogy a
helyzet súlyos, de egész Hor-
vátország összefogott, és ural-
ják a helyzetet. Megköszönte
felajánlásunkat, és azt mondta,
értesíteni fog minket, ha szük-
ség lenne segítségünkre.

Tislerics Antal Murake-, a
resztúri Önkéntes Tűzoltók pa-
rancsnoka is körbehívta az
ismerős horvát tűzoltóságokat,
hogy felajánlja a keresztúri
csapat segítségét a mentésben.
Ezt is nagyon megköszönték
horvát barátaink, de beszá-
moltak róla, hogy a mentéshez
is megvan minden erőforrásuk.

– Külön felhívtam dr. Koósz
Attilát, Horvátország magyar-
országi konzulát, aki részlete-
sen tájékoztatott a földrengés-
sel kapcsolatban. Horvátország
a tragédia hatására egységbe
forrt, nagy összefogással álltak

neki a mentésnek és a helyre-
állításnak. Neki is felajánlottam
segítségünket, tartjuk a kap-
csolatot, ha bármire szükség
lenne, jelentkezni fog. Az
egyeztetések során kiderült,
hogy Horvátország saját erőből
is felül tud kerekedni a tragé-
dián, de nagyon hálásan fo-
gadták érdeklődésünket és a
felajánlott segítségünket is.
Közben a Zala Megyei Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében szárazélelem és
tisztasági csomag gyűjtés kez-
dődött. Ehhez csatlakozott a
Murakeresztúri Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat is. A
keresztúri kultúrházban is le
lehetett adni az adományokat,
amelyet a nemzetiségi önkor-
mányzat juttatott el az érintett
területekre. Murakeresztúr ma-
gyar-horvát falu, a bajban is
számíthatnak ránk horvát bará-
taink és testvéreink. Nagyon
sajnáljuk, ami történt, és ha
bármire szükségük van, számít-
hatnak ránk szomszédaink.
Jobbulást a sérülteknek és
eredményes munkát kívánunk a
mielőbbi helyreállításhoz! –
fogalmazott Polgár Róbert.

Brutális pusztítást végzett a horvát fölrengés több városban és
kisebb településen is. Az utórezgéseket Magyarország egész
területén érezni lehetett.

Karácsony hetében, a szük-
séges biztonsági intézkedések
mellett, egy kis ajándékkal kö-
szönték meg a murakeresztúri
önkormányzat dolgozóinak a
munkáját az ünnep jegyében.

Polgár Róbert polgármester
ennek alkalmából elmondta:
„Nehéz évünk volt, amely min-
denkitől extra erőfeszítést igé-

A hivatal dolgozóinak köszöntése

nyelt. Nagyon köszönöm kol-
légáimnak, hogy ezekben a
rendkívüli, embert próbáló
időkben is számíthattam rájuk
és kiváló munkájukra! Köszö-
nöm nekik, hogy áldozatos mun-
kával szolgálták és szolgálják
Murakeresztúrt, közösségün-
ket! Büszke vagyok rá, hogy
egy csapatban dolgozhatunk!”

A járvány árnyékában ünnepelték a karácsonyt a keresztúri
önkormányzati hivatalban.
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Murakeresztúron régi vágya
az embereknek, hogy legyen
egy olyan rendezvény helyszín,
ahol igény esetén egyszerre sok
ember is együtt tud ünnepelni.
Egy olyan hely, ahol nagyobb
lakodalmakat, kerek évforduló-
kat, születésnapi vagy egyéb bu-
likat lehet tartani. És bár most
még a járvány miatt semmilyen
rendezvényt nem lehet szervez-
ni, a faluvezetés reméli, hama-
rosan visszatér az élet a régi ke-
rékvágásba, és újra lesz lehető-
ség közös ünnepségeket tartani.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester elmondta: „Már
csak arra lenne szükség, hogy
legyen hozzá egy megfelelő

Rendezvényteremmel lendítenék fel a közösségi életet
helyszín. Ennek kialakításához
pedig érdemes mielőbb hozzá-
látni, hogy a járvány végével
már rögtön használatba lehes-
sen venni. Erről egyeztettünk
már több ízben képviselőtár-
saimmal is. Január elején kol-
légáimmal és egy építésügyi
szakemberrel terepszemlét tar-
tottunk a konyha melletti ön-
kormányzati területen. Itt sze-
retnénk létrehozni egy több,
mint 200 négyzetméteres, vas-
szerkezetes rendezvénytermet,
amely alkalmas lehet arra, hogy
a keresztúriak helyben tartsa-
nak nagyobb létszámú ünnep-
ségeket, bálokat és bulikat. A
terveink szerint társadalmi

összefogásból, közösségi és ön-
kormányzati támogatásból ho-
zunk létre itt egy olyan termet,
ahol bárki otthonos és hangu-
latos környezetben ünnepelhet
majd. A konyha közvetlen
szomszédságának köszönhe-
tően az ellátásról, ételek és ita-
lok szervírozásáról is könnyen
tudunk majd gondoskodni.

Most még a tervezési fázisban
vagyunk, de reményeink sze-
rint idén neki láthatunk a meg-
valósításnak is. Bízom benne,
hogy a járványnak az oltás
segítségével mielőbb sikerül
véget vetni, és Keresztúron újra
aktív közösségi életet élhetünk.
Mi már készülünk a járvány
utáni időkre is.”

Az önkormányzati konyha közvetlen szomszédságában alakí-
tanák ki a 200 négyzetméteres rendezvény termet, hogy hely-
ben is lehessen nagyobb ünnepségeket tartani.

Hamarosan megnyithat az
új murakeresztúri patika, amit
az óvoda egyik használaton
kívüli épületrészében alakíta-
nak ki a falu új gyógyszerészé-
vel közösen. Az új gyógyszer-
tár az önkormányzati közben-
járásnak köszönhetően még ja-
nuárban elindulhat, így minden
keresztúri kényelmesen be tud-
ja majd szerezni a gyógyulás-
hoz szükséges orvosságokat.
Január elején az önkormányzat

Januárban nyithat az új patika
vezetői megtartották a terep-
szemlét, a bútorok már a he-
lyükre kerültek, nemsokára
megérkeznek a gyógyszerek is.

Ha az engedélyeket időben
megkapja az új patikus, január
18-án meg is nyithat az üzlet.
Polgár Róbert murakeresztúri
polgármester elmondta: „Tovább-
ra is mindent el fogunk kö-
vetni, hogy a keresztúriaknak a
lehető legjobb egészségügyi el-
látásban lehessen részük!”

A bútorok a helyükre kerültek az új keresztúri patikában, már
csak a gyógyszereknek kell megérkezniük.

Több, mint 300 adag ünnepi
vacsorával lepte meg a falu
vezetése a időseketkeresztúri
karácsony alkalmából. Húsle-
ves cérnametélttel, rántott és
sült csirke, hozzá krumplipüré
és rizs volt a menü, valamint
egy kis üveg pezsgő ajándékba.

2020-ban a koronavírus
miatt elmaradt az idősek napja
a faluban, ezt szerették volna
valamiképpen bepótolni Ke-
resztúron. Az ételt a biztonsági

Ünnepi vacsora az időseknek

előírásokat körültekintően be-
tartva szállították ki. Az ajándé-
kok kézbesítésében a falu jegy-
zője, az önkormányzat karban-
tartói, a helyi szociális munká-
sok, valamint önkéntesek és kép-
viselők is segítettek. A konyha
dolgozói erőn felül teljesítettek,
hogy minden keresztúri idős-
nek jusson a finom ételekből.
De megérte az erőfeszítés, há-
lásan fogadták a keresztúri idő-
sek a karácsonyi meglepetést.

Karácsonykor ünnepi menüvel pótolták be az elmaradt idősek
napját Murakeresztúron.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Idén először a murakereszt-
úri önkormányzat falinaptárt
készített , amely-Keresztúrról
ben a falu látványosságait és a
közösségi élet emlékezetes pil-
lanatait gyűjtötték össze.

Polgár Róbert a meglepe-
téssel kapcsolatban elmondta:
„Szeretnénk, ha mindenki büsz-
ke lehetne közös otthonunkra
és összetartó közösségünkre.
Nehéz éven vagyunk túl, de
örülök, hogy Murakeresztúr
eddig példás módon helyt állt a
járvány elleni védekezésben.
Sok fejlesztést végre tudtunk

Naptárt készítettek

hajtani, több beruházás zajlik
jelenleg is, és bízom benne,
hogy jövőre még több elkép-
zelésünket meg tudjuk valósíta-
ni. Remélem, jó örömmel la-
pozgatják majd a naptárat a
keresztúriak, és szép dísze lesz
az otthonoknak. Köszönöm
Kovácsné Deák Erzsébet se-
gítségét a naptár összeállí-
tásában! Egészségben, sike-
rekben és örömökben gazdag
új évet kívánok mindenkinek!
Tovább dolgozunk Murake-
resztúr fellendítéséért 2021-
ben is!”

Nagy örömmel fogadták a keresztúriak a faluról készült naptárat.

Polgár Róbert murakereszt-
úri polgármester személyesen
köszöntötte föl Varga Antalné
Katalint 90. születésnapja al-
kalmából. Kati néni 1930-ban
látta meg a napvilágot Fitye-
házán, 1970 és 2019 között,
majdnem öt évtizeden át élt
Murakeresztúron. 2020-ban köl-
tözött csak Zalakarosra, hogy
lánya, Ilona vigyázzon rá, se-
gítse a mindennapokban.

Varga Antalné előbb a tsz-
ben dolgozott, majd az állami
gazdaságban, később pedig a
férjének segített a családi gaz-
daság fenntartásában. Kati néni
nemcsak a munkájára, családjá-
ra is büszke lehet, Ilona mellett
egy fiú gyermeke is van: Varga
Antal. A 90 éveseknek járó
miniszterelnöki köszöntő em-
léklapot, és a keresztúriak aján-
dékait Polgár Róbert a megfe-
lelő óvintézkedések mellett ad-
ta át neki Zalakaroson, ahol

Isten éltesse Kati nénit!

lányának a családjával élnek
most együtt.

Ezúton is jó egészséget és
sok örömöt kívánunk Kati né-
ninek és szeretteinek a külön-
leges évforduló alkalmából!

Virággal és miniszterelnöki
emléklappal köszöntötték a 90
éves Kati nénit.

Tavaly év végén is fel-
állították a karácsonykeresztúri
egyik legszebb díszét, az újte-
lepi betlehemes, amely a szent
család megpróbáltatásokkal te-
li, de annál boldogabb első
közös éjszakáját mutatja be. A
járványügyi intézkedések miatt
a betlehemes felállítását kísérő
közös ünnepség most elmaradt,
de a falu vezetése személyesen

Idén is betlehemest állítottak Újtelepen
Köszönetet mondtak a készítőknek

látogatta meg a készítőket,
hogy köszönetet mondjanak a
karácsony üzenetét hirdető ha-
gyomány fenntartásáért.

A betlehemet Szabó Maya,
Balogh Béla, Horváth Anita, Sza-
bó Balázs, Horváth Bálint Sza-és
bó Ferenc Sánta Ist-állítota fel.
vánnak külön köszönet jár, hogy
a bibliai jelenet megelevenítésé-
hez fenyőt adott a készítőknek.

Az összetartozás fontosságát és a szeretet erejét jelképezi az
újtelepi betlehemes.

A murakeresztúri önkor-
mányzat épületének felújítás miatt
a hivatal decemberben átköltö-
zött a , azótaművelődési házba
ott működnek az irodák, ott fo-
gadják az ügyfeleket is. Selek
Mártonné keresztúri lakos fel-
ajánlotta, hogy ünnepi hangula-
tot varázsol a járványügyi kor-
látozások miatt egyébként zár-

A művházat is feldíszítették
va tartó művelődési ház előteré-
ben, hogyha bárki ügyintézni érke-
zik a hivatal új otthonába, „örömét
lelje benne, jó kedvvel töltse el”.

Tulezi Pálné Kovácsnéés
Deák Erzsébet is segített a
díszítésben, az ünnep jegyében
egy szép karácsonyfát és betle-
hemest is állítottak a kultúrház
előcsarnokában.

Ünnepi díszben öltöztették a művelődési ház előcsarnokát.
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Hamarosan Murakeresztúron
is lehetőség nyílik rá, hogy a la-
kosok ingyenesen és bármikor
leadják az elhasznált sütőolajat,
amit ingyen elszállít egy magyar
vállalkozás, hogy bioüzemanyagot
készítsen belőle. A két új leadá-
si pontot a keresztúri önkormány-
zatnál kollátszegi kápol-és a
nánál alakítják ki. Az olajat zárt
edényben egy szelektív kukába
kell majd elhelyezni. Egyetlen li-
ter használt sütőolaj 1 000 000 li-
ter ivóvizet képes beszennyezni
és fogyasztásra alkalmatlanná ten-
ni. A használt sütőolaj a környe-

Használt sütőolaj leadása

Egyetlen liter főzőolaj 1 millió liter ivóvizet képes beszennyez-
ni, Keresztúron azonban hamarosan ingyenesen leadhatja
bárki.

zetbe jutva súlyos szennyezése-
ket okoz. Jelentős része a tele-
pülési csatornahálózatba kerül,
mely dugulást okozhat, táplálja
az élősködőket és a patkányokat,
a szennyvíztisztítókat pedig erő-
sen leterheli.

A csatornázatlan területeken
gyakran a talajba kerül az olaj,
itt a talajflórát károsítja, a háztar-
tási hulladék közé öntve növeli
annak lebomlási idejét, az állati
takarmányba kerülve pedig a ká-
ros anyag visszakerül a táplálék-
körforgásba. A frissen beveze-
tésre kerülő szelektív gyűjtési

rendszer mentesíti a keresztúri csa-
tornahálózatot és a szennyvíz-
tisztítót a szennyező anyagtól.
Ráadásul minden liter leadott
használt olaj után 25 forintot kap
vissza majd a falu a begyűjtést
végző vállalattól, amit a helyi kö-
zösség javára fordíthatnak vissza
Keresztúron.

Murakeresztúr polgármeste-
re, a környezet-Polgár Róbert

barát fejlesztéssel kapcsolatban
arra kért mindenkit, a használt
főzőolajat „ne öntsék a szemét-
be, a lefolyóba és a természetbe
se. Inkább adjuk le majd az ön-
kormányzatnál vagy a kollát-
szegi kápolnánál. Nekünk az a
célunk, hogy Murakeresztúr le-
gyen a legzöldebb falu a Mura
vidékén. Védjük, óvjuk közö-
sen a környezetünket!”.

Murakeresztúr is megkapta a
szemétszállító cégtől az új nap-
tárat, amelyben mindenki nyomon
követheti, mely napokon viszik
el a szemetet a faluból. Az önkor-
mányzat néhány hasznos tanácsot
is összegyűjtött, hogyan lehet ke-
vesebb szemetet termelni, hogyan
óvhatjuk meg jobban környe-
zetünk épségét.

Talán meglepő adat, de átlago-
san egy magyar ember napi több,
mint 1 kg szemetet termel meg.
Ha a teljes magyar lakosság által
előállított szemetet összegyűjte-
nénk, abból kétszer is kitelne a
Beleznai-hegy.

A murakeresztúri önkormány-
zat célja az, hogy Murake-
resztúr minél környezetbará-
tabb faluvá váljon, ahol minél ke-
vesebb felesleges szemét keletke-
zik. A faluvezetés szeretné meg-
óvni a környezetünket a feles-
leges terheléstől, szeretnék, ha
Keresztúr fenntartható faluvá
válna.

Ezért összegyűjtöttek néhány
egyszerű szabályt, amit nem ne-
héz betartani, de rengeteg ener-
giát lehet spórolni vele, és betar-
tásával sok felesleges szeméttől
meg tudjuk óvni a környezetün-
ket. Aki teheti, figyeljen oda az
alábbiakra:

1. Használjunk textilszatyrot!

Itt az új szemétszállítási naptár
2. Vásárlás előtt

készítsünk bevásárló-
listát.

3. Vigyünk ma-
gunkkal saját kis ta-
sakokat a termékekhez.

4. Ne kérjünk az
italhoz szívószálat!

5. Lehetőség sze-
rint vásároljunk helyi
termelőtől!

6. Gyűjtsük szelek-
tíven a hulladékunkat!

7. Az eldobható
palackok helyett hasz-
náljunk kulacsot!

8. Vásároljunk pia-
con, vásároljunk cso-
magolásmentes termé-
keket!

És van néhány jó
tipp, amellyel az élel-
miszer pazarlást is meg
tudjuk szüntetni:

9. Ne menjünk éhesen vásá-
rolni!

10. Mielőtt boltba megyünk,
nézzük át, mi van otthon!

11. Készítsünk bevásárlólistát!
12. Tároljuk az előírásnak

megfelelően az ételt!
13. A „minőségét megőrzi”

melletti dátum után is biztonságo-
san fogyasztható a termék, csak
nem feltétlenül a legmagasabb
minőségben. A „fogyasztható” dá-

tum után már ne fogyasszuk a
terméket!

14. Bevásárlás után figyel-
jünk rá, hogy a tárolóban vagy
a hűtőben úgy helyezzük ki a
termékeket, hogy a korábban le-
járó legyen előrébb.

15. A maradékot csomagol-
juk megfelelően és tegyük el más-
napra.

16. A túlérett gyümölcsből
készítsünk turmixot vagy süte-
ményt.

17. A túlérett zöldségből ki-
váló levest lehet készíteni.

18. Az ételt kis adagokban tá-
laljuk, és inkább szedjünk újra,
ha éhesek maradtunk.

19. A főtt ételt és a pékárut
is le lehet fagyasztani, ha meg-
marad. Mindig csak annyi ételt en-
gedjünk fel egyszerre a fagyasz-
tóból, amennyit el is fogyasz-
tunk!

19. A megmaradt konyhai
zöldhulladékot komposztáljuk!

Pókecz-Kovács Zoltán murakeresztúri lakos 30 karácsony-
fát ajánlott fel a rászoruló keresztúri családoknak. A Légrádi-
hegyen nevelt fenyők levágását és kiszállítását az önkormány-
zat vállalta.

Az adománnyal sok olyan családnak sikerült örömet szerezni,
ahol egyébként nehézséget jelentett volna a fa beszerzsése.

Karácsonyfát adományozott a falunak

Elkészült a naptár: így szállítják el 2021-ben Murakeresztúrról szemetet.
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Hasonlóan az előző évek-
hez, 2020 sem telt el esemény-
telenül a Murakeresztúri Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület számára.
A járvány okozta nehézségek
ellenére négy új taggal bővült
az egyesület kiképzett tűzoltói-
nak a száma. Pályázati úton,
illetve közösségi összefogással
fejlesztették a szertáruk beren-
dezéseit és eszközeit, amelyek
a komfortot és biztonságát egy-
szerre szolgálják. Három év
után újra versenyen mérettették
meg magunkat Lakhegyen, a
ZTK által szervezett Csali Ku-
pán, ahol a felkészülés és össze-
tartás legalább annyi élménnyel
gazdagította a csapatot, mint
maga a verseny. Részt vettek a
Magyar Tűzoltó Szövetség által
szervezett szakmai napon, ahol
új ismeretekkel gyarapodtak.

Az egyesület szaktevékeny-
séget vállaló tagjai számára el-
érhetővé vált az Ajaki Tűzoltó

Bővült a tűzoltó egyesület
Egyesület, az Invitech InnoMax
és az Appsolution Kft. által ki-
fejlesztett Önkéntes Tűzoltó
Riasztó Alkalmazás (Ö.T.R.A),
amelynek segítségével a láng-
lovagok gyorsabban és hatéko-
nyabban reagálhatnak riasztá-
sokra. Az év folyamán három-
szor tartottak vízimentő gya-
korlatot a Mura folyón. 2020-
ban is számos káresemény el-
hárításában vettek részt. A ke-
resztúri tűzoltók avar-, bála-,
épület tűzhöz, műszaki mentés-
hez is vonultak, illetve segéd-
keztek a júliusi esőzések okoz-
ta károk felszámolásában is.
Novemberben az egyesület si-
kerrel teljesítette az éves rend-
szerben tartó gyakorlatot is.

Tislerics Antal tűzoltópa-
rancsnok, az egyesület vezető-
je, közölte: „Az új évben is ké-
szen állunk a kihívások leküz-
désére! Istennek dicsőség, em-
bernek segítség!”

Tartalmas évet zárt maga mögött a Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület.

Folytatjuk repülőgép kapitány visszaemlé-Porogi János
kezését.

Salzburgból Münchenbe: buszokkal vittek bennünket a müncheni
repülőtérre. Életemben ott láttam először fekete embert. Alacsony,
kövér ember volt, nagyon fekete, csak a fogai világítottak fehéren.

Hatunknak nem jutott hely a repülőgépen, ezért visszavittek
bennünket egy katonai laktanyába. Az ejtőernyősök között kap-
tunk szállást, amikor egyszer csak benyitott a szobába egy civil,
aki hangosan megkérdezte: „Van itt kanizsai?” Én szólaltam meg,
hogy kanizsai nincs, de murakeresztúri az van!

Ettől az embertől tudtuk meg, hogy miért tartottak bennünket
vissza. Volt ugyanis ott egy hattagú család, akiket nem akartak
szétválasztani, ezért inkább mi maradtunk le. Persze mi sem unat-
koztunk. Új ismerősünk elvitt bennünket, és megmutatta a kör-
nyék nevezetességeit. Elmentünk a BMW-gyár előtt, megmutatta,
honnan szónokolt Hitler, voltunk Dachauban, ahol láttuk a krema-
tóriumot… Minden napra volt programunk, nem volt időnk unatkozni.

Murakeresztúr földjéről határokon át a fellegekig
Egy disszidálás kalandos története 1956-ból (2. rész)

A laktanyában volt egy magyar zsidó rabbi is, aki pártfogásába
vette a vallásához tartozó menekülteket. Nála lehetett borotva-
pengét, szappant, egyéb piperecikkeket vételezni, de nekünk is
ugyanúgy adta, mint a vallásbelijeinek. Tudvalevő, hogy a ma-
gyarok szeretnek egymással viccelődni. Amikor az öreg egy-
szer megkért, hogy „Janikám, légy szíves kapcsold fel a vil-
lanyt”, én megkérdeztem: „Miért, Ábrahám bácsi, meg fog rázni?”
Persze ő is értette, csak a vallása nem engedte, hogy aznap bármit
is csináljon.

Egy pár napig szünetelt a szállítás, és amikor újra elindult, egy
DC-7-es propelleres katonai géppel vittek bennünket Amerikába.
Ez egy nagyon hosszú út volt. Késő este indultunk, egész éjjel re-
pültünk, és csak Grönlandon szálltunk le. Éjszaka volt, üzemanya-
got vettünk fel és világosodott, mire New Jersey állam Newark
városában leszálltunk. Ez azért is maradt emlékezetes nekem,
mert április 4-e volt, otthon a felszabadulás ünnepe, én meg akkor
szálltam ki a repülőből Amerikában.

Newarkból Camp Kilmerbe, egy barakkokból álló, kiürített
katonai bázisra vittek bennünket. Akinek volt Amerikában rokona
vagy hozzátartozója, és vállalta érte a felelősséget, már mehetett is
vele. Akiknek senkije nem volt, mint nekünk, addig maradhattunk
ott, amíg munkát találtunk. Mikor regisztráltak bennünket, meg-
kérdezték a vallásunkat, mert ott mindenkinek a saját vallásához
tartozóhoz kellett mennie az ételjegyek vételezése miatt. Kaptunk
egy kártyát, mint a mostani jogosítvány, és arra kaptuk a reggelit,
ebédet és vacsorát. Az „ételosztó” munkaközvetítőként is műkö-
dött. A munkahelyet úgy próbáltuk intézni, hogy milyen messze
volt a helyünktől. Engem is felvettek Sacramentóba autószere-
lőnek egy dolláros órabérrel. Ez nem nagyon tetszett, mert egész
éjjel repülni kellett Kalifornia államba.

Egyszer összefutottam egy ismerősömmel, aki elújságolta,
hogy felvették egy állami iskolába New York államba, ami vonat-
tal két óra volt tőlünk. Megsajnált a távoli munkahelyem miatt, és
elvitt Marika nénihez, aki az iskolájában a felvételeket intézte. Ő
azt kérdezte, hogy hány éves vagyok? „Szeptemberben töltöttem
be a 18-at” - válaszoltam. „Na jó, te még jöhetsz” – mondta, és fel
is vettek. Ez egy állami iskolakomplexum volt, kisegítő iskola,
kórház, nevelőintézet stb., voltak személyzeti épületek, és mindez
egy gyönyörű zöld területen. Többen voltunk, hat lány és a fiúk.
Egy transzport már ott volt, és mivel ők jól dolgoztak, a mi
csoportunkból is mehettünk. Egy fekete sofőr vitt bennünket az
állomásra, de eltévedt. A vonat elment, mi maradtunk. Ez egy le-
robbant környék volt, ahol egy hotelben szállásoltak el bennünket.
Itt szembesültünk vele, hogy Amerikában sincs kolbászból a ke-
rítés. Volt egy fiú közöttünk, aki tudott németül, ezért tolmácsnak
hívtuk. Az ő szobájában volt egy rádió, ami pénzzel működött.
Neki volt egyedül pénze, ő dobálta be a 25 centeseket, így hall-
gattunk rádiót. Kimentünk az utcára is, ott ismerkedtünk. Az üzle-
tek előtt volt egy fényképező masina, ott fotózkodtunk. Végül

Newark repülőtere napjainkban. Itt landolt a DC-7-es Porogi
Jánossal.
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2020-ban nemcsak a szoká-
sos állami pályázatnak köszön-
hetően érkezett szociális tűzifa
Murakeresztúrra, egy másik
lehetőséget is kihasznált a falu
vezetése, hogy segíteni tudjon a
rászorulókon. 24 köbméter
olyan tüzelőanyagot is elnyer-
tek a keresztúriak, amit a ható-
ságok foglaltak le illegális ke-
reskedőktől. Az extra tűzifát
még az ünnepek előtt kiosz-
tották az önkormányzat munka-
társai.

„A célunk természetesen az,
hogy Murakeresztúron senki ne
szoruljon szociális segélyre,
mindenki meg tudjon a saját
lábán állni. Legyen tisztességes
megélhetést nyújtó munkájuk
az embereknek, elég bevételük
ahhoz, hogy melegen tudják
tartani otthonukat. Tudjuk, hogy
sok helyen jól jön a segítség,
ezért örülünk, hogy 2020-ban
több helyre jutott a fából” –
nyilatkozta ke-Polgár Róbert
resztúri polgármester, aki meg-
köszönte a falu közmunká-
sainak és a karbantartóinak,

Rekord mennyiségű tűzifát osztottak ki

hogy a több, mint 100 köbmé-
ter tűzifát példás gyorsasággal
eljuttatják a megfelelő helyre.

Még az ünnepek előtt megér-
kezett a szociális tűzifa.

2020-ban ünnepelte fennál-
lásának 20. évét a murake-
resztúri Rozmaring Asszonykó-
rus! Polgár Róbert keresztúri
polgármester ennek alkalmából
közösségi oldalán köszöntötte a
kórust:

„Nagyon köszönjük az ének-
kar minden tagjának, hogy da-
laikkal megőrzik és megéneklik

20 éves a Rozmaring Asszonykórus

csodálatos vidékünk különleges
kultúráját. A következő húsz
évre is jó egészséget, sok örö-
möt és zengő dalolást kívánok
a kórus tagjainak falunk ne-
vében! Bízom benne, hogy még
sokat hallhatjuk a Rozmaring
Asszonykórust, amely énekével
messze viszi Murakeresztúr jó
hírét!”

megoldották a szállításunkat vonattal. Este volt, mire odaértünk.
Kaptunk vacsorát, és megmutatták, kinek hol a szobája. Elosz-
tottak bennünket aszerint, hogy ki hol fog dolgozni. Én mozgás-
sérültekhez, a kerekes székesekhez kerültem, akiket öltöztetni,
segíteni és borotválni kellett. Takarítani nem kellett, azt a házifiú
csinálta. Ott dolgoztam három évig.

Innen volt, akit elküldtek, és volt, aki otthagyta. Tolmács bará-
tunk elment Poughkeepsiebe, ahol egy egyetemi konyhán moso-
gatott. Ott megismerkedett egy német lánnyal és összeházasodtak.
Beköltöztek egy ismerősük házába, akinek volt egy műhelye.
Egyszer összejöttünk a tolmács Jóskánál az ismerősükkel is, és
szóba került, hogy ki mit dolgozik. Én megkértem az öreget, hogy
ha van nála hely, szívesen eljönnék hozzá. Ahol dolgoztam, a túl-
órákat és ünnepeket nem fizették, hanem szabadnapban adták ki.
Mivel nem tudtam mit kezdeni a sok szabadnappal, gondoltam,
keresek egy kis pluszmunkát. Azt mondta, majd gondolkodik raj-
ta. Egyszer aztán csörög a telefon, az öreg keresett és próbamun-
kára hívott. Alkatrészeket gyártottak az IBM-nek, fegyvergyá-
raknak, meg nagyobb cégeknek. Több alkalommal mentem hozzá
dolgozni. Nekem nagyon tetszett a munka, de nem tudtam, hogy
mondjam meg neki, hogy szeretnék nála dolgozni. Egyszer aztán,
amikor együtt szállítottuk az alkatrészeket, megkérdezte, hogy
mennyit keresek? Azt mondta, adna nekem 1.70 dolláros órabért,
ha elmennék hozzá dolgozni. Örültem neki, elfogadtam, de előtte
még le kellett dolgoznom a felmondásomat. Szombaton munka
után bementem az irodánkba, ahol épp akkor egy idős ellenőr
hölgy volt, aki nagyon szerette a magyarokat. Azt mondta, ha va-
sárnap reggel elmegyek, akkor elintézik, hogy ne kelljen a fel-
mondást ledolgoznom. Akkoriban Poughkeepsieben volt egy ma-
gyar csapat, ahol én akkor már egy éve fociztam. Az egyik játé-
kostársam olyan helyen dolgozott, ahol kifüggesztették az eladó
és kiadó lakásokat. Így találtam egy új szállást is, ami nagyon
közel volt az új munkahelyemhez.

Poughkeepsieben jártunk esti iskolába is, ahol angolt is ta-
nultunk. Ott találkoztam egy sráccal, aki az egyetemen volt kar-
bantartó, nagyon jól beszélt angolul és repülni is tanult. Beszél-
gettünk, megkérdeztem tőle, hogy nem vinne-e el engem is utas-
nak?! Vizsgája nem volt, így erre nem volt lehetősége. Viszont
megtudtuk, hogy a Hudson-folyó túloldalán van egy használaton
kívüli repülőtér, ahol gyakorolhatnék. Erről sikerült megegyez-
nünk az olasz tulajdonossal is, így én autóval átmentem oda, a
srác meg átrepült, ott közösen gyakoroltunk, a díjat meg felesbe
fizettük. Itt kezdtem el repülni. Egy idő után látta, hogy elég jól
megy a repülés, ezért megkérdezte, hogy miért nem megyek oda
az oktatóhoz, mert akkor repülhetnék egyedül is, gyűjthetném a
repült órákat. Be is mutatott neki, így lettem én is tanuló. Így ok-
tatóval repülhettem, mivel volt gyakorlatom, az oktató 7 óra után
már engedte, hogy egyedül repüljek. Vizsgázni 36 óra repülési
idővel és sikeres írásbeli vizsgával lehetett. Sajnos nekem nem
volt computerem, ezért az első vizsgám nem sikerült. Az oktató
azt mondta, így bizony neki sem sikerült volna. Azt tanácsolta,
vegyek egy ilyen készüléket és elmondta, hogy mit tanuljak meg,
hogyan készüljek fel a következő vizsgára. Úgy is tettem, és
sikerült is az írásbeli vizsgám. Utána megcsináltam a távolsági
repüléseket is, és miután megvolt a 36 óra kötelező repülésem,
levizsgáztam és meglett a privát vizsgám.

Mivel itt nem volt fejlődési lehetőségem, elmentem Los Ange-
lesbe, ahol komolyan elkezdtem a repülést. Itt találtam munkát is
egy kísérleti műhelyben, ahol repülőgép-alkatrészeket gyártottak.
Kis tételben készítettünk prototípusokat olyan gyáraknak, mint a
Boeing vagy a Douglas. Miközben folytattam a repülést, készül-
tem a hivatásos vizsgára, amire itt már komolyabb lehetőségeim
voltak. Minden vizsgához megvan, hogy hány órát kell repülni és
milyen vizsgákat kell letenni. Amikor meglett a műszervizsgám,
már a többmotoros repülőgép vizsgájára készülhettem. Gyűjtöt-
tem a repült órákat, hétvégenként vállaltam segéd- és másodpi-
lótai munkákat. Közben próbáltam repülős állást is keresni. Egy
ismerős segített, és egy csoportot szállíthattam Las Vegasba több
alkalommal is, általában hétvégeken, amiért fizetést nem kaptam,
de a gépbérlést, útiköltséget és a szobámat ők fizették. Így több
óra repülésem volt, amiért nem kellett fizetnem. Itt sikerült meg-
szereznem a többmotoros repülőgépvizsgát is, de itt még nincs
vége, folytatás Seattle-ben, Washington államban.

Spirk Erzsébet

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zrínyi Kadétok Hagyo-
mányőrző Egyesület egy új
autót nyert a Magyar Falu
Program keretében, amellyel a
jövőben könnyebben meg tud-
ják szervezni útjaikat.

A Zrínyi Kadétok egy olyan
murakeresztúri civil szervezet,

Autót nyertek a kadétok

amely kiemelt figyelmet fordít
rá, hogy a fiatalok is meg-
ismerjék a Mura vidékének kü-
lönleges hagyományait és tör-
ténetét. Megszeressék és meg-
éljék Keresztúr színes és gaz-
dag magyar-horvát kultúráját,
szokásait.

Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő adta át a vadonatúj,
ötszemélyes autó kulcsát Kovácsné Kővágó Annának, az egye-
sület vezetőjének, aki egyben a keresztúri általános iskola ve-
zetője is.

Január közepén megkezdte
a felkészülést a tavaszi sze-
zonra a murakeresztúri focicsa-
pat. A molnári műfüves pályán
edz a csapat kedden és pénte-
ken 18 órától. Az MP Kanizsa
Keresztúr úgy áll a második
helyen a megyei másodosztályú
bajnokságban, hogy az első he-
lyezett kétZalaszentmihály
meccsel többet játszott a ke-
resztúriaknál.

„A bajnokságban sajnos a
koronavírus-járvány miatt sok
mérkőzést el kellett halasztani,

Tavaszra készülnek
reméljük, az új szezonban már
zavartalanul folyhat a játék, és
a szurkolók is visszatérhetnek
végre a tribünre és a pálya
mellé. Mi addig is legjobb tu-
dásunk szerint készülünk. Kö-
szönjük a tavalyi biztatást, idén
is számítunk rátok!” – nyilat-
kozta , az egye-Polgár Róbert
sület elnöke.

A Mura Info továbbra is
minden mérkőzésről és a csa-
pattal kapcsolatos legfontosabb
eredményekről is tájékoztatni
fogja az olvasókat.

Megjöttek a téli mínuszok, a keresztúri focicsapat heti két
edzéssel kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra.

Egy cipődoboznyi szeretet
Több mint 100 cipősdoboz-

nyi karácsonyi ajándékot gyűj-
töttek össze Murakeresztúron
az emberek, hogy rászoruló gye-
rekeket ajándékozzanak meg
vele a faluban. Az akció főszer-
vezői alpolgár-Zavarkó József
mester és csa-Tomasics Edit
ládsegítő voltak, de a Murake-
resztúri Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület is bekapcsolódott menet
közben a programba.

Az adományozóknak előre
el kellett dönteniük, hogy fiú-
nak vagy lánynak szánják-e az
ajándékot, és azt is ki kellett
találni, hány éves gyerek örülne
legjobban a meglepetésnek.
2019-ben több, mint 40 csomag
gyűlt ugyanígy össze, most
100-nál is több ajándékcso-
magot állítottak össze a ke-
resztúriak.

Így nemcsak az otthonokba,
hanem a helyi óvoda karácsony-
fája alá is jutott belőle, amit ja-
nuár elején kaptak meg az ovisok.

Keresztúron a járvány hatá-
sára még nagyobb volt az
összefogás, mint korábban, így
egyetlen gyermek sem maradt
ajándék nélkül karácsony nap-
ján a faluban.

Olyan sok ajándék gyűlt össze,
hogy még januárra is jutott
belőle.

Kisiklott egy tehervonat,
egy konténer is leborult róla
január 17-én, vasárnap a mu-
rakeresztúri vasútállomáson, a
baleset a személyszállítást nem
akadályozza – közölte honlap-
ján a Mávinform.

A műszaki elhárítás hosszabb
időt vett igénybe, de a baleset
nem okozott fennakadást a

Kisiklott egy tehervonat Murakeresztúron
személyszállító vonatok közle-
kedésében. A kisiklás okait
vizsgálják a szakemberek – írta
a Mávinform.

A honlapon közzétett fény-
képek alapján a konténereket
szállító szerelvény több vagonja
is a sínekről a peronra csúszott,
az egyik konténer pedig a vá-
gányokra borult. (Forrás: )MTI

Fotók: MTI/Varga GyörgyFotók: MTI/Varga György
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Csicsek Anna írásaival rend-
szeresen találkozhatnak olva-
sóink a Mura Infóban. A vele
készített interjút olvashatják.

– Osztálytársak voltunk az
általános iskolában. Akkor még
nem gondoltam, hogy egyszer
ilyen kérdés-felelet formájá-
ban beszélgetünk az írói te-
vékenységedről. Hogyan kez-
dődött?

– Az írás-olvasás elsajátítá-
sának élménye hozta magával a
könyvek szeretetét és ez így is
maradt. A sok elolvasott könyv
hatására alakulhatott ki az írás
utáni vágyam. Valószínűleg
senki sem vette észre, hiszen
nagy titokban írtam bohózato-
mat úgy hatodikos koromban.
Az első mondatokra emlék-
szem, de nem fontos elmon-
dani, mert két ember butuska
párbeszéde „zajlott” a színpa-
don. Aztán verseket is fabrikál-
tam… Valahogy mindig ben-
nem volt, hogy én egyszer író
leszek. De annyira elérhetetlen-
nek tűnt ez a vágy, hogy ko-
molyan nem foglalkoztam vele.
Pedig voltak intő jelek. Például
az, hogy kifejezetten szerettem
a fogalmazásokat és a helyes-
írást. Ha véletlenül nem ötös
lett a fogalmazásom, akkor
meg szoktam kérdezni a taná-
romat, hogy miért csak négyes?
Kaptam ilyen-olyan válaszokat,
de nem tudtam velük mit kez-
deni. Vagy: szóbeli érettségin
magyartanárom odaszólt az
elnöknek: „Elnök úr! Most fi-
gyeljen! Ez az a kislány, aki azt
a dolgozatot írta.” Minden
szem rám szegeződött, és én
ragyogó feleletet hoztam össze
József Attila verseiből.

– Ezután – ha jól tudom – a
MÁV-nál helyezkedtél el…

– Igen, és onnan is mentem
nyugdíjba. Az irodalom iránti
érdeklődésem megmaradt, so-
kat olvastam, mindig akadtak
új és új könyvek… Tankönyvek
is, hiszen munka mellett kita-
nultam a vasútépítést, pálya-
fenntartást. Technikusi okleve-
lem van erről, majd később a
munkavédelmi szaktechnikusit
is elvégeztem.

– Műszaki ember lettél…

„Engem ne csapott volna meg a mozdony füstje?”
Beszélgetés Csicsek Annával

– Egy apróság jut eszembe:
kolléganőmmel Pécsre jártunk
tanfolyamra. Természetesen vo-
nattal. Nemrég tudtam meg tőle
– mert nekem ez időközben
teljesen kiment a fejemből –,
hogy az út nagy részében ver-
seket „szavaltam” neki. Utólag
bevallotta, hogy unni szokta az
én „irodalomóráimat.” Nekem
meg eszembe sem jutott, hogy
valakit ne érdekeljen mondjuk
Verlaine, vagy a középkori Vil-
lon! Hogy egy középkori em-
ber szabadon és szabadszájúan,
ugyanakkor olyan magas szín-
vonalon írjon, mint ő! S ez nem
érdekli a többi embert? Sehogy
sem fért a fejembe, és én to-
vábbra is szorgalmasan olvas-
tam (s szavalgattam is) a
verseket.

– Az irodalmi érdeklődésed
tehát megvolt, sokat olvastál, de
mikor kezdtél el igazából írni?

– Fityeházi vasutas család-
ból származom, anyai nagy-
apám, édesapám, két bátyám is
vasutas volt. Hát – ahogy mon-
dani szokás Moldova György
óta – engem ne csapott volna
meg a mozdony füstje? Tőlük
és másoktól is, például mun-
katársaimtól hallottam érdekes,
szórakoztató, hihetetlen, pikáns

történeteket. Egyik-másik annyi-
ra megtetszett, hogy elkezdtem
lejegyezni őket. Az is munkált
bennem, hogy mások is ismer-
jék meg ezeket a sztorikat. Az
elsőre emlékszem, édesapámtól
hallottam, olvasható a Mé' Ál-
lunk Vazze'?! c. kötetemben,
címe: „Szolgálatra jelentkezem!”

– Ehhez hol lehet hozzá-
jutni?

– A kanizsai Halis István
könyvtárban, meg olyan embe-
reknél, akiknek jutott a 120
darabból. Ennyit volt lehetősé-
gem kiadni. Igény van rá, re-
mélem sikerül összehozni egy
új kiadást.

– Jól tudom, hogy munka mel-
lett nemcsak műszaki végzett-
séget szereztél, hanem íróit is?

– Igen, ez 2007-2008-ban
történt Budapesten, a Magyar
Író Akadémián. A Művészetek
Palotájában 20 kortárs író,
költő tartott előadást az írásról
szombatonként. Azon túlme-
nően, hogy részvételi díjat fi-
zettünk, felvételi vizsgát is
tettünk. Minden előadó egy-
egy művét el kellett olvasni, s
abból vizsgázni. Nagyszerű
előadásokat hallottunk, közben
vizsgáztunk, majd a záróvizs-
gát követően Kukorelly Endre

író-költő szemináriumára jár-
tam. Mégis, ezek után zavarba
jönnék, ha el kellene monda-
nom, hogy hogyan kell írni,
mert nem tudom. Ennek nem
mond ellent az a tény, hogy
mennyi hasznos információt
kaptunk az előadóktól.

– Mind a húsz írónak-köl-
tőnek tetszett a „kötelező ol-
vasmánya”?

– Hááát… volt olyan könyv,
amit nagyon nehezen tudtam
végigolvasni. Márton László
Jacob Wunshwitz igaz története
c. könyvéről van szó. Nekem
teljesen szokatlanok voltak a
többszörösen összetett monda-
tok; egyetlen mondat mondjuk
másfél oldalt tesz ki. De vé-
gigolvastam, nagyon különle-
ges olvasmány volt.

– Olvasmány, olvasmányos.
Úgy tudom mondták már neked,
hogy nagyon olvasmányosan
írsz.

– Igen, Moldova György,
aki egy pályázatra beküldött
írásomat jellemezte így.

– Ha már nagy neveket
mondunk, akkor meg kell emlí-
teni néhai Jókai Anna írónőt is,
aki a közelmúltban megjelent
Homo ferroviatus c. könyved
kéziratát olvasta, és értékelte
művedet. Idézem: „Kedves Csi-
csek Anna! A pünkösdi csendes-
ségben jutottam hozzá, hogy
hangulatos vasút-utas kaland-
jait elolvassam. Humorral tűz-
delt útinapló – jó megfigyelé-
sekkel, az „útirajz” műfajában.
Szeretettel üdvözlöm Jókai Anna”

– Mondanom sem kell, hogy
milyen büszke vagyok erre az
értékelésre! Másoktól is kaptam
elismerő szavakat. A Librarius
c. irodalmi lapban megjelent
egy recenzió a könyvről Szőcs
Henriette tollából. Nagyon büsz-
ke vagyok a sok megtisztelő,
kedves lájkra, biztató szóra,
amit kaptam ismerősöktől és
ismeretlenektől.

– A kedvenc irodalmi listá-
don Tislér Jolán tanárnő/költő-
nő neve és egy könyvének címe
is szerepel. Mit jelent számodra
a Szivárványtükörben című
verseskötet?

Csicsek Anna egyik kötetével.
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December 5-én késő délután
a Mikulás járta végig Fityeház
utcáit és látogatta meg a gyer-
mekes családokat. A gyerekek
közül mindenki meglepve – volt
aki ujjongva, volt aki kicsit fél-
ve – fogadta a Mikulással való
találkozást, de végül mindenki
nagyon örült a meglepetésnek.

Nemcsak a gyerekek szá-
mára jelentett élményt és örö-

Mikulás járt Fityeházon...
met a Mikulás érkezése. Sokan,
akik a Mikulás „szánjával” ta-
lálkoztak az utcán megálltak
egy kis időre, hogy megnéz-
zék, lefényképezzék. Mások az
ablakhoz, vagy az udvari be-
járathoz szaladtak ki, hogy né-
hány pillantást vessenek a Mi-
kulásra és segítőire.

Emlékezetes Mikulás-este
volt... .

„Engem ne csapott volna meg a mozdony füstje?”
Beszélgetés Csicsek Annával

– Ami horvátul, káj-dialek-
tusban azt jelenti, hogy V zrca-
lu rodice. Ebben a verseskötet-
ben található a Naveke su te
sibali c. vers (magyarul: Kor-
bácsoltak téged mindörökké,
ford.: Lukács István). Amikor
először olvastam, napokig a
hatása alá kerültem. Ez a vers
kiáltja világgá minden kaj-
horvát bánatát. Nem akarom bő
lére ereszteni, de – mivel ma-

gam is kaj-horvát vagyok – el
kell mondanom, hogy soha nem
találkoztam olyan dokumentum-
mal, amiben ilyen pontosan, ér-
zékletesen, költőien fogalmazta
volna meg valaki a kaj-horvá-
tokat ért évszázados elnyomást,
kirekesztést, megkülönböztetést.

– Beszéljünk egy kicsit a
terveidről! Dolgozol-e valami
új könyvön?

– Ha könyvön nem is, de
novellák írásával folyamatosan

foglalkozom. Ez úgy pontos,
hogy kész könyvem van, ki-
adásra vár. Vasutas novellá-
kat tartalmaz ugyancsak, mint
a már említett Mé' Állunk
Vazze'?! c. könyv. Remélem
találok erre kiadót, ahogy azt
is remélem, hogy a kb. 30
antológiában megjelent írásai-
mat, a többi meglévővel egy
kötetben összehozva ki tudom
adni. Csak úgy halkan megsú-
gom: nagy álmom, hogy a

vasutas novellák egy része kaj-
horvát nyelvre lefordítva –
kétnyelvű kötetben – is ki-
adásra kerülhetne. Ezeknek a
novelláknak a szereplői nagy-
részt kaj-horvát vasutasok, ez
feltétlenül indokol egy ma-
gyar-kaj-horvát kétnyelvű kiad-
ványt.

Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna,

a Könyvtári Információs és
Közösségi Ház vezetője

Fityeház Horvát Nem-község
zetiségi Önkormányzata 2021.
január 4-én mintegy 50.000 Ft
értékben vásárolt tartós élelmi-
szert (liszt, cukor rizs, étolaj,
különféle konzervek ... stb.) és
eljuttatta a nagykanizsai tiszte-
letbeli konzulátus épületében
kialakított gyűjtőhelyre.

– A környező horvátok lakta
településeken is gyűjtés folyik.
A felajánlott tartós élelmiszerek
és különféle higiéniai eszközök
és anyagok kiszállítása egyben,
teherautóval történik a -Nede
lišće-i vásártéren kialakított
gyűjtőhelyre – nyilatkozta Ju-

Segítség a horvátországi földrengés károsultjainak
hász Zoltán, a Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke.
A vásárlásban és a szállításban
Fityeház Község Önkormány-
zata segített.

– A segítségnyújtásban a
Zala Megyei Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzatok Társulá-
sa is részt vesz. A tagtelepülé-
sek egyetértésével 1.000.000 Ft
összegű támogatást tervezünk
átutalni az erre a célra meg-
nyitott támogatási számlára –
nyilatkozta , adr. Takács József
Zala Megyei Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzatok Társulá-
sának elnöke.

A 2020. karácsonya előtti
napokban községbenFityeház
karácsonyi támogatásban része-
sültek a legkisebb jövedelem-
mel rendelkező – rászoruló –
gyermekes családok és 65 év
feletti nyugdíjasok.

A szociális törvény, vala-
mint az önkormányzat képvi-
selő-testületének rendelete alap-
ján karácsonyi települési támo-
gatás nyújtható a Fityeházon
bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
és életvitelszerűen a települé-
sen élő 14 év alatti, valamint 14
– - -18 év közötti – iskolai tanul má
nyokat folytató – gyermek részé-
re, akinek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyug-

Karácsonyi települési támogatás Fityeházon

díj legkisebb összegének 300 %-
át – jelenleg 85.500 Ft-ot.

Ugyancsak karácsonyi tele-
pülési támogatás nyújtható -Fi
tyeházon bejelentett lakóhellyel

vagy tartózkodási hellyel ren-
delkező és életvitelszerűen a te-
lepülésen élő, a tárgyévben 65.
életévét betöltő személy részére,
akinek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének
300 %-át – jelenleg 85.500 Ft-ot.

– A kérelmet benyújtók
mindegyike megfelelt az előírt

feltételeknek és jövedelmi ha-
tárnak, így – a község szociális
támogatási keretének terhére –
17 gyermek és 7 fő 65 év feletti
nyugdíjas részesülhetett kará-
csonyi támogatásban – nyilat-
kozta pol-dr. Takács József
gármester. – Ez személyenként
10 – 15.000 Ft összegű támo-
gatást jelentett a rászorulók
részére.
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Amint azt az elmúlt napokban tapasztalhattuk, erős földrengés rázta
meg a szomszédos fővárosát és annak környékét. A leg-Horvátország
nagyobb károkat és települések szenvedték el.Petrinya Sziszek

– A rengéseket több alkalommal városunkban is éreztük, szeren-
csére jelentősebb károkról nem érkeztek hírek az önkormányza-
tunkhoz. Mintegy 3.500 lakóingatlan sérült meg vagy semmisült
meg, vált lakhatatlanná Horvátországban. A főváros, Zágráb mel-
lett, hozzávetőlegesen 50 km-re, a földmozgás következtében la-
kóházak, otthonok, közintézményi épületek semmisültek meg pil-
lanatok alatt. Sajnos halálos áldozatai is vannak a heves földmoz-
gásnak, melyet további utórengések követtek és követnek még
most is – mondta el , Letenye polgármestere.Farkas Szilárd

Letenye Város Önkormányzata Horvát Nemzetiségi Önkor-, a
mányzattal Gyuricz Máriaközösen, elnök asszonnyal egyeztetve
december 29-én délután felhívást intézett és tett közzé a közösségi
oldalon, a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére,
mely felhíváshoz számos környékbeli település, a képviselő-testü-
let és bizottságok tagjai, vállalkozások, civil szervezetek, egyház-
községek és magánszemélyek is csatlakoztak Zala, Vas és So-
mogy megyéből.

– Példaértékű összefogásnak és gyűjtésnek lehettünk tanúi az
elmúlt napokban! December 30-án a felhívásnak köszönhetően,
rekordmennyiségű adomány érkezett a letenyei gyűjtőhelyekre,
többek között a Zsiráf Pizzériába, de említhetném a TUTIKA
ABC-t is. Elnök asszonnyal percenként kaptuk a telefonhívásokat.
Jól emlékszem, aznap háromszor tettem töltőre a telefonomat. Az-
nap este személyesen is egyeztettünk a gyűjtőpontokon a gyűjtést
szervezőkkel, de megbeszéléseink folyamatosan félbeszakadtak a
telefonhívások és felajánlások miatt – folytatta a polgármester.

– Mekkora összegű adományt gyűjtöttek össze? Milyen felada-
tok előzték meg az indulást?

– Gyűjtőhelyenként 4-5 millió forint nagyságrendet is megha-
ladta az adományok értéke. Számításaink szerint több, mint 10 mil-
lió forint értékű adomány gyűlt össze, mely felajánlások szállítá-
sára az év utolsó napján délelőtt 10 órakor került sor a város köz-
pontjából, konvojban, több tonnányi szállítmánnyal indulva.
Összesen 3 kistehergépjármű és 6 személyszállító kisbusz vett
részt a logisztikai feladatokban. Csatlakozott hozzánk a Nagy-
kanizsai Református Egyházközség, valamint a Kolping szervezet
is részt vett a szállításban. Emlékszem, a szállítást megelőző este
polgármester úr felhívott telefonon, hogy Balatonszentgyörgyről
egy furgon másnap reggel csatlakozni kíván a letenyei jármű-
oszlophoz. Az indulás előtti berakodást önkéntesek is segítették –
tájékoztatott Gyuricz Mária elnök, aki a berakodás koordiná-
lásában is szervesen részt vett.

– A határátlépést követően Letenye város testvértelepülésére,
Perlakra érkeztünk, ahol dr. Ljubomir Kolarek polgármester úr és
a hivatal munkatársai fogadtak minket, köszönték meg mun-
kánkat, azonnali segítségünket. Sokunknak könnybe lábadt a sze-
me és elérzékenyültünk, amikor a megtörtént, borzalmas eseménye-
ket néhány mondat erejéig felidéztük, vagy amikor a gyűjtőponton
tapssal fogadtak minket a vöröskeresztes munkatársak – tette hoz-
zá Farkas Szilárd.

– Hova, mely településre vitték a Letenyén összegyűjtött adomá-
nyokat? Milyen adományokat ajánlottak fel?

– Utunk Perlakot követően Csáktornya városa melletti gyűjtő-
pontra, egy hatalmas méretű raktárhoz vezetett, ahol Kristijan Val-
kaj, a Vöröskereszt vezetője fogadta konvojunkat, majd a Vörös-
kereszt helyi aktivistáival, munkatársaival közösen rakodtunk ki.
A szervezet vezetője arról biztosított bennünket, hogy a magyar ado-
mányokat személyesen koordinálja és minden adomány a meg-
felelő helyre fog eljutni. Mindeközben megérkezett a helyszínre
Matija Posavec, Muraköz megye főispánja és Josip Grivec fő-
ispán-helyettes is. Főispán úr és helyettese megköszönték a gyors
és hatékony segítséget. Utunkat kísérte dr. Koósz Attila tisztelet-

Letenyéről is segítettek a földrengés sújtotta Horvátországnak

beli konzul és Margit Mirić ligetvári iskolaigazgató, vöröske-
resztes koordinátor is. A gyűjtőponton rövid megszólalásomban
elmondtam, hogy kötelességünknek éreztük és érezzük azt, hogy
azonnali segítséget nyújtsunk horvát barátainknak. Ilyenkor az
időtényező valamennyi károsult számára nagyon fontos – fo-
galmazott a polgármester.

– Tartós élelmiszereket, lisztet, cukrot, étolajat, konzerveket,
tésztaféléket, gyümölcsöket, ruhaneműket, takarókat, palackozott
vizet, üdítőket, tisztálkodási szereket, higiéniai termékeket, fertőt-
lenítőszereket, takarítószereket és egyéni védőeszközöket kap-
tunk. Sőt, még babakocsit is ajánlottak fel – vette át a szót
Gyuricz Mária.

– Polgármester úr, mit üzen azoknak, akik valamilyen módon
segítették és részt vettek a felhívásban?

– Ezúton mondok köszönetet valamennyi letenyei és kör-
nyékbeli, vidéki állampolgárnak, a települési és nemzetiségi ön-
kormányzatoknak, helyi és vidéki vállalkozóknak, az egyházköz-
ségeknek, civil szervezeteknek, önkéntes szervezeteknek, pártok-
nak, akik a felívást követően azonnali segítséget nyújtottak ado-
mányaikkal, munkájukkal, szervezésükkel, koordinálásukkal, vagy
éppen tolmácsolásukkal. Külön köszönetemet fejezem ki a szál-
lításban résztvevő segítőknek, akik az év utolsó napján szeretteik-
kel töltött idő helyett a horvátországi károsultak megsegítésére for-
dították idejüket. Példaértékű összefogásnak lehettünk tanúi, mely je-
lentős sajtóérdeklődés mellett zajlott.

Végezetül, a horvátországi földrengés sújtotta települések lakó-
inak mély együttérzésünket, az elhunyt áldozatok családtagjainak pe-
dig őszinte részvétünket fejezzük ki! Kívánjuk, hogy a károk eny-
hítésében, az emberi lelkek megnyugvásában a jó Isten segítse
horvát barátainkat a mindennapokban! – fogalmazott Farkas Szi-
lárd polgármester és Gyuricz Mária elnök.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Az év utolsó napján a horvátországi gyűjtőponton.

2021. január 1. napjától
változtak a Letenye I. számú
fogászati körzet helyettesítési
rendjei Dr. Czvetkó Vanda
fogorvos értesíti a betegeket,
hogy a Letenye I. számú
fogászati körzetben az aláb-
biakban változnak a helyet-
tesítések rendjei a letenyei
egészségházban: 2021. január
1-jétől helyettesít Dr. Peret
Adrian Dumitru:

hétfő: 8:00 - 14:00 óra
kedd: 13:00 - 19:00 óra
szerda: 8:00 - 14:00 óra
csütörtök: 13:00 - 19:00 óra
péntek: 8:00 - 14:00 óra
Bejelentkezés:
Telefon: 06-93/543-065,
Mobiltelefon: 06-30/583-

2033.
A helyettesítés miatt kérik

a betegek szíves türelmét és
megértését!

Fogorvosi helyettesítések
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A koronavírus járványhely-
zetben a letenyei OWI Zala Bt.
ügyvezető igazgatója, Tanai Tün-
de a helyi gyermekorvosi ren-
delő részére 20 komplex anti-
gén (orrból veendő minta) gyors-
tesztet és 15 liter felület- és kézfer-
tőtlenítőszert adományozott ta-
valy december elején, melyet
dr. Nagy Márton házi gyermekor-
vos vett át a rendelőben a cég ve-
zetőjétől (képünkön).

– Doktor úr megköszönte a
segítséget, hiszen ebben az idő-
szakban jól jönnek a tesztek –
fogalmazott az ügyvezető.

Farkas Szilárd polgármester
személyesen mondott köszö-
netet a cég vezetőjének, hogy
felajánlásával, támogatásával
segítette a letenyei gyermekor-
vosi rendelő napi szintű mun-
káját.

Ilyenkor veszélyhelyzet-
ben minden segítség jól jön
– tette hozzá a polgármester,
aki arra is kitért, hogy kiváló
kapcsolatot ápol a cég veze-
tésével, a pandémia alatt he-
ti szinten egyeztettek, cserél-
tek információkat, működtek
együtt.

Az OWI Zala Bt. felajánlása

Farkas Szilárd városvezető tá-
jékoztatta lapunkat, hogy tavaly
decemberben, karácsony közeled-
tével jótékonysági felhívást tett
közzé a Letenyei Család- és
Gyermekjóléti Központ.

Bakos Gerda intézményve-
zető-helyettes keresett meg, hogy
az intézmény adományok gyűjté-
sével kíván segíteni a rászoruló
letenyei családokon – mondta a
polgármester. A „Segíts, hogy se-
gíthessünk!” címet viselő felhí-
vás célja, hogy tartós élelmi-
szereket juttassanak el a rászo-
ruló letenyei családok részére.
Emellett ruhanemű felajánláso-
kat és további tartós élelmi-
szereket is kapott a központ. Az
ünnep előtt egy héttel meg is
kezdődött a Letenyei Család-
és Gyermekjóléti Központ által
gyűjtött adományok házhoz szál-
lítása, kiosztása, természetesen
a járványügyi szabályokat szem
előtt tartva, kerülve a szemé-
lyes érintkezést. A felajánlott
adományokat, csomagokat, ruha-
neműket, tartós élelmiszereket
a családsegítő központ munka-
társai szintén karácsony előtt
adták át a nyilvántartásuk sze-
rinti legjobban rászoruló csa-
ládok részére – nyilatkozta azt csa-
lád- és gyermekjóléti központot
vezető helyettes. Bakos Gerda
megköszönte a felajánlásokat,
adományokat és azt a nagylelkű-
séget, hogy önzetlen segítségük-
kel a felajánlásban résztvevők
örömet szereztek egy-egy rászo-
ruló családnak.

Majd Farkas Szilárd városve-
zető vette át a szót. A Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let EFOP-1.3.5.-16-2016-00007
kódszámú sikeres pályázata ke-
retében higiéniai-tisztasági csoma-
gokat adott át a Letenyei Csa-

Segítség járvány idején
lád- és Gyermekjóléti Központ-
nak az új koronavírus járvány
terjedésének lassítása és hatá-
sainak csökkentése érdekében.
A polgármester elmondta, a ta-
valyi év április hónapban a le-
tenyei önkormányzat 250 rászo-
ruló család részére tisztítószer-
csomag kiszállítást és átadást
valósított meg.

– A tisztítószer-csomagok he-
lyi vállalkozótól történő beszer-
zéséről döntésemnek megfele-
lően városunk önkormányzata
gondoskodott, melynek forrásá-
ra a 2020. évi költségvetésben
tervezett civil szervezetek tá-
mogatására létrehozott alapot je-
löltem meg. Ugyanezen civil
alap biztosította tavasszal, a le-
tenyei háztartásokhoz eljutta-
tott higiéniai, magas hőfokon mos-
ható felnőtt és gyermek száj-
maszkok forrását is.

A jelen pályázat keretében
átvett csomagok Letenye, Kistol-
mács, Murarátka, Zajk telepü-
léseken kerülnek kiosztásra a
leginkább veszélyeztetett csalá-
dok körében az önkormányza-
tok közreműködésével és a Le-
tenyei Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat segítségével, aján-
lásával.

– Az új koronavírus világ-
járvány megjelenése óta az alap-
vető higiéniai szabályok betar-
tása különösen fontossá vált, nem-
csak az intézményekben, de a
letenyei háztartásokban is. A
hatékony megelőzés, elővigyáza-
tosság érdekében jelen ado-
mány ismét komoly segítséget
jelenthet a rászorulók körében.
A 2020-as év más egy kicsit!
Valamennyiünk számára nehe-
zebb volt, mint az előző évek!
A koronavírus járvány és az at-
tól való félelem vált életünk meg-

határozó részévé. A járvány ren-
geteg embert hozott előre nem
látható, sokszor nehéz helyzet-
be. A letenyei önkormányzat
közreműködésével a Letenyei
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont ezért idén különösen fon-
tosnak tartja az adományok gyűj-
tését, illetve a szerepvállalást
az adományok közvetítésében,
azok kiosztásában. A kiosztott
csomagok segítséget nyújtanak
azon háztartásoknak, akiknek a
járvány miatt bizonytalanná
vált a megélhetése – mondta Ba-
kos Gerda.

A polgármester kiemelte: a le-
tenyei önkormányzat az új koro-
navírus járványhelyzettel össze-
függésben minden lehetőséggel
élt az év folyamán, hogy szoci-
ális és egyéb támogatást nyújt-
hasson a letenyei családoknak:

– Szociális földprogramot va-
lósítottunk meg, szociális tűzifa
került kiosztásra házhoz szállítás-
sal, fertőtlenítőszereket osztot-
tunk, tisztítószereket adományoz-
tunk, 6 éves kor felett magas hő-
fokon mosható maszkot kapott
valamennyi letenyei állampol-
gár, rendkívüli települési támo-
gatásokról döntöttünk az év fo-
lyamán, lakásvásárlási támoga-
tást nyújtottunk a fiatalok szá-
mára, Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszer által tanulókat támogat-
tunk, a Mura Nemzeti Program
keretén belül megvalósuló Tehet-
ség Ösztöndíj Programból 47 pá-
lyázót támogattunk. A jövőben
is minden lehetőséget meg kívá-
nunk ragadni annak érdekében,
hogy a letenyeiek támogatás-
ban részesülhessenek.

A városvezető végül hozzátet-
te: köszönetét fejezi ki Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester asz-
szonynak, aki a szervezésben
segített és Pál Zoltán, Kerka-
szentkirály község polgármesteré-
nek, a vidékfejlesztési egyesü-
let elnökének, valamint a csa-
ládsegítő központ munkatársa-
inak a közreműködésért!

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Jótékonysági felhívást hirdet-
tek.

A II.sz. háziorvosi körzet
helyettesítési rendelési ideje Le-
tenyén:

2021. január 1-jétől:
Rendel: Dr. Bedő Ildikó, Te-

lefon: 93/502 968, rendelési és
készenléti időben: 30/585 1152

Hétfő: telefonos időpont
egyeztetés után történő házior-
vosi rendelés: 8.30 – 10.00.
Gyógyszerfelírás: 10.00 – 12.00.

Kedd: telefonos időpont
egyeztetés után történő házior-

vosi rendelés: 8.30 – 10.00.
Gyógyszerfelírás: 10.00 – 12.00.

Szerda: Murarátka körnap:
8.30 – 10.00. Gyógyszerfelírás
(Letenye): 11.00 – 13.00.

Csütörtök: telefonos időpont
egyeztetés után történő házior-
vosi rendelés: 8.30 – 10.00.
Gyógyszerfelírás: 10.00 – 12.00.

Péntek: telefonos időpont
egyeztetés után történő házior-
vosi rendelés: 8.30 – 10.00.
Gyógyszerfelírás: 10.00 – 12.00.

Háziorvosi helyettesítések
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Bátran mondhatjuk, hogy a
tavalyi év sok tekintetben rend-
hagyónak bizonyult. Új kihívá-
sokkal, lemondásokkal kellett
szembenéznünk és bizonyára
sokunk számára nehézséget
okozott az is, hogy tőlünk kü-
lön élő rokonainkkal csupán tá-
volról, többnyire telefonon tart-
hattuk a kapcsolatot. Különö-
sen igaz ez azokra, akik koruk-
ból adódóan segítségre szorul-
nak. Mindenki arra törekedett

Rendhagyó Idősek Napja Semjénházán
és teszi most is, hogy megpró-
bálja kihozni a lehető legjobbat
ebből a „bezárkózott” időszak-
ból és megtalálja azokat a lehe-
tőségeket, melyek segítségével
úgy tud támogatást nyújtani a
rászorulóknak, hogy közben ne
veszélyeztesse az egészségüket.

„Minden ország jövőjét a
gyermekek biztosítják. Az idő-
sek pedig olyan bölcsesség bir-
tokában vannak, amelyre az
egész társadalomnak szüksége

van.” – írja a neves kortárs író,
Paulo Coelho. Különösen igaz
ez a vidéki környezetben, ahol
a párszáz fős lakosság szinte
egy családként működik, ahol
mindenki úgy ismeri a másikat,
mint a tenyerét és ahol eleink
bölcsessége oxigénként táplálja
a közösség fennmaradásának
tüzét. Falun, ahol szó szerint az
idősebbek szeme előtt nőnek
fel a gyermekek, különösen
fontos a korosabbak tisztelete,
a hagyományok ápolása.

Mint oly sok rendezvény a
2020-as évben, az Idősek Napja
is rendhagyó módon került
megrendezésre .Semjénházán
Szépkorú lakosaink köszöntése
még a vírusjárvány ellenére
sem maradhatott el, ezért irán-
tuk érzett tiszteletünk jeléül egy
kevésbé személyes, mégis biz-
tonságosan kivitelezhető mód-
ját választottuk a megemléke-
zésnek.

Preksen László polgármes-
ter, alpolgár-Kárpáti István
mesterrel, aPreksen Csabával,
Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökével, Haszon István-
nal Mátés Ferenccel,és Sem-
jénháza Községi Önkormány-
zat képviselő-testületi tagjaival
2020. december 12-én juttatták
el az ünnepi vacsorát az idős-
korúak otthonába. A kétfogásos
meleg étel mellé desszertet és
pezsgőt is kaptak az ünnepel-
tek. Külön meglepetésként szol-
gált, hogy minden megajándé-
kozott egy-egy Semjénháza
címerével ellátott védőmaszkot
is átvehetett.

Az Idősek Napja a már
megszokott hagyománytól tel-

jesen nem tért el, Preksen Lász-
ló polgármester ugyanis telepü-
lésünk legidősebb lakosait, a 91
esztendős Dobos Istvánné Rozi
nénit Kuzmaés a 89 esztendős
Pista bácsit egy-egy személyre
szóló ajándékkosárral is meg-
lepte. Ez a fajta módja a meg-
emlékezésnek arra ugyan nem
adott lehetőséget, hogy élőzene
mellett, közös étkezés kíséreté-
ben, éjszakába nyúlóan beszél-
gessenek egymással időseink, a
„maszk alatt rejtőző” mosoly és
egy-két szívhez szóló mondat
viszont nem maradhattak el.

A szervezőknek külön örö-
mükre szolgált a kedves fogad-
tatás és a számos pozitív
visszajelzés, ami az időskorúak
és rokonaik részéről érkezett.

Nagy-Varga Tünde

Személyesen juttatták el a vacsorát.

A várakozással teli adventi
időszak meghatározó szerepet
tölt be a keresztény világban.
Ilyenkor kicsit lelassítunk, el-
gondolkodunk az év addigi ese-
ményein és várjuk a kará-
csonyt, ami – azon kívül, hogy
mindenki számára a szeretet
ünnepét jelképezi –, egyben
Jézus, a fény születésének ün-
nepe is.

Ilyenkor azonban nem elég
csak a szívünket ünneplőbe
öltöztetni, a fennkölt hangulat-
hoz hozzá tartoznak az adventi
koszorún égő gyertyákon kívül
a különleges karácsonyi fények
is. Ezzel az élménnyel lepte
meg lakosait és aSemjénháza
településen átutazókat Preksen
László polgármester, aki fiával,
Andrással csodálatos dekorá-
ciót tervezett és állított ki a falu
központi terén, az önkormány-
zat hivatala mellett. A megva-
lósítás is rendkívüli hangulat-
ban telt, hiszen ,Preksen Csaba
a Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke és több hivatali

Karácsonyi fényekben pompázott Semjénháza

dolgozó – köztük Kárpáti
István Stejer-alpolgármester,
Kárpáti Edina, Végvári Fe-
rencné, Nagy-Varga Tünde – és
családtagjaik is részt vettek
benne, ami még meghittebbé
tette a készülődést. A fémke-
retből álló, három és fél méter
magas fenyőfát és a három,
karácsonyi csomagot ábrázoló
díszítő elemet 3000 égő vilá-
gította meg, így varázsolva el a
falu apraját-nagyját.

Bár mindannyian tudtuk,
hogy a 2020-as évben ez az
ünnepkör egy kicsit csende-
sebben, és ha lehet ilyen mon-
dani, még inkább befelé for-
dulva fog eltelni, éreztük, hogy
sem a rokonlátogatásokat, sem
a bensőséges karácsonyfa kö-
rüli beszélgetéseket, sem a gye-
rekzsivajt nem pótolhatja sem-
mi, mégis talán sikerült ezzel a
kedves gesztussal és lélekmelen-
gető látvánnyal hozzájárulni ah-
hoz, hogy ez a karácsony is a jó
értelemben legyen feledhetetlen.

Nagy-Varga Tünde

Különleges fények járultak hozzá az ünnepi hangulathoz.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu
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Üdvözöljük a Dél-zalai Klí-
macsősz weboldalán! – így in-
dul a böngészőben a klima.
zzsz.eu honlap. Korunk legna-
gyobb kihívása az éghajlat-
változás: Mennyire leszünk ké-
pesek mérsékelni a kibocsátást
és a hatásokat? Milyen mér-
tékben tudunk alkalmazkodni
az éghajlatváltozás jelentette
hatásokhoz egyéni- és közös-
ségi szinten? Már látni az olaj-
korszak végét! – Mennyire va-
gyunk felkészülve erre? – hívja
fel a figyelmet a weboldal.

Dél-Zala Murahíd Letenye
Társulás a KEHOP-1.2.1-18-
2018-00228 által támogatott
projektje a „Mit tehetek én?
Mit tehetünk mi? – Klíma-
stratégia kidolgozása és klíma-
kampány a Dél-Zala Murahíd
Letenye Társulásban” kettős

Dél-zalai Klímacsősz
célt szolgál: Kialakítani a város
hatékony klímastratégiáját, más-
részt felkészíteni a lakosságot,
az önkormányzatot, a különbö-
ző szervezeteket a klímaválto-
zásra, a kibocsátás és hatások
mérséklésére, valamint a vál-
tozásokhoz való alkalmazko-
dásra. A projekt keretében sok-
rétű, sok célcsoportot érintő
ismeretterjesztő- és interaktív
programot valósítunk meg a
klímatudatosság erősítése érde-
kében a legkisebbektől a nagy-
szülőkig, klíma-vándorkiállítást
alakítunk ki, gyakorlatias isme-
retterjesztő kiadványt és hon-
lapot készítünk – fogalmazott
Farkas Szilárd városvezető, a
társulás elnöke.

A polgármester elmondta: –
A klímaváltozáshoz való alkal-
mazkodás már most jelentős

feladatokat hárít az egész tár-
sadalomra, mindenki új és nagy
kihívásokkal áll szemben, fel
kell készülni a várható hatá-
sokra, a problémák megoldásá-
ra és a szükséges cselekvések
megtételére, ezért is kiemelke-
dően szükséges ez a projekt. A
projektben be kívánjuk mutatni
a klímaváltozás okait és követ-
kezményeit globális és helyi
szinten, a lehetőségeket a ki-
bocsátás-csökkentés és hatások
mérséklésére és az alkalmazko-
dásra egyéni és közösségi szin-
ten. A hatékony „klímaválasz”
– az üvegházhatású gázok ki-
bocsátása (mitigáció) és a klí-
maváltozás következményeihez
való alkalmazkodás képességé-
nek (rezíliencia) növelése – he-
lyi megalapozása a klímastraté-
gia által. A helyi klímastratégia
kialakításába szeretnénk aktí-

van bevonni a helyi közössé-
geket. Mindenkinek meg kell
ismernie a helyi klímastraté-
giát, mert hatékony megvalósí-
tása csak így lehetséges. Cél a
társadalom minden csoportjá-
ban a klímatudatosság, a fele-
lősség, a klímatudatos életmód
kialakítása, fejlesztése. Nagyon
fontos annak tudatosítása, hogy
a hatékony klímaválasz kiala-
kításában egyaránt fontos sze-
repe, lehetősége és kötelezett-
sége van az egyénnek és a
kisközösségeknek.

A városvezető végül hozzá-
tette: a projekt tevékenységeinek,
eseményeinek, rendezvényeinek
bemutatása, „reklámozása” is a
cél, tehát a projekt üzenete mi-
nél többekhez eljusson, melyhez
segítségül hívták az egyik leg-
ismertebb közösségi oldalt is.

Mirkó Imre

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester a napokban tájékoz-
tatta lapunkat arról, hogy a Hó-
virág Óvoda előtt, a II. világ-
háború hősi halottainak emlé-
kére, tiszteletére és kegyeletére
állított emlékmű már közel egy
évtizede éjszakánként teljes sö-
tétségben volt.

Az emlékmű előtt, a hagyo-
mányos fényvető halogén iz-
zóval ellátott lámpatestet –
mely régóta már üzemképtelen
volt – új, modern, hideg fény-
hatást adó, alacsony fogyasz-
tású LED lámpatest váltotta ki,
mely már megfelelő fényerős-
séget biztosít az emlékműnek
az éjszaka folyamán.

Ugyanakkor a városvezető
azt is hozzátette: több, mint 10

Javult a világítás
éves probléma oldódott meg
decemberben a Hóvirág Óvoda
Bajcsy utcai udvarán. Hermán
Zsoltné Szunyogh Éva óvoda-
vezető kérésére, a polgármester
segítségének köszönhetően el-
készült a kültéri LED világítás
az óvoda bejáratánál és az óvo-
daudvar hátsó, északi részén.

A közfoglalkoztatottak már
a nyáron lefestették a régi fém-
kandelábereket, decemberben
pedig felajánlásból, a felújított
kandelláberekre felkerültek a
hidegfényt adó, takarékos és
gazdaságos működést biztosító,
időzítő kapcsolóval, berende-
zéssel is ellátott LED lámpates-
tek – tudtuk meg a jó hírt Far-
kas Szilárdtól.

(m)

Látványos, érde-
kes és értékes ka-
rácsonyfa hangolta
az ünnepre a könyv-
tárba betérőket.

– Az évek alatt
jól és kevésbé jól
sikerült karácsony-
fákkal találkoztam a
világhálón böngész-
ve, s így találtam rá
egy olyanra, amely
könyvekből készült
– mondta el kérdé-
sünkre a bibliotéka
vezetője, Molnárné
Pfeiffer Edit. – Ha
már egyszer könyv-
tár vagyunk, arra gon-
doltam, hogy ilyet
akár mi is tudnánk
készíteni. Neki is
álltunk a kolléga-
nőimmel, Pribilinsz-

Könyvekből készült karácsonyfa

kyné Gyergyák Mária és Zsin
Julianna könyvtárosokkal, s na-
gyon rövid idő alatt összerak-
tuk a mi kis könyv-karácsony-
fánkat. Molnárné Pfeiffer Edit
hozzátette: a „fát” körülbelül
150 darab, már leselejtezett
könyvből állították össze, s
hogy tökéletesen stabil legyen,
belül sem hagytak üreget, ha-
nem azt szintén könyvekkel
töltötték fel.

– Mindig élő fánk volt, de
már évek óta terveztük, hogy
egyszer megcsináljuk a könyv-
fát – magyarázta. – Aztán ta-
vasszal volt egy nagy reví-

ziónk, amikor a régi, kevéssé
keresett, vagy elhasználódott
könyvek jelentős részét leselej-
teztük, s mivel a szükséges
alapanyag rendelkezésünkre
állt, úgy éreztük, hogy eljött az
idő. Elég volt hozzá pár óra.
Mikor elkészültünk, kisebb-
nagyobb díszeket aggattunk rá
és természetesen kapott egy
égősort is. A könyvből épült
karácsonyfa nagyon tetszik
mindenkinek. Most így, elsőre
körülbelül egy méteres lett
csak, tehát van, lesz hová nö-
veszteni még jövő adventkor –
tette hozzá a könyvtárvezető.
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Szilvesztert követően, az
újév első napjaiban egy-egy
ajándékcsomaggal és néhány
kisebb ajándékkal köszönte meg
Farkas Szilárd, Letenye polgár-
mestere a szolgálatban lévő hi-
vatásos mentésügyi, egészség-
ügyi, valamint kármentési felada-
tokat ellátó szervek 2020. év-
ben végzett kimagasló és hő-
sies munkáját és kívánt részük-
re egészségben bővelkedő új
esztendőt!

Farkas Szilárd elmondta: a
rendvédelmi szervek részére és
az önkéntes tűzoltó egyesületek
munkáját pedig január közepén
köszöni meg a polgármester. A
település első embere azt is
kihangsúlyozta, 2020 nem volt
egyszerű év, minden nap adott
munkát a mentésügyi, egész-
ségügyi, kármentesítési felada-
tokat ellátó hivatásos és önkén-
tes állomány részére. A város
önkormányzata is többször vet-
te igénybe segítségüket, akár
úttisztításban, heves esőzést
megelőzően homokzsákok ki-
helyezésében, vagy éppen ve-
szélyes fák kivágásában.

Jelképesen köszönte meg a polgármester

A pandémia további felada-
tot adott mindannyiunk számá-
ra, de az összefogás, a higgadt-
ság, a türelem és empátia, va-
lamint az együttműködés ered-
ményre vezetett – tette hozzá
végül a letenyei városvezető,
aki elmondta azt is, hogy ebben
az évben a magyar egészség-
ügy legnagyobb ünnepe, a Sem-
melweis-napi megemlékezés,
vagy a szociális dolgozók ün-
nepe is elmaradt, de a köszönet
és a jelképes ajándék így is el-
jutott a mindennapi hősökhöz.

M.I.

A mentőknél és az ügyeleten…

Gyorsan peregnek
a percek, gyorsan múl-
nak el a hetek, hóna-
pok és újra átléptük a
tél küszöbét. Ahogy
minden esztendőben,
idén is nagy szere-
tettel és odafigyeléssel
készültek Semjénháza
Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata nevé-
ben a Mikulás-csoma-
gok, amelyeket a fa-
lugondnoki szolgálat
és a polgárőrség közö-
sen juttatott el a fa-
luban lakó csaknem
hatvan 15 év alatti
gyermek otthonába.

A járvány nem tet-

Rendhagyó ünnep Semjénházán

te lehetővé a személyes talál-
kozást a Mikulással, mégis
akadtak olyanok, akik kime-
részkedtek házuk elé, hogy –
kellő távolságból ugyan –, de
megcsodálhassák a nagysza-
kállút. A gyerekek által eddig
minden évben bemutatott

színvonalas műsor és a kö-
zös ünneplés sajnos elmaradt,
de ebben az évben is ugyan-
olyan izgalommal várták ki-
csik és nagyok a december 6-
át, Szent Miklós püspök em-
léknapját.

Nagy-Varga Tünde

Mint azt előző számunkban
jeleztük, a Zala Megyei Köz-
gyűlés által alapított díjjal is-
merték el . AzKistolmácsot Év
Zalai Idősbarát Önkormány-
zata díjat a szépkorúak segí-
tése, támogatása terén kifejtett
kiemelkedő tevékenysége miatt
kapta a falu.

– A 172 fős lakosságnak har-
mada tartozik ehhez a korosz-
tályhoz – mondja Birkás Zoltán
polgármester. – Falugondnoki

Példaértékű az idősekről
való gondoskodás
Elismerték Kistolmács tevékenységét

szolgálatunk folyamatosan kivá-
ló munkát végez. Napi rend-
szerességgel gondoskodik az idő-
sekről, akiknek jelentős része
egyedül él. Felsorolni is nehéz,
hogy hányféle módon segítik a
szépkorúakat, s ez pedig egy
ilyen kistelepülésen, mint a
miénk, nagyon fontos. Arról nem
is beszélve, hogy a napi se-
gítségnyújtás mellett a szemé-
lyes találkozás, beszélgetés mi-
lyen lelki támaszt jelent.

Balról Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke, Tóth Ist-
vánné egykori falugondnok, Birkás Zoltán polgármester, Ihász-
né Kovács Dóra jelenlegi falugondnok és Bene Csaba, a me-
gyei közgyűlés alelnöke.
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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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Farkas Szilárd polgármester
lapunknak elmondta, idén más jel-
legű volt a pályázati felhívás a ko-
rábbi évekhez képest. Alapcsomag
kötelező volt minden pályázó ré-
szére és ezen felül pedig különbö-
ző csomagok közül lehetett vá-
lasztani a programban úgy, mint:
előkert, virágoskert csomag, gyü-
mölcsöskert csomag, előkerítés,
gazdasági épületek felújítása
csomag.

– A pályázat benyújtása során
a gyümölcsöskert csomagot vá-
lasztottuk az alapcsomag mellé
– fogalmazott a városvezető, aki
ismertette a pályázat főbb eleme-
it, és egyben megköszönte Mikó-
né Farkas Ildikó alpolgármes-
ter közreműködését a program
ismételt benyújtásában.

Az alapcsomag keretében a
családi portán belüli önellátást
erősítő konyhakerti műveléshez
és kisállattartáshoz szükséges ja-
vakra igényelhető támogatás. Az
alapcsomag keretében konyhaker-

Szociális földprogram
ti vetőmagvak, ültető gumók, pa-
lánták, műtrágyák, növényvédő
szerek, kis értékű kéziszerszá-
mok talaj előkészítés: szántás, tár-
csázás igénybevételére, továb-
bá kisállatok táp kiadására kerül-
het sor. A programba összesen
30 családot kívánunk bevonni.
Az alapprogramon belül három
részegységet kívánunk megvalósí-
tani: kisállattartás (előnevelt csir-
ke), a csirkék felneveléséhez táp
biztosítás és konyhakerthez vető-
burgonya biztosítása. Mennyisé-
gek: 32 db előnevelt csirke/cs-
alád, 40 kg táp/család és 5 kg
bio burgonya/család. A program-
mal célunk a szociálisan rászoru-
ló családok életminőségének ja-
vítása, a család jövedelmi helyze-
tének erősítése a megtermelt ja-
vak saját háztartásban való fel-
használásával. Hozzájárulunk a
kisállattartás hagyományainak
megteremtéséhez, a mezőgazda-
sági kultúra alapjait elsajátíttat-
juk, megismertetjük. Az előne-

velt csirkék felneveléséhez a
táp biztosításával szeretnénk elér-
ni, hogy a felnőtt baromfiállo-
mány továbbtartásra kerüljön,
így biztosítva hosszabb távon a
család tojásszükségletét, esetlege-
sen az állatállomány továbbsza-
porítását. Támogatjuk a hátrá-
nyos helyzetű családok konyha-
kertjeinek megművelését, szeret-
nénk az önellátás alapjainak
megszilárdításához hozzájárul-
ni. A program során 1 fő men-
tor és 1 fő mezőgazdasági vég-
zettségű szakmai segítőt bizto-
sítunk. A megvalósítási időszak
alatt a családok gondozzák a
kisállatokat, azokat saját célra
hasznosítják. Művelik burgonya-
földjüket, a burgonyatermést
saját háztartásukban felhasznál-
ják. A 12 órás képzésen a tá-
mogatottak együttműködnek a
tevékenységüket segítő szak-
emberekkel. A tájékoztató, kon-
zultációs napokon felhívjuk a
résztvevők figyelmét a helyi ér-
tékek, kulturális és szellemi ja-
vak védelmére és azok fejlesz-
tésének fontosságára. A roma
nemzetiségi önkormányzattal
együttműködve kerülnek a ked-
vezményezett családok kiválasz-
tásra. A programban résztvevő
családok kezdeményezésére a
projekt időtartama alatt két alka-
lommal a település közösségét
szolgáló önkéntes akció szervezé-
sére, megvalósítására kerül sor.

A kedvezményezett csalá-
dok gyümölcsfacsemetékhez,

lombtrágyához juthatnak a kivá-
lasztott gyümölcsöskert csomag
kapcsán. A programba ugyanazt
a 30 családot kívánjuk bevonni,
akik az alapprogramban is részt
vesznek. Szervezett keretek kö-
zött támogatjuk a rászoruló csalá-
dok önellátási alapjainak elter-
jesztését. A gyümölcsfák telepí-
tésével terveink szerint megala-
pozzuk a gyümölcsöskertek ki-
alakítását a családi udvarokban.
Megerősítjük a családok termelé-
si funkcióját, szabad, megmű-
veletlen terület bevonására, hasz-
nosítására kerül sor. A csalá-
dokat motiváljuk a termelési
folyamatok összekapcsolására.
A gyümölcs téli tárolása, fel-
dolgozása tartósított termékké.
2 db rezisztens gyümölcsfát kí-
vánunk biztosítani családon-
ként 30 család számára. Az
egyik sárgabarackfa, a másik pe-
dig almafa. Kiválasztásunkat alá-
támasztja, hogy mindkét fafajta
termése alkalmas téli hasznosí-
tásra is. Az alma télire hosszan tá-
rolható fajta, a sárgabarack pe-
dig befőzésre alkalmas. A tevé-
kenységek során elsajátítják, vagy
megerősítést kapnak a kedvez-
ményezettek a fa szakszerű el-
ültetéséről, metszéséről, gondo-
zásáról. A mentor és a folyamat-
segítő figyelemmel kíséri a tevé-
kenységeket és folyamatos segít-
ségnyújtást végeznek – adta hírül
lapunknak a városvezető, s bíznak
a pályázati bírálat sikerében.

Mirkó Imre

Aki járt már a településün-
kön az tudja, hogy egy mesz-
sziről is jól látható, körülbelül
öt méter magas fa-fém kereszt
díszíti az Újtelepen élők kör-
nyezetét. Ez az átlagosnak ko-
rántsem nevezhető kereszt 2020
decemberében szó szerint „fény-
keresztté” változott, de nem csu-
pán az adventi időszakra, ha-
nem véglegesen és ezzel egy-
ben Ibrikó ékkövévé is vált.

A vízálló, méterenként 120 db
6000 K-es LED-et tartalmazó sza-
lag – ami az éleken, alumínium
LED-vezető sínben került elhe-
lyezésre és fényhomogenizáló, tej-
fehér plexi-borítással lett ellát-
va – földöntúli fehér fényt köl-
csönöz a keresztnek már alko-

nyatkor, hiszen a közvilágítás-
sal együtt kapcsol be.

Míg a kereszt – a hiedelem-
mel ellentétben – nem csupán Jé-
zus szenvedéseinek a jelképe,
hanem egyben az áldást is szim-
bolizálja, addig a fény maga az
energia. Talán ez a kereszt is ar-
ra hivatott, hogy házi áldásként
szolgáljon a mi „házunkban”,
Semjénházán lakók, az ide érke-
zők és a településünkön áthala-
dók számára, hiszen:

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten,
Ott szükség nincsen!

Nagy-Varga Tünde

Fénykereszt Semjénházán
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Amikor meghallottam, hogy
Horvátországban, Sisak és Petrin-
ja térségében Richter-skála sze-
rint 6,3 erősségű földrengés pusz-
tított – összehasonlítva a '85-ös
ma-gyar földrengéssel ez több,
mint harmincszorosa –, majd a kü-
lönböző híradásokból láttuk a fel-
vételeket élőben, ahogy a horvát
város főtere romokba dől éppen
a polgármester beszéde közben,
azonnal arra gondoltam, hogy se-
gítséget kell nyújtanunk az ott élők
számára. Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat nevé-
ben, elnökségével egyeztetve, ve-
lük egyetértésben úgy döntöt-
tünk, hogy anyagi lehetősége-
ink szerint támogatni fogjuk az
ügyet.

Mivel nagyobb értékű ado-
mányt szerettük volna össze-
gyűjteni, ezért a magam részé-
ről is nagyobb összeggel támo-
gattam a kezdeményezést, majd
egyeztettem Horváth Ferenccel,
a Fa-Feri Kft. tulajdonosával,
hogy tudná-e támogatni a rá-
szorulókat. Azért rá esett a vá-
lasztásom, mert Horváth Ferenc-
ről tudni kell, hogy minden év
nyarán megtartja a Nagykani-
zsa és környéke kisebbségeinek
Nemzetiségi Napját, melyen ven-
dégül látja a környékbeli hor-
vát, német, roma és izraelita cso-
portokat és képviselőiket. Ők mű-

Humanitárius segítség Horvátországnak
sorukban kultúrájukon kívül
gasztronómiájukat is bemutatják.
Horváth Ferenc támogatásával
már el tudtuk érni azt a kitűzött
célt, hogy száz fő részére 5000 Ft/
fő értékben tartós élelmiszerek-
ből illetve higiéniás felszerelés-
ből csomagot állítsunk össze, me-
lyet közvetlenül a helyszínen sze-
rettünk volna átadni a rászoru-
lóknak. Ez ügyben egyeztettem
Josip Griveccel, Međugorje me-
gye alispánjával, hogy segítsen
a határon való átjutásban, vala-
mint a megvalósításban. Alispán
úr, miután megköszönte a fel-
ajánlott segítséget, tájékoztatott
arról, hogy nem tudják biztosí-
tani a helyszínre való szállítás és
személyes átadás lehetőségét. A
horvát kormány ugyanis úgy dön-
tött, hogy a Vöröskereszt szerve-
zésében gyűjtőpontokat alakíta-
nak ki minden megyében és ott,
szervezett keretek között szortíroz-
zák az adományokat, majd azokat
összegyűjtve, kamionnal szállít-
ják a rászorulók részére, az igé-
nyeknek megfelelően. Ezért az ál-
talunk felajánlott segélyszállít-
mányt a Csáktornya melletti,
Nedelisče településen levő Vö-
röskeresztes gyűjtőpontra szállítot-
tuk. Ez egy közel kétezer négy-
zetméteres csarnoképület, amely-
ben csaknem 40 önkéntes targon-
cákkal és egyéb szállítóeszközök-

kel végezte feladatát. Ott szemé-
lyesen az alispán úr és a Vörös-
kereszt helyi vezetője vették át az
adományt és újból megköszön-

ték a maguk, a horvát nép, va-
lamint a horvát kormány nevében.

Preksen László,
Semjénháza polgármestere

Nedelisče Vöröskereszt-központjában.

Letenye Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata tavaly, de-
cember 4-én a roma nemzeti-
ségi önkormányzat letenyei iro-
dájában Mikulás-csomagokat jut-
tatott el 230 letenyei roma kis-
gyermek számára, a járványügyi
biztonsági szabályokat betartva
– mondta el érdeklődésünkre Kar-
sai Péter, a letenyei roma önkor-
mányzat elnöke. A csomagokat
az Emberi Erőforrás Minisztéri-
umának támogatásával, Farkas
Szilárd, Letenye város polgármes-
terének kéthavi költségtérítése
felajánlásával, valamint a helyi
roma önkormányzat anyagi támo-
gatásával tudták megvásárolni.

Tekintettel az új koronavírus
járványhelyzetre, sajnos közösségi
rendezvényt nem tudtunk tartani,
de reméljük így is örömet szerez-
tünk az átadott kis ajándékok-

A polgármester is segített
kal, a csomagokat tartalmazó fi-
nom csokoládéval – tette hozzá a
roma önkormányzat elnöke, aki
egyben megköszönte a támoga-
tók segítségét is.

(Mirkó)
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Korlát készült a lépcső mellé
Lapunk korábban már be-

számolt arról, hogy az autó-
buszállomás és a letenyei ter-
melői piac közötti szakaszon,
mintegy 23 méter hosszan, össze-
fogással épült térkőburkolattal
ellátott széles járda. Az ötlet a
városfejlesztési és gazdasági
bizottság elnökétől, Gyergyák
Tibor önkormányzati képvise-
lőtől származott.

Újabb műtárgy került kihe-
lyezésre a korábban megépített
járda és a termelői piac közé.
Farkas Szilárd polgármester
elmondta, a tavaly november
28-i megnyitón több kérés,
észrevétel is érkezett irányába.
Ekkor többek között az is meg-
fogalmazódott, hogy a piac
épületének nyugati oldalán ki-
alakított lépcső mellé, lehető-
ség szerint helyezzünk ki mind-
kettő oldalra kültéri korlátokat,

az idősek védelme és biztonsá-
gos közlekedése érdekében.

– December 18-án az ön-
kormányzat dolgozói és a köz-
foglalkoztatottak közreműködé-
sével helyére kerültek a köz-
ponti autóbusz-állomásról a ter-
melői piac felé vezető beton-
lépcső korlátelemei, melynek
anyagköltségeit jómagam és
városunk képviselő-testületé-
nek tagjai biztosították tiszte-
letdíjuk terhére. Az elemek he-
gesztését, illesztését pedig Ár-
vai János önkormányzati dol-
gozó, valamint Kalló Zoltán
munkavezető végezték el, ahogy
a korlátelemek festését is. Ez-
úton köszönöm minden érin-
tettnek a közreműködését és az
anyagi támogatásokat, felaján-
lásokat – fogalmazott a vá-
rosvezető.

M.I.

December hónapban az új
koronavírus világjárvány miatt
emelkedő esetszámok kap-
csán letenyeiFarkas Szilárd
városvezető kérte a Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt.
vezérigazgatóját, mintavétele-
zési eljárással segítsenek ab-
ban, hogy friss információt
kaphassak az új koronavírus
örökítőanyagának, a letenyei
szennyvízben történő kimuta-
tására, esetleges jelenlététre
vonatkozóan. A mintavétele-
zés december elején meg is

Letenyén is vizsgálták
történt, majd laboratóriumban
vizsgálták a szennyvízből vett
mintákat és ezzel együtt a
vírus RNS-ét is.

– Az eredmények decem-
ber 9-én már a hivatalomban
voltak. A vizsgált minták
alapján a PCR eredmények
negatívak voltak – tette hozzá
a polgármester, aki tájékoz-
tatta lapunkat arról is, hogy
valószínűleg tavasszal még
egyszer megismétlik a minta-
vételi eljárást és az elem-
zéseket.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósági ügy-
intézőjének tájékoztatása alapján 2021. január 1-jétől hatályos
adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adó-
hatósági feladatokat már az állami adó- és vámhatóság (NAV)
látja el. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a
NAV számlájára kell megfizetni, a NAV 2021. évben kiadandó ha-
tározata szerint. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-
éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötele-
zettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése,
végrehajtása stb.) az adóhatósági feladatokat továbbra is az
illetékes Letenye Város Önkormányzatának Adóhatósága vég-
zi. Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehaj-
tás lehetőségével, valamint a gépjármű forgalomból való kivo-
nását is kezdeményezheti egy évi adótételt meghaladó tartozás
esetén. A NAV a 2021. évtől keletkező egy évi gépjármű-adó-
tartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való
kivonását. A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

A 2020. december 31-ig keletkezett és jelenleg fennálló
gépjárműadó hátralékokat továbbra is Letenye Város Önkor-
mányzatának 11749046 – 15432113 – 08970000 számú gépjár-
műadó beszedési számlájára kell befizetni. Általánosságban a
gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak 2021. évben
sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. Az önkor-
mányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat a
NAV számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, adó-
mentes (pl. súlyos mozgáskorlátozotti mentesség) gépjármű
forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulaj-
donosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcímé-
ről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell
tenniük.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5. §),
vagy adókedvezményekről (Gjt. 8. §), kizárólag az adózó
bejelentéséből értesülhet a NAV. Az adózók bejelentési kötele-
zettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben a NAV
nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem
állapítható meg.

Az ezzel kapcsolatos információk, majd a NAV honlapján
lesznek megtekinthetők. https://www.nav.gov.hu – mondta
Farkas Szilárd polgármester

Változások a gépjármű adózásban


