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Január 11-én, délután 17
órakor a doni áttörés 78. évfor-
dulójára emlékeztünk Letenyén
a Szentháromság templomban,
mely eseményen városunk kép-
viselő-testületi tagjai is részt
vettek – tájékoztatta lapunkat
Farkas Szilárd városvezető.

Marton István atya 2006
nyarán négy zalai paptársával,
Varga Imre, Mester Vince, Ha-

A doni katasztrófára emlékeztek

rangozó Vilmos Kirner Zol-és
tán atyákkal néhány napos láto-
gatást tettek a harcok helyszí-
neire. A kegyeleti zarándoklatot
néhai Varga Imre, csesztregi
plébános hívta életre, aki annak
idején tüzérként harcolt ott és
életében, 86 évesen tért vissza
a második világháborús te-
metőkhöz, emlékhelyekhez. A

„Mi, letenyeiek, soha nem feledjük őket!”

Már 20 évvel ezelőtt felme-
rült az igény régiónkban egy új
közúti határátkelő létesítésére.
A és aMura Régió EGTC NIF
konzorciumban adta be 2019.
májusában a Magyarországot
Horvátországgal összekötő köz-
úti híd tervezésének pályázatát,
melyet hosszú évek egyeztetése
előzött meg. A két ország kor-
mánya jóváhagyását adta egy
új közúti határátkelő létesí-
téséhez, amelynek feltétele egy
új Mura-híd létesítése, valamint
a hozzá tartozó határátkelők
infrastrukturális fejlesztése. A
híd ésMurakeresztúr Kotori
között, a jelenleg meglévő
vasúti hídtól irányába,Molnári
onnan nagyjából 30-50 m tá-
volságban, vele párhuzamosan
helyezkedne el. Ezen metszés-

Régi álom teljesül
pont kijelölése a több évtizedes
előkészítés következménye és
mindkét fél számára a legel-
fogadhatóbb alternatíva. A tér-
ség szempontjából nagyon fon-
tos ez a kapocs a horvátországi
és a magyar oldali horvát nem-
zetiségű falvak lakosai számára
társadalmi, kulturális, hagyo-
mányőrzés, sport stb. szem-
pontjából, a civil szervezetek
kapcsolatai mellett a legfonto-
sabb cél az, hogy a két ország
határmenti gazdasági szereplőit
helyzetbe hozza nem csak a
Mura-régió, hanem akár Nagy-
kanizsa, Csáktornya Kap-és
ronca városok és térségük vo-
natkozásában is. A Mura EGTC
elnöke, , aki egy-Josip Grivec
ben megye alis-Međimurje
pánja is, biztosított támogatá-

sáról. Mindezek mellett Cseres-
nyés Péter országgyűlési képvi-
selőnk, valamint dr. Koósz At-
tila, tiszteletbeli horvát konzul
is szívügyének tekintik a pro-
jekt megvalósulását, melynek
előkészítéséhez mindketten ak-
tívan hozzájárultak.

A tervezéssel kapcsolatos
megbízást a RODEN Mérnöki
Iroda Kft. kapta, az ő feladatuk
a tervezés, a hatástanulmá-
nyok elvégzése. 2022. év vé-
gére a hatástanulmányokkal
együtt komplett tervdokumen-
tációt kell elkészíteniük, ame-
lyet követően kezdődhetnek a
kivitelezéssel kapcsolatos elő-
készületi munkálatok, illetve
kiviteli tervek. A híd kocsipálya
szélessége 10 m, melyhez 2,4 m
széles gyalogos- és kerékpárút
társul, valamint egy 0,78 m
széles üzemi járda csatlakozik,

így a híd teljes szélessége
14,25 m. A tervek egyeztetése
közben szükségessé vált az
Őrtilos-Murakeresztúr-Molnári
kerékpárút (már elnyert pályá-
zat) és az új Mura-híd terve-
zésének összehangolása, hiszen
a két projekt több közös met-
szésponttal rendelkezik, ame-
lyek egyeztetése tervezési és
kivitelezési szempontból elen-
gedhetetlen az egyes műtár-
gyak megépítésében. Mindezek
mellett már a tervezés fázisá-
ban figyelembe kell vennünk
Polgár Róbert, Murakeresztúr
polgármesterének azon kérését,
mely szerint településük zsák-
falu jellegének megszüntetése,
valamint úthálózatának racio-
nalizálása számukra létfon-
tosságú.

Preksen László
a Mura Régió EGTC társelnöke

Egyeztetés a projektről.
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szentmise keretében Marton
István atya beszédében fény-
képekkel illusztrálva felele-
venítette az egykori harcok
helyszíneit és a zarándoklat
eseményeit.

Aigner Géza, a határ menti
város plébánosa úgy fogalma-
zott: aki mindezekről hall, könnybe
lábad a szeme. És másként akar
cselekedni, mint annak idején
azok, akik a borzasztó esemé-
nyeket átélték. Az is egy ér-
dekes dolog, hogy az az atya,
aki az egész zarándokutat szer-
vezte, 86 évesen tért vissza arra
a helyszínre, ahol ő annak ide-
jén harcolt, 1942-1943-ban. És
mintegy 60 év után adatott
meg, hogy közösen imádkozhat
az ottani egyház tagjaival, az
ottani lakossággal, a békéért, a
jövőért.

A polgármester a szentmisét
megelőzően, a doni áttörés szo-
morú eseményeivel összefüggő
emlékező gondolatait osztotta
meg a hívekkel.

„A magyar történelem nem
szűkölködik véráldozatokban.
Mégis kevés olyan tragédiája
van történelmünknek, mint az
1943. január 12-én kezdődő
doni áttörés. A rideg számada-
tok ismertek: a katasztrófa
során száznegyvenezer magyar,
katona, honvéd, munkaszolgá-
latos, hadifogoly lelte halálát
messze hazájától, szeretett csa-
ládjától… Ma este imáinkba
foglalva azon besorozott hon-
védekre emlékezünk, hajtunk
fejet, akik ezt a poklot meg-
járták és azon családtagok hoz-
zátartozói előtt rójuk le kegye-
letünket, akik évtizedekig vár-
ták vissza férjüket, apáikat,
gyermeküket, testvéreiket, akik-
nek hétköznapjait soha el nem
múlóan itatta át e borzalmas
tragédia. Az utókor számos le-
iratból, a frontot megjárt, le-
gyengült és elesett állapotban
hazatért nagyapáktól, apáktól,
fájó szívvel olvasott, a messzi
keletről érkezett, sokszor két-
ségbeesett hangvételű levelek-
ből, az akkori haditudósítások-
ból, a megírt könyvek sokasá-
gából és a helyi kutatásokból
értesülhet arról, hogy valójá-
ban, akkor és ott, milyen bor-
zalmas események történtek.
Azonban ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy a rettenetes
megpróbáltatások után hazaér-
kező magyar honvédeket a má-
sodik világháborút követően, a

A doni katasztrófára emlékeztek Letenyén

hatalomra kerülő kommunista
rezsim „a fasiszták oldalán, a
Szovjetunió ellen harcoló” ka-
tonákként örökre megbélyegezte.

Nincs olyan család Magyar-
országon, de városunkban, Le-
tenyén sem, amely ne veszített
volna el egy nagyapát, egy
apát, egy fiút, egy testvért,
vagy egy közeli barátot a tör-
ténelem nemzetet próbáló há-
borújában, vagy ne gyászolná a
harcokban elesett, ártatlanul
kivégeztetett, áldozatul esett
hozzátartozóját. Balla, Belovics,
Benkő, Bóha, Böjti, Choma,
Dara, Frankl, Gyergyák, Haza-
fi, Herbai, Hóbor és még so-
rolhatnám a betűrendbe szedett
letenyei honvéd, őrvezető, tize-
des, főhadnagy áldozatok csa-
ládneveit, a magyar hősöket,
akik megsebesültek, megbete-
gedtek, vagy csak egyszerűen
eltűntek a csontfagyasztó szov-
jet hidegben, ott messze, ke-
leten, 2.000 km-re tőlünk.

A nagykanizsai 9. könnyű
hadosztály 17. és 47. gyalog-
ezredét – köztük több száz
letenyei és járásbeli honvédet –
1942. április végén vezényelték
az orosz frontra. Június végéig
főleg a védelmi vonalak ki-
építésén dolgoztak. Június 28-
án Tim, Barkovna és Sofiewka
térségében estek át az első tűz-
keresztségen. Ekkor kaptak pa-
rancsot a szovjet védelmi vonal
áttörésére. Már az első napok-
ban súlyosan megsebesült Hó-
bor József tizedes, továbbá
megsérültek Bedi Pál, Fata Pál,
Gyergyák István, Kovács Ká-
roly, Kurucz János és Soós
Lajos honvédek… Augusztus
elején a szovjet alakulatok több-
ször is megkísérelték vissza-
foglalni állásaikat. E harcokban
ismét számos letenyei honvéd

sebesült meg, augusztus 13-án
pedig Alexandrovka térségében
elesett Pataki János tizedes. A
Vöröskereszt tudatta, hogy
1942 augusztusában nyaklövés
által halt meg. Völgyi Ferenc,
Ombódi Lajos, Novák József is
ebben a szakaszban voltak.

A szinte az elviselhetetlen,
mínusz 35-40 fokos hideg elle-
nére a honvédek hősiesen pró-
báltak ellenállni, de megfelelő
elhárító fegyverek hiányában, a
páncélosok elleni, szinte puszta
kézzel való küzdelem eleve
kudarcra volt ítélve. A 2. ma-
gyar hadsereg nem kapott tá-
mogatást a német csapatoktól,
nem engedélyezték számukra a
visszavonulást, a menekülő né-
met egységek fedezetnek, ágyú-
tölteléknek használták a ma-
gyar katonákat. A megmaradt
csapategységek súlyos utóvéd-
harcokat vívtak, egészen a
Kurszk térségéig vonultak, s
keltek át a Dnyeperen. A csata-
vesztés után a csontfagyasztó
hideg és fagy poklától meg-
menekültek nagy részére a leg-
kegyetlenebb hadifogság várt.
Ebben a csatában pusztán a ma-
gyar katona vitézsége nem le-
hetett elegendő a győzelemhez.

Jány Gusztáv 1943. január
24-én mégis így írt szégyen-
letes hadparancsában: „… a 2.
magyar hadsereg elvesztette
becsületét, mert kevés ember
kivételével nem váltotta be azt,
amit tőle mindenki joggal el-
várhatott (…)

Kegyetlen, igazságtalan sza-
vak ezek! Több, mint száz-

negyvenezer magyart, egyes
források szerint akár százötven-
ezer magyar honvédet hiába
vártak haza családtagjaik. A
háború után a gyászt nem le-
hetett kibeszélni, hallgatni kel-
lett, a hadsereg megsemmisü-
lése tabutémának számított…

A csöndet Nemeskürthy Ist-
ván, Széchenyi-, József Attila-,
Balázs Béla- és Kossuth-nagy-
díjas író, irodalomtörténész tör-
te meg a „Rekviem egy hadse-
regért” című könyvével, majd
Sára Sándor, a Nemzet Művé-
sze címmel kitüntetett, kétsze-
res Kossuth- és Balázs Béla-
díjas magyar operatőr, filmren-
dező dokumentumfilm sorozata
is megerősítette ezt.

Valójában a '90-es évektől
jelentek meg, az e tragédiát tár-
gyaló könyvek, állítottak or-
szágszerte emlékműveket a
messzi távolban nyugvó hősök-
nek. A 78 évvel ezelőtti tragé-
diáról igenis beszélni kell.
Máig és a jövőben is közzé kell
tenni a még nem ismert írásos
dokumentumokat, az ott, messze
történt igazságtalan eseménye-
ket. A még életben lévő és
egyre kevesebb túlélők bevo-
násával pedig még hitelesebb
képet kell alkotnunk arról,
hogy mi történt a Donnál nagy-
apákkal, apákkal, testvérekkel,
elvesztett családtagokkal. A
Don-kanyarban süppedő, száz-
ezer jeltelen sír az értelmetlen
áldozatok örök mementója! Mi,
letenyeiek, soha nem feledjük
őket! Isten áldja a magyar és
letenyei hősöket!”

Farkas Szilárd is emlékezett…
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A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zottat kérdezte.

Az oltási tervnek megfe-
lelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók része-
sültek a koronavírus elleni

Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra

védőoltásban. Ezzel párhuza-
mosan – január 9-től kezdő-
dően – a zalai idősotthonok la-
kóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gon-
dozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte
el a vakcinák beadását. A hó-
nap végéig a megyében mű-
ködő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telep-
helyén megtörtént azon dol-
gozók és bentlakók immuni-
zálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a he-
lyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idős-
otthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas
kockázati csoportba tartoznak.

2021. február 4-én új sza-
kaszba lépett a védekezés az-
zal, hogy kezdetét vette az
oltásra regisztrált legidősebb
korosztály immunizálása is. A
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A
Zala megyében kijelölt 20
háziorvosi praxisban 10-10 re-
gisztrált idős személy Moder-
na vakcinában részesült, míg
az összes Zala megyei házi-
orvosi körzet mindegyike –
számszerűen 145 – további 6-6
idős embert az oltópontként
kijelölt kórházakba utalt be,
ahol az érintettek a Pfizer vak-
cináját kapták meg. A 60 éven
felüliek körében a védőoltások
beadásának további menetét az
országba érkező vakcina szál-
lítmányok határozzák meg. Bár

jelenleg kevés vakcina áll ren-
delkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tart-
ja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyor-
sabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.

*
Egyértelműen a védőoltás

fontosságában hisz a március-
ban 87. életévét betöltő Né-
meth János Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, seré-
nyen dolgozik páterdombi mű-
termében. Mint mondja, sürgeti

az idő, hiszen a Göcseji úti te-
mető új ravatalozójához készíti
alkotását. Arra a kérdésre, hogy
beoltatja-e magát a koronavírus
ellen, határozott választ adott.

– Azzal, hogy elkezdtem az
új munkát, szinte karanténban
vagyok, hiszen ki sem mozdu-
lok a műteremből. Természete-
sen ennek ellenére beoltatom
magam, már regisztráltam is.
Felelőtlenség azt mondani, hogy
felesleges a védőoltás, hiszen
bizonyítottan védelmet nyújt.
Életünkben semmi sem új, hi-
szen korábban is voltak járvá-
nyok, s mindaddig, amíg nem
születtek hatékony védőoltások,
az emberiség sebezhető volt.

*
A koronavírus ellen haté-

konyan és biztonságosan csak

védőoltással lehet védekezni –
nyilatkozta korábban Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora. A professzor azt is
elmondta, mit jelent pontosan
az átoltottság, milyen a külön-
böző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltás-
sal összefüggő aggodalmakat.

A koronavírus-járvány elle-
ni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítsé-
gével, azaz védőoltással a szer-
vezetünk megfelelő immunvá-
laszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzött-
ségnek nagyon komoly ára
van, hiszen sok honfitársunk
súlyosan megbetegszik, sőt a
legrosszabb esetben halált is
okozhat a vírus. Ez jól látható
a naponta közölt adatokból.
Ezért egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy hatékonyan és biz-
tonságosan csak oltással lehet
védekezni a koronavírus ellen
– mondta a szakember, aki
szerint az átoltottságra azért
van szükség, hogy a járványt
meg tudjuk állítani.

A szakember kitért rá: több-
féle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik ha-
tékony, megfelel a követelmé-
nyeknek. Közel százéves ha-
gyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat hasz-
náltak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

tani. Az a cél, hogy ha kitör
egy világjárvány, akkor ne le-
gyen szükség évekre, vagy
akár csak egy évre, hanem hó-
napokon belül ki lehessen fej-
leszteni a hatékony védőoltást
a vírusfertőzés ellen. Merkely
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy minden vakcina haté-

kony, amelyet jelenleg a klini-
kai gyakorlatban használnak.

*
A magyar kormány ebben a

nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállal-
kozások kezét, sőt, újabb ele-
mekkel bővült mind a család-
védelmi, mind pedig a gazda-
ságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a tá-
mogatásra jogosultak kérelmei-
nek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal eb-
ben a feladatban is – hangsú-
lyozta .dr. Sifter Rózsa

*
Orbán Viktor január 15-én a

Kossuth rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022-
től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.

Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök úgy
kommentálta: az emberek dol-
gozni akarnak, munkából akar-
nak megélni, és a magyar vál-
lalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válság-
kezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.

A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentet-
tek, iparűzési adót is csökkentet-
tek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertet-
te, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsé-
be csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.

Szólt a hiteltörlesztési mo-
ratóriumról is, amellyel 3000
milliárd forint maradt a csa-
ládoknál és a cégeknél.

Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését, így
a februári borítékban egy heti
nyugdíjjal több lesz – emlé-
keztetett, kiemelve, hogy a kor-
mány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

Dr. Sifter Rózsa

A védőoltás életet ment.

Németh János

Merkely Béla

Orbán Viktor

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

Dél-Zala Murahíd
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A Bibliát magyar nyelvre elsőként lefordító Károlyi Gáspár
nevéhez fűződik az alábbi idézet: „Nem kevésbé szükséges mások
érdekeit szolgálni, mint a sajátunkat.” Talán ez is lehetne a polgár-
őr egyesületek jelmondata, hiszen mindenki, aki meggyőződésből
csatlakozik hozzájuk, komoly értéket teremt önzetlenül végzett,
önkéntes munkájával. A polgárőrök által ellátott tevékenység min-
denképpen egy értékelendő gesztus, hiszen ők nem csupán civil
tagokként vesznek részt a bűnmegelőzésben, de egyben erősítik is
az önkormányzat és a lakosság közti bizalmi viszonyt.

Semjénháza község polgárőr egyesülete 2006-ban, a település
korábbi elnevezései közül az 1865-1913 között használatban levő
Erdősfa néven kezdte meg működését. Az akkor 12 főt magába
foglaló közösség első elnöke, egyben egyik alapító tagja Vári
László Cziczelivolt, aki a mai napig tagja az egyesületnek. Őt
József követte, aki 2011-től egészen a múlt év októberéig töltötte
be ezt a pozíciót, de tagsága még jelenleg is fennáll. A korábbi két
elnök által felhalmozott tudást és tapasztalatot kamatoztatva, az
általuk teremtett hagyományokat az elkövetkező öt évben utódjuk,
Mátés Ferenc viszi tovább.

Az jelenleg 35 idősebb-fiatalabbErdősfa Polgárőr Egyesület
tagot számlál és mindazon túl, hogy heti két alkalommal Sem-
jénháza bel- és külterületén – így nem csak magában a faluban, de
Iván-hegyen is – egyaránt teljesítenek járőrszolgálatot, Semjén-
háza Község Önkormányzatával is szoros kapcsolatot ápolnak,
hiszen a település közösségi és sportrendezvényein (falunap, szü-
reti fesztivál, farsang, futballmérkőzések stb.) is ők biztosítják
jelenlétükkel a közrendet. A két szervezet aktív együttműködését
tükrözi az is, hogy az egyesület a 2020-as évben részt vett az idő-
sek napja alkalmából szervezett ételkiosztáson, illetve a Mikulás-
ajándékok gyermekekhez történő eljuttatásában is. A polgárőr
egyesület munkáját segítik a rendelkezésre álló hivatali gépjármű
és az önkormányzat tulajdonában levő, irodai használatra fenn-
tartott helyiségek is.

Az egyesület életében rendkívüli helyet foglalnak el az olyan,
évente több alkalommal megrendezésre kerülő helyi programok,
mint a taggyűlés, amely valójában egy baráti hangulatban zajló,
közös főzéssel egybekötött csapatépítő tréning funkcióját is betölti
egyben. Erre az alkalomra mindig meghívják pol-Preksen László
gármestert is, aki a következőképpen fogalmazta meg gondolatait
az Erdősfa Polgárőr Egyesületről:

„2010 óta vagyok polgármester, első feladataim közé tartozott,
hogy a polgárőrség tevékenységét kiszélesítsük a településen:
növeljük meg a létszámát és az önkormányzat részéről erőnkhöz
híven biztosítsuk számukra a működéshez szükséges feltételeket,
legyenek ezek anyagi vagy tárgyi jellegűek. 2011-ben Cziczeli
József személyében olyan elnöke lett az Erdősfa Polgárőr Egye-
sületnek, aki elhivatottságával, rátermettségével, szerepvállalásá-
val, élettapasztalatával olyan közösséget tudott teremteni, amely
feltétele kell, hogy legyen egy jól működő polgárőr egyesületnek.
Elnöksége alatt közel 40 főre duzzasztotta a tagok számát, amely
elkerülhetetlen ahhoz, hogy aktív szolgálatot (őrzést) biztosítsa-
nak településünk és környékének védelme, biztonsága érdekében.
Ezeket a feladatokat maradéktalanul, a rendőrséggel együttmű-
ködve, kiválóan oldják meg a mai napig. Ezt támasztják alá azok
az éves rendőrségi beszámolók is, melyek szerint Semjénháza
településen az ő szempontjukból említésre méltó esemény nem

Az Erdősfa Polgárőr Egyesület egykor és ma
történt. Úgy gondolom, hogy mindez bizonyítja a legjobban az
egyesület által végzett feladatok ellátásának minőségét. A Sem-
jénháza településen évente megrendezésre kerülő rendezvények,
programok, versenyek biztosítása, szervezésében és lebonyolításá-
ban való teljes körű részvétel is a feladataik közé tartozik, melyet
az elvárásoknak megfelelően mindig megoldanak, köszönhetően a
polgárőrség elnökségének és tagjainak. Természetesen nagy sze-
repe volt ebben a leköszönő polgárőr parancsnoknak, Cziczeli
Józsefnek, amiért az önkormányzat, a település összes lakója és
magam részéről is köszönetet mondunk, kívánunk neki az aktív
nyugdíjas évekhez egészséget, türelmet. Az egyesület őt továbbra
is tiszteletbeli elnökként és tagként tartja számon és a későb-
biekben is számít tapasztalataira és kapcsolatrendszerére egyaránt.
Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a polgárőrség korábbi tagjai
közül Mátés Ferenc személyében új egyesületi elnököt válasz-
tottunk, aki munkájával, a polgárőrség vezetőségében vállalt tiszt-
ségével, valamint a több ciklus óta tartó képviselői múltjával,
mindezekből eredő tapasztalataival kiváló választásnak bizonyult.
Az önkormányzat nevében továbbra is biztosítjuk a működéshez
szükséges feltételeket, ezt támasztja alá az is, hogy a polgárőrség
által használt iroda, szolgálati helyiség az idei évben felújításra kerül.”

A helyi szervezésű programokon kívül az egyesület rend-
szeresen képviselteti magát a Zala Megyei Polgárőr Szövetség
által szervezett, Zala Megyei Polgárőr Napon is, amely a COVID-
járvány miatt legutóbb 2019-ben került megrendezésre, de akkor
már 25. alkalommal. Éppen egy ilyen, Pacsán tartott Megyei Pol-
gárőr Naphoz fűződik az Erdősfa Polgárőr Egyesület egyik leg-
szebb élménye, ugyanis 2015-ben ők foglalhatták el a főzőver-
seny dobogójának legfelső fokát és tudhatták birtokukban egy
esztendő erejéig az ezzel a kitüntetéssel járó vándor fakanalat.
2017-ben pedig az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége ismerte
el az egyesület áldozatos munkáját azzal, hogy Semjénháza Közsé-
gi Önkormányzatát Polgárőr Község kitüntető címmel jutalmazta.

A COVID-járvány a nagyobb rendezvények megtartását ugyan
nem teszi lehetővé, de ahogy azt mostanában sokaktól hallani, „az
élet nem áll meg”. Az Erdősfa Polgárőr Egyesület továbbra is
folytatja lelkiismeretes munkáját, hiszen mindazon túl, hogy a
kijárási korlátozás az ő feladataikat nem befolyásolja, a többi
polgárőr egyesülethez hasonlóan ők is külön felkérést kaptak
mind az országos, mind a Zala Megyei Polgárőr Szövetségtől arra,
hogy lehetőségeikhez és munkaerő kapacitásukhoz mérten
támogassák a járvány elleni védekezési programot azzal, hogy az
oltási értesítőket eljuttatják a címzettekhez, illetve a beteg, idős,
mozgáskorlátozott lakosokat elszállítják a kijelölt oltási pontokra.

Nagy-Varga Tünde

A leköszönő elnök, Cziczeli József és utódja Mátés Ferenc.

Csörnyeföldön a mező-
gazdasági közfoglalkoztatási
program keretein belül a téli
időszakban a Dózsa úti, régi
kultúrház épület pincéjében
csiperke gomba termesztésé-
vel igyekszik Önkormány-
zatunk a közfoglalkoztatot-
tak részére munkát bizto-
sítani.

Gombatermesztés Csörnyeföldön

Sávoly Attila falugondnok
nagy gondot fordít a megfelelő
hőmérséklet és páratartalom
fenntartására. Az odafigyelés-
nek köszönhetően a gombák
szépen fejlődnek. A zsákokról
napi 3-4 kg termény kerül szü-
retelésre és a helyi, környékbeli
lakosok részére értékesítésre.

H-Sz.K.
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A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszer-
vezni a megszokott munkarendeket, sokan home office-
ban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság idő-
szakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében szemé-
lyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 ered-
ményeit a veszélyhelyzet időszakában is tudta biztosítani
a Konzorcium. 2020. december 31-ig 640 fő (321 nő és
319 férfi) került bevonásra a megyei paktumba, mely a
vállalt indikátorok 101,59 %-át teszi ki, ezáltal elmond-
hatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszá-
mokat már túl is teljesítette a TOP program.

A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az
inaktívak teszik ki (151 fő), ők azok, akik a programban
vonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres
jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek mun-
kát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált állás-
kereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az in-
aktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők
(132 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(86 fő) bevonása.

A paktum 2017-es indulása óta folyamatos igény mu-
tatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támo-
gatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhe-
lyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatás-
ban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a tá-
mogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkozta-
tottsági szintjét, tartósan javítva Zala munkaerő-piaci
helyzetét.

A bértámogatás mellett népszerű támogatási forma volt
a célcsoport körében a vállalkozóvá válás támogatása, a
nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett 40 ügyfél
helyett 60 álláskereső indíthatott önálló vállalkozást.

A foglalkoztatási paktum segítséget nyújtott azoknak is,
akik új szakmát szerettek volna tanulni, 2020 végéig
összesen 112 ügyfél vett részt a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valamilyen képzésben.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munka-
társai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanács-
adásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsőd-
leges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira

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.

Dél-Zala Murahíd
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo

A és környékén élő embereknek régi vágya,Murakeresztúron
hogy itt is épüljön egy határátkelő, amely közvetlen kapcsolatot
biztosít . Ez csak úgy lehetséges, ha új híd épül aHorvátországgal
Murán. Korábban már volt egy nyomvonal, de ke-Tislerics Antal
resztúri képviselő felvetette, hogy az északi nyomvonal mellett
egy déli útvonal lehetőségét is meg kellene vizsgálni, mert az gaz-
dasági szempontból előnyösebb lehetne Keresztúr és a környéken
élők számára. Ráadásul így Murakeresztúr zsákfalu jellege is
megszűnne.

Eddig a Mura kerítésként zárta el a települést, az új tervek
szerint viszont a folyóparti település az egyik fő összekötő
kapoccsá válhatna Horvátország és Magyarország között. Jelenleg
több határmetszési nyomvonal tanulmányozása zajlik. Az új üte-
mezés alapján 2022 végére véglegesíteni kell az új határátkelő
tanulmányterveit. Erről tárgyaltak január végén Murakeresztúron
az érintett települések vezetői a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. munkatársaival. Az új híd új lendületet jelentene
Murakeresztúr és a régió fejlődése szempontjából, tovább erő-
södhetnének a magyar-horvát kulturális és gazdasági kap-
csolatok.

Új nyomvonal ötlete is felvetődött

Az új Mura-híd tanulmányterveiről tartottak megbeszélést Mu-
rakeresztúron.

A faluvezetés egykeresztúri
termelői piac létrehozását
tervezi. A faluban a Petőfi
Sándor utca 1-es szám alatt van
egy önkormányzati ingatlan,
amely jelenleg használaton
kívül van. Korábban vendég-
házat vagy szolgálati lakást
terveztek kialakítani itt. Az év
elején azonban újragondolták
terveiket, és elhatározták, egy
új faluközpontot és egy ter-
melői piacot hoznának létre
ezen a területen. Egy olyan he-
lyet, ahol a keresztúri termelők
eladhatják saját termékeiket, az
ott élők és a környékbeliek
pedig finom és jó minőségi
árukat vehetnének. A telek al-

Termelői piacot terveznek
kalmas rá, de sok munkára van
szükség, hogy megfelelő piaccá
tudják alakítani.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester az elképzeléssel
kapcsolatban elmondta: „Az a
célunk, hogy Murakeresztúr
minél inkább önellátó és fenn-
tartható településsé váljon. Az
emberek helyben megkaphas-
sák azokat a termékeket, amire
szükségük van, és minél több
falubelinek szeretnénk meg-
hozni a kedvét ahhoz, hogy
gazdálkodásba kezdjen kertjé-
ben, vagy a környéken található
termőföldjén. A felesleget pedig
el tudja adni másoknak, vagy
elcserélhesse más portékára.”

Állami, uniós és saját forrásból alakítanák ki az új piacot és
közösségi teret.

Murakeresztúron földmun-
kálatok soránt egy 1200 éves
kardot találtak az elmúlt év
végén. Az egyedülállóan érté-
kes leletet egy munkagép for-
dította ki a földből. A sérülten
fél méter hosszú kard három-
rétegű acélból készült. A rége-
szek megállapítása szerint a
fegyver arannyal vagy sárga-

1200 éves kardot találtak Murakeresztúron
rézzel lehetett kidíszítve és egy
frank lovas katona viselte. Ez
az első ilyen lelet Magyaror-
szágon, hasonlót legutóbb a
tőlünk 15 km-re fekvő, hor-
vátországi találtak év-Perlakon
tizedekkel ezelőtt.

A kard tulajdonosa a mosa-
burgi (ma Zalavár) székhelyű
keleti frank grófság szolgá-

latában lévő lovas katona le-
hetett. Azt feltételezik, hogy a
Mura közelében lévő temetőből
kerülhetett elő a kard, vagy egy
lovas a sebes sodrású fo-
lyóban, átkeléskor veszíthette
el. A harci eszközt előbb a
Nemzeti Múzeumban restau-
rálják, majd te-Nagykanizsán
kinthetjük meg.

Nem ez az első ilyen kü-
lönleges kincs, amit Murake-
resztúron találtak. Korábban
mamut agyarat és régi malom-
köveket is találtak a földben.
Ez a lelet is azt igazolja, a
Mura vidéke régóta fontos
szerepet tölt be az európai
történelemben.

Az 1200 éves lovagi kard töröt-
ten és rozsdásan is egyedülál-
lóan értékes kincs, amelyhez
hasonlót sosem találtak még
Magyarországon.
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A faluveze-murakeresztúri
tés felé sokan jelezték, hogy jó
lenne, ha a faluban újra le
lehetne adni az üveghulladékot
és a nagyobb méretű kartono-
kat. Ha újra kialakítanának a
faluban egy szelektív hulladék-
gyűjtő helyet, ahol kidobhatják
az emberek azokat az újra-
hasznosítható szemeteket, amit
az otthoni szelektív szemétbe
nem tudtak betenni. Az önkor-
mányzati hivatal felújításával
párhuzamosan a faluvezetés el-
határozta, hogy kialakítanak egy
ilyen gyűjtőhelyet. Egy hulla-
dékudvart, ahol bárki leadhatja
a fehér és színes üveget és a na-
gyobb méretű kartonhulladékot.

Korábban, amikor a faluban
volt ilyen, néhányan nemcsak

Szelektív hulladékudvar nyílhat
az odavaló szemetet szállították
a hulladékudvarba. Ezért most egy
kamerát is kihelyeznek majd,
hogy tényleg csak a megfelelő
hulladékot hagyják ott az em-
berek.

Polgár Róbert murakere-
resztúri polgármester elmondta:
„Szeretnénk, ha Keresztúr mi-
nél inkább fenntarthatóbb falu-
vá válna, minél kevesebb sze-
metet termelnének az emberek
és minél több hulladékot újra
tudnánk hasznosítani. Ezért
fogjuk próba jelleggel visszaál-
lítani a központi szelektív hul-
ladékgyűjtést az önkormányzati
hivatal felújítását követően,
várhatóan már április végén.
Védjük, óvjuk együtt környe-
zetünket!”

Új hulladékudvart nyitnának Murakeresztúron, ahol a lakosság
leadhatják az üveget és a nagyobb méretű kartonhulladékot.

A faluveze-murakeresztúri
tés számára kiemelten fontos,
hogy a faluban változatos, egész-
séges és minőségi ételt ehes-
senek azok, akik az önkor-
mányzat konyháját választják.
Igényes és színes kínálat, meg-
felelő adagok jellemzik a ke-
resztúri konyhát, ráadásul szu-
per áron. A teljes áru, két-
fogásos menü is csak 800 Ft, de
az iskolásoknak és a szociális
étkezésben részesülőknek sem
kell többet fizetniük érte 660
forintnál. A finom és egészsé-
ges ételek elkészítéséről szak-
képzett szakácsok gondoskodnak.

Az egészséges táplálkozás
jegyében hetente többször gyü-
mölcs is jut az asztalra, nem
fűszerezik túl az ételt, és a
cukorral is óvatosan bánnak a
fogak védelmében, az elhízást
megelőzendő. Házias, vitamin-
dús ételt kaphatnak azok, akik
nem otthon esznek. Az iskola
több, mint 130 diákja mellett 200-
nál is többen rendelnek menüt.

Napi több mint 340 vendége van a keresztúri konyhának
Tavaly év végén ráadásul

erőn felül teljesítve, háromféle
karácsonyi menüvel lepték meg
a keresztúriakat: más ünnepi
ételt kapott az iskola, az óvoda
és mást kaptak ajándékba az
idősek. A konyha sikerét bizo-
nyítja az is, hogy egyre többen
rendelik meg a közétkeztetést,
sőt, még Murakeresztúron túlra
is szállítanak az ételből. Polgár
Róbert polgármester a kony-
hával kapcsolatban elmondta:
„A jó ételekre, a gondos ven-
déglátásra alapozva szeretnénk
kiterjeszteni az önkormányzati
szolgáltatások körét is. Remé-
nyeink szerint a konyha mellé
egy rendezvénytermet tudunk
majd építeni, ahol a kereszt-
úriak programokat, ünnepsé-
geket szervezhetnek. Ezúton
köszönöm a konyhánk minden
dolgozójának igényes és sze-
retetteli munkáját, köszönöm,
hogy minden hétköznap fi-
nom, házias ételeket főznek
nekünk.”

Húsleves sárgarépával és cérnametélttel. Házias, egészséges,
finom és változatos menüt készít a keresztúri önkormányzati
konyha minden hétköznap.

A Mura vidékének egyik
legnépszerűbb programja a ke-
resztúri böllérfesztivál: a Mura-
Menti Malacságok. A koronaví-
rus-járvány miatt azonban saj-
nos februárban biztosan nem
tudják megszervezni az ese-
ményt. A szervezők abban bíz-
nak, hogy legkésőbb nyárra si-
kerül feltartóztatni a járványt,
hogy ősszel és télen újra biz-

Elmarad a februári malackodás
tonságos körülmények között
lehessen majd együtt ünnepelni
és bulizni.

Terveik szerint a Mura-
Menti Malacságokat is akkor
pótolnák be a szokásos és új
vendégcsapatokkal, finom he-
lyi ételspecialitásokkal, színes
kulturális programokkal, esti
bulival és a garantált jó han-
gulattal.

A Mura vidékének egyik legnépszerűbb programja a Mura- Menti
Malacságok. Tavaly rekordszámú résztvevő vett részt a böllér-
fesztiválon. A képen az egyik helyi csapat, a Südők láthatók.

Szépen halad a murake-
resztúri önkormányzati hivatal
felújítása. Január közepén ér-
kezett meg az új parketta,
amelynek a lefektetését azonnal
megkezdték a munkások. Köz-
ben folyamatosan halad az iro-
dák belső korszerűsítése is. A
régi, elavult helyett új elektro-
mos hálózatot is kap az épület,

Már parkettáznak
és minden szobát, termet újra-
festenek majd.

Ez az elmúlt évtizedek leg-
jelentősebb felújítása a hiva-
talban, amelynek eredménye
egy XXI. századi, modern,
komfortos és otthonos munka-
hely lesz. Egy olyan ügyfél-
barát hivatal, ahova minden-
kinek öröm lesz betérnie.
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A tavalyi év után idén is azt
tervezik , hogyMurakeresztúron
nyári napközis tábort szervez-
nek a keresztúri és a környék-
beli gyerekeknek. 2021-ben az
előzetes tervek szerint ráadásul
még hosszabb és még színe-
sebb lesz a közös nyaralás. A
faluvezetés másik fontos cél-
ja, hogy feltartóztassák a vi-
déket jellemző elvándorlást.
Ezért minél több olyan prog-
ramot is szeretnének tartani,
amely a falusi életmódot nép-
szerűsíti. Emiatt is támogatják,
hogy minél többen vegyenek
részt egy februárban induló
biogazdálkodási tanfolyamon,
ahol a természetbarát és egész-
séges növénytermesztés és ál-
lattenyésztés alapfogásait sajá-
títhatják el a résztvevők.

Január végén Murakereszt-
úr, Valkonya, Tótszentmárton,
Petrivente Molnáriés polgár-
mesterei a Muramenti Nemzeti-
ségi Területfejlesztési Társulás
keretében találkoztak Tótszer-

Közös nyári tábort és biokertészeti tanfolyamot terveznek
dahelyen, hogy az Emberi Erő-
forrás Fejlesztési Program (EFOP)
illetékes vezetőivel egyeztesse-
nek. Az EFOP-os projekt kere-
tében tartják majd meg a nyári
tábort és a biogazdálkodási tan-
folyamot is az érintett telepü-
lésen élő embereknek.

A találkozón átbeszélték az
idei év közös programjait és le-
hetőségeit. Val-Hatala Gábor
konyát, Tót-Mihovics József
szentmártont, Korcsmáros Krisz-
tián Kósa JánosPetriventét,
Molnárit képviselte az egyezte-
tésen. Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester a közös
kezdeményezés kapcsán elmond-
ta: „Az a célunk, hogy a kör-
nyező településekkel minél jobb
kapcsolatunk legyen, minél erő-
sebbé váljon a Mura vidékén
élő emberek közötti összefogás
és együttműködés. Ezért a jö-
vőben is több olyan programot
szervezünk majd, amelyen
nemcsak keresztúriak, hanem a
szomszédos falvak lakói is

részt vehetnek. Rengeteg olyan
lehetőség van, amit eddig nem
használtunk ki eléggé. Sok olyan
tudás van, amit jó lenne meg-
osztani egymással. Közös jövőnk
szempontjából kulcskérdés, hogy

a gyerekeknek helyben is le-
gyen lehetőségük színvonalas
programokon részt venni. A fia-
talok is találhassanak maguk-
nak otthonuk közelében értelmes,
értékteremtő elfoglaltságokat.”

A közösségi összetartozást erősítő programokat terveznek a
Mura mentén. Nyári tábor gyerekeknek és biogazdálkodási
tanfolyam is lesz.

Január 17-én Murakereszt-
úrnál egy tehervonat kocsija
kisiklott, és leborult róla egy
konténer. Személyi sérülés sze-

Kisiklott a vonat
rencsére nem történt. A baleset
nem okozott fennakadást a
személyszállító vonatok közle-
kedésében sem.

A teherszállító vonat kisiklása szerencsére csak anyagi kárral
jár.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester egyik ismerőse
megtudta, hogy Murakereszt-
úron felújítják az önkormány-
zat épületét, és egy új irattárat
is kialakítanának a hivatal-
ban. A régi barát egy köl-
tözködés során feleslegessé
vált, több mint 6 méter hosszú
és 3,8 méter magas könyves-
polc rendszert ajánlott fel,
amin az önkormányzat tárol-
hatja majd a dokumentumait.

Baráti felajánlással

Nekik ugyanis már nincs szük-
ségük rá.

Újonnan vásárolni vagy gyár-
tatni egy ilyen nagy polcrend-
szert, több százezer forintba
kerülne. Így viszont a jó baráti
kapcsolatnak köszönhetően egy
kiváló polcrendszert tudnak ki-
alakítani a hivatalban, ami egy kis
átalakítással tökéletesen alkalmas
lesz rá, hogy az önkormányzat
rengeteg iratát kényelmesen és
átláthatóan tárolni tudják rajta.

A polgármester Zsupek Zsolttal, az önkormányzatunk karban-
tartójával személyesen ment el a polcért, hogy szétszereljék és
elszállítsák.
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Folytatjuk Porogi János
visszaemlékezését.

Édesanyám 1958-ban a te-
henes kocsi alá esett és eltörte a
hátgerincét. Az orvos nem küld-
te be a kórházba, csak otthon
feküdt, ezért rosszul forrt össze
a hátgerince, aminek következ-
tében nem tudott kiegyenesed-
ni, és nehezen tudott mozogni
is. Egy munkatársammal be-
szélgettem Los Angelesben, aki
elmesélte, Kínában lelőtték a
gépét, és Seattle Washington-
ban egy svéd kórházban hozták
helyre a gerincét. Felajánlotta,
ha Seattlebe megy, menjek
vele, elkísér és beszélhetek az
orvosával. El is mentünk, az or-
vos elmondta, ez nem egy em-
ber döntése egy „team”–nek kell
eldöntenie, hogy műthető-e.
Kérte, küldjön édesanyám rönt-
genfelvételt a gerincéről, több
szögből is legyen felvétel, ez
alapján megnézik és eldöntik,
vállalják-e a műtétet.

Írtam édesanyámnak, küld-
jön röntgenfelvételt a gerincé-
ről, hogy az orvosok eldönthes-
sék, érdemes-e műteni. Úgy
gondoltam, ha sikerül kihozni
édesanyámat, mellette szeret-
nék lenni. Ezért eldöntöttem,
Seattlebe költözök, és ott kere-
sek munkát. A helyi újságban
böngésztem a munkalehetősé-
geket, láttam, van lehetőség,
ezért felkötöztem Los Angeles-
ből Seattle Washingtonba. Kent
Washingtonban béreltem lakást
és Seattleben találtam egy jó
állást, de ahhoz be kellett lépni
a szakszervezetbe. Amikor meg-
tudtam, hogy édesanyám nem
küldött röntgenfelvételt, de ki
se akart jönni, mert lebeszélték
a műtétről, mert túl veszélyes-
nek tartották odahaza, nagyon
elkeseredtem. De továbbra is
ott dolgoztam, és közben meg-
szereztem a hidroplán jogosít-
ványt is.

A szomszédom sokallta a
lakbért, és el akart költözni egy
lakóparkba, hívott engem is, és
úgy döntöttem, vele tartok. Az
itt lakók fiatalok voltak, min-
den pénteken ismerkedési est
volt, és többször eljöttek velem
repülni is.

Még Los Angelesben volt
egy ember, aki azzal dicseke-
dett, hogy ismerőse az Airwest
légitársaság tulajdonosa, és tud
nekem repülős munkát keresni,
de sajnos átvágott, és még 500
dollárral is megrövidített. Mi-
kor Seattleben voltam, úgy
gondoltam, nincs veszteniva-
lóm, felhívom az Airwest tulaj-

Murakeresztúr földjéről határokon át a fellegekig
Egy disszidálás kalandos története 1956-ból (3. rész)

donosát. Felhívtam a telefon-
számot, és a tulaj fia vette fel a
telefont, akinek halfeldolgozó
üzeme volt, és tőle tudtam meg,
hogy az édesapja meghalt, s a
társaságot is eladta. Tőle kap-
tam meg a testvérének a tele-
fonszámát, aki repüléssel fog-
lalkozott. Sajnos ő sem tudott
segíteni, de látta, milyen hely-
zetben vagyok, és felajánlotta,
felhívja a barátját a Hughes-
Airwest-nél és segít nekem. Ha
ő tud segíteni, felhív és egyez-
tethetünk találkozót. Egyik este
lefekvés után csörgött a telefon
és mondta, beszélt a barátjával
és megadta a telefonszámát. Az
első találkozó egy vasárnap
délután történt. Beszélgettünk,
én elvittem a papírjaimat és
mindenem meg volt, ami a
munkához kellett. Megtudta,
hogy két dolgozó felmondott a
cégnél és a San Valleybe men-
tek. Ő hívta fel Mr. Smithet, aki
a légitársaság tulajdonosa volt,
és azt mondta, neki még egy
emberre szüksége van. Ő bízta-
tott, hívjam fel Mr. Smithet és
beszéljek vele. Felhívtam, de ő
közölte velem, hogy nem tud
állást adni, betelt a létszám.
Visszahívtam azt, aki ajánlotta
ezt a munkahelyet, és elmond-
tam, hogy mi történt.

„Te, Jean! Te telefonon nem
tudod eladni magad, úgy hang-
zol a telefonban, mint egy kül-
földi vagy egy zsidó. Hívd
vissza, és kérdezd meg, hogy
odamehetnél-e személyesen be-
szélni vele!” Visszahívtam, és
mondta, csütörtökön persze me-
hetek. Ez körülbelül 1000 km-
re volt. Amikor odaértem, a tu-
laj még nem volt ott. Berry
Well fogadott, aki az 1948-as
téli olimpián síelt. Amikor
megjött a tulaj, félrehúzódtak
Berryvel és beszélgettek, végül
is megkaptam az állást. Még a

síszezon nem kezdődött el.
Visszamentem Seattlebe, hogy
felmondjak. Összepakoltam a
dolgaimat, és leköltöztem egy
barátomhoz Hollywoodba, és
ott vártam mikor kezdhetek.
Mivel nem jött hír, újból hív-
tam, erre azt mondta, persze jö-
hetek. Másnap elindultam Ida-
hoba. Gondoltam, útba ejtem a
barátomat, ott éjszakázok, de
senki nem volt otthon. Én nem
vártam tovább, elindultam, és
mivel fogytán volt a benzinem,
a benzinkút pedig zárva volt,
ott éjszakáztam Észak-Nevadá-
ban. Reggel, amikor kinyitott a
kút, tankoltam, és úgy indultam
tovább. Megérkeztem Halliebe,
minimum bérért dolgoztam,
síelőket szállítottam a sípara-
dicsomba.

Június 4-én a függetlenség
napja nagy ünnep volt. Egy
ismerősöm hívott, akinek nem
volt jogosítványa, menjünk el
egy country énekesért Sparks
Nevadába, hozzuk el, mert itt
fog fellépni. Egy négyszemé-
lyes kis géppel mentünk. Mikor
felvettük a zenészt, aki egy
magas, nagydarab ember volt, a
hátsó ülésen nem fért el, ezért
előre kellett ültetni. A tulaj
szintén derék ember volt, és ő
sem fért el hátul. Így én voltam
az egyetlen jogsis, aki hátul ült.
A tulaj feleségének születés-
napja volt, így őt is hozta ma-
gával a kiruccanásra. Meleg
volt, a tengerszínt felett 5200
lábra volt felszálló pálya, és
ilyenkor a repülők nem szeret-
nek repülni. Túl voltunk ter-
helve, ezért kérdéses volt, hogy
fel tudunk-e szállni. Végül is
sikerült és elvittük az énekest
Sparksba, ott eltöltöttek kb. 1
órát, és én megvártam őket,
repültünk vissza.

A szezon végén már nem
igen volt munka, ezért a két
srác visszament a légitársasá-
gához. A főnök el akarta kül-
deni a tankoló fiút is, és azt
szerette volna, hogy én pakol-
jam a csomagokat, tankoljak és
repüljek is. De én ezt már nem
vállaltam.

Visszamentem Los Ange-
lesbe, ott vállaltam apróbb re-
pülős munkákat. Közben keres-
tem a repülős lehetőségeket.
Egyik ismerős oktató kérdezte,
mi járatban vagyok, mondtam,
keresek valami beugró pilóta
állást. Elmondta, van nálunk
egy oktató, akit felvettek Dél-
kelet-Ázsiába. Megnézte a be-
osztását, kiderült, délután jön
oktatni, gondoltam megvárom

és beszélgetek vele. Beszél-
gettünk a munkáról, ő elmond-
ta, jött lemondani a tanulókat,
mert este megy megbeszélésre
munka ügyben, és hívott, men-
jek vele. Elmentem és engem is
felvettek Kambodzsába.

A tulaj vett egy gépet, és
azzal kellett elrepülni Kam-
bodzsába. Ez egy DC-4-es
utasszállító gép volt, amiből az
ülések ki voltak szedve és ku-
pacba leláncolva, középen egy
tartalék repülőmotort vittünk. A
gép nagyon rossz állapotban
volt, minden megállóban javí-
tani kellett. A hidraulika nem
működött, így az autópilótát
nem használhattuk. Ezért vala-
kinek mindig vezetni kellett. A
többiek útközben kártyáztak,
aki nem kártyázott, az meg
esernyőt tartott, mert beesett az
eső. Én nem kártyáztam, a 13
és fél óra utazásból legalább 8
órát én vezettem. Honoluluban
napokig álltunk javítás miatt.
Miután elindultunk, elrepültünk
a szigetek felett, és elérkeztünk
a Marsall-szigetekre. Ott tan-
kolni kellett. Ez egy 8 tankos
gép volt, amivel 18 órát lehetett
levelőben lenni. A szigeten egy
locsolótömlőn keresztül tankol-
ták a gépet másfél napon ke-
resztül. A tankoló feküdt a szár-
nyon és hallgatta a rádiót, úgy
tankolt. Ezen a szigeten minden
Jerry Krammeré volt. Mondtam
neki, hogy évekkel ezelőtt én is
küldtem önéletrajzot. Erre azt
mondta, nézd, ott megy a pi-
lóta, aki ezt a gépet repülte, itt
a munka. Nem, köszönöm, ne-
kem most van munkám, mond-
tam. Nem volt kedvem a szi-
geten maradni. Tankolás után
elindultunk, a következő meg-
állónk Guam volt, a Mariana-
szigetek legnagyobb, legnépe-
sebb és legdélibb fekvésű szi-
gete, Hawaiitól 5300 km-re
nyugatra fekszik a Csendes-
óceánban.

Itt akkor egy tengerészeti
bázis volt, a repülőtér a térkép
szerint közös volt, a katonai és
civil, de a helyi parancsnok
kikötötte, hogy mivel ez ka-
tonai bázis, büntetést kell fizet-
nünk, mert különben nem száll-
hatunk fel. Végül, hogy tovább
tudjunk repülni, a társam meg-
írta a parancsnok nevére a
csekket. Mi beszálltunk a gép-
be, ő addig visszaszaladt, és
egy fülkéből telefonált a bank-
ba, leállította az utalást, így
tudtunk eljönni.

Mikor felszálltunk, Jack
elkezdte mondani, hogy a

Pilóta uniformisban egykoron.
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Murakeresztúron Honvéd utca, a 7-es szám alatt végre
megnyílt az új murakeresztúri gyógyszertár. Heti három nap
veheti meg itt bárki a szükséges orvosságokat. Az új patikát az
óvoda egyik használaton kívüli szárnyából alakította ki az
önkormányzat, így tudták megnyerni az új patikust. Így tudtak
arról gondoskodni, hogy ne kelljen Kanizsára gyógyszerért be-
járnia a keresztúriaknak.

2021-re a falunknak saját háziorvosa, fogorvosa és gyógy-
szerésze is lett. A faluvezetés célja az, hogy a keresztúriaknak a
lehető legjobb egészségügyi ellátásban lehessen része helyben.

Az új keresztúri gyógyszertár nyitvatartása:
Hétfő: 10:00-13:00
Kedd: 10:00-13:00
Csütörtök: 10:00-13:00

Megnyílt az új patika Murakeresztúron

Január végén megnyílt az új keresztúri patika, amely heti há-
rom napon szolgálja ki a vevőket.

Mariana-árok szigetcsoportjá-
nál 8164 méteres tengermély-
séget mértek. Az akkori kutatók
ezt a Föld legmélyebb pont-
jának tartották.

Innen Manilába mentünk,
de itt Marsall-törvény volt, és
engedély kellett volna a belé-
péshez. Útközben nagy viharba
kerültünk, és a kapitány amiatt
aggódott, nehogy elszakadjon a
lánc, ami a motort tartotta, és
emiatt bajba kerüljünk. De ezt
is szerencsésen megúsztuk.
Amikor leszálltunk, azonnak
elment a hír, hogy egy amerikai
gép engedély nélkül szállt le.
Be kellett mennünk a követ-
ségre. A követségen egy ügy-
intéző azt kérdezte, mit szál-
lítunk? Mondtuk, hogy tartalék
motort viszünk meg bibliákat.
Kinevetett minket: „bibliá-
kat?!” Azt mondta, míg nem
mondjuk meg az igazat, nem
mehetünk sehova. Azt mondta
neki Jack, ha te nem segítesz,
akkor megoldjuk magunk, és
kimentünk a követségről. Az
volt a szerencsénk, hogy Jack,
a társam dolgozott ennek a lé-
gitársaságnak. A volt elsőtisztje
a Fülöp-szigetek elnökének
volt a pilótája. Felhívta a volt
elsőtisztjét, hogy segítsen. Köz-
ben sétáltunk a hotelba, mire
odaértünk már hívták a kapi-
tányt, aki azt mondta nekünk,
sajnos nem vacsorázhatok ve-
letek, mert találkozóm van a
tábornokkal, és nem tudom,
mikor érek vissza. A találkozón
tolmács fordított, de Jack biztos
volt benne, hogy mindenki ér-
tett angolul. Elmondta, hogy
gond van a géppel és javítani
kell. Nem tudja, mikor tudunk
elmenni. Engedélyezték, hogy
egy héten belül, bármikor fel-
szállhatunk, nem kell külön en-
gedély. Mi többször kimentünk
a repülőtérre, de lassan ment a
szerelés, nem működött a mo-
tor. Megbeszéltük, hogy valaki
mindig ott maradt a csoma-
gokkal a hotelban, és mikor el-
indul a gép, telefonálunk, hogy
ugorjon mindenki taxiba, és
jöjjönenek. Végül úgy sikerült
elindítani, hogy a kettes motort
direktbe kötötték, így örökjáró
volt, ezért én ott maradtam a
gépnél, amíg a többiek intézték
a vámot meg az útleveleket. De
az sem ment simán. Probléma
volt a vámnál, mert a társunk
Dávid western derékszíja meg-
tetszett a vámosnak. A kapitány
látta ezt, és oda súgta, ha nem
adod neki ezt a nyavalyás de-
rékszíjat, soha nem megyünk el
innen.

Újra felszálltunk végre, a
következő megálló Kambodzsa
volt. Útközben többször meg-
szólalt a tűzjelző. De problémát
nem találtunk. Jack akkor árul-
ta el, hogy CIA-s volt, és régi

útlevele van, ha most le kell
szállnunk, akkor mi is bajba
kerülhettük.

Végül 8000 láb magasról
engedtük le a gépet, és közvet-
lenül a fák felett repültünk. Így
sikeresen földet értünk. Leszál-
lás után csodálkoztak, hogy
megérkeztünk. Megkérdezték,
honnan jöttünk? Mert a repü-
lőtér közelében lövik a gépeket.

A kapitány és a többiek pár
napig ott maradtak, majd
visszamentek Hongkong felé
Amerikába. Mi Dáviddal ott
maradtunk majdnem egy évig,
utána Európán keresztül mi is
visszamentünk Amerikába. Ami-
kor megérkeztünk, Dávid fel-
hívta a volt főnökét, van-e va-
lami munka. Persze, gyertek –
hangzott a válasz. Minneapolis-
ban volt egy gép, amit felvet-
tünk, és elrepültük Észak-Da-
kotába. Innen mentünk az or-
szág különböző részeibe a szer-
vízekből összeszedni a gépeket,
és Bowmanba találkoztunk. Ott
volt a központ. Itt iskoláztak be
egy tanfolyamra, ami Pierben
volt. Amikor végeztük a tan-
folyammal akkor a radaros la-
kókocsit vittük fel Bowmanba,
innen vittem a gépemet Rapid
Citybe, hogy elvégezzék rajta a
szerelési munkákat. Majd on-
nan Visonba repültem. Ez egy
kis falu, az első világháború
alatt kitelepült osztrákok, né-
metek és magyarok éltek itt.
Földművesek voltak, búzát és
kukoricát termeltek, és marhá-
kat tartottak.

Itt az volt a feladatom, hogy
tavasszal esőt kellett csinálni,
nyáron, zivataros időkben pe-
dig a jégfelhőket kellett kiszá-
rítani. Ez egy nagyon veszélyes
munka volt. Egy szezont dol-
goztam itt, és volt egy kény-
szerleszállásom is, mert ezek
elég rossz állapotban lévő gé-
pek voltak. Megismerkedtem
egy helybeli fiúval, eljött ér-
deklődni, hol van az a pilóta,
aki tavaly itt dolgozott. Mond-
tam én, nem tudom. Feltűnt

neki az akcentusom, és meg-
kérdezte honnan jöttem? Ma-
gyar vagyok, elmondta az ő
nagyapja is magyar volt. Nyár
volt és a gyerek állandóan ott
téblábolt körülöttem, és kérdez-
gette, hogy mikor viszem el
magammal. Én igyekeztem el-
hárítani a kérését, mondván,
nem szállíthatok utast, csak ha
a szülője aláírja, hogy eljöhet
velem. Aztán amikor jó idő
volt, gondoltam, nem lehet
semmi baj, elviszem magam-
mal. Felszálltunk, és akkor
megállt az egyik motor, nem

mertem repülőtérre kényszerle-
szállni, túl közel voltak a ma-
gasfeszültségű és a telefon ve-
zetékek, ezért kinéztem a le-
gelőn, hová szállhatnék le, de
manőverezés közben az egyik
domb lekapta a szárny végén
lévő 30 literes égőt, amivel
égettük az acetont ezüstjóddal,
hogy esőt csináljunk, és lesza-
kította. Mikor ráfordultan a cél-
ra, a fiú megijedt: „Jean, meg-
halunk!”. Dehogy halunk meg,
válaszoltam. „Hallgass, és nem
lesz semmi baj!” Sikerült le-
szállni, de mivel nem vettem
észre a kerítés oszlopot, amin
futott a tüskésdrót, az a gép
ablakát betörte. Én kisebb kar-
colásokkal megúsztam ezt a
kényszerleszállást, de a fiúnak
nem lett semmi baja.

Az elején nem fogadott be a
közösség, ezután a leszállás
után kezdtek a helybeliek is
elfogadni, sőt, voltak, akikkel
szoros barátságba kerültem.

A szezon letelte után innen
mentem Alaszkába, ahol két és
fél évet töltöttem el, majd
onnan Szaud-Arábiába men-
tem, ahol 15 évig dolgoztam,
amiben benne volt az öböl-
háború is. De ez már egy külön
történet.

Spirk Erzsébet
(Vége)

Porogi János napjainkban.
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Murakeresztúron a tavalyi
év egyik legfontosabb eredmé-
nye az volt, hogy a falunak lett
saját, állandó fogorvosa. Dr.
Gyulai Gábor választása azért
esett Keresztúrra, mert az ön-
kormányzat jelentős segítséget
nyújtott az új rendelő kiala-
kításához. Nemcsak új helyet
biztosítottak a faluban a keze-
lésekhez, de a rendelő felújítá-
sában is segédkezett az önkor-
mányzat. Az új rendelőt az ön-
kormányzati hivatal egyik épü-
letrészében alakították ki.

A hivatal átfogó felújítása
miatt azonban ideiglenesen,
február végéig a fogorvosi ke-
zeléseket is el kell költöztetni.
Gyulai doktor ebben a hónap-
ban a MúzeumNagykanizsán,
tér 1-es szám alatt található
rendelőben várja a pácienseket
telefonos bejelentkezést kö-
vetően.

Átmenetileg Nagykanizsán rendel

A rendelési idő:
Hétfő 8.00-12.15
Kedd: 12.30-18.00
Szerda: 8.00-12.15
Csütörtök: 12.30-18.00

Dr. Gyulai Gábor és asszisz-
tense, Striczné Tanai Krisztina
februárban a nagykanizsai ren-
delőjükben fogadják a pácien-
seket.

A biogazdálkodás fortélyait
sajátíthatják el a murakereszt-
úriak környékbeliekés a egy
ingyenes tanfolyamon. A bio-
gazdálkodás lényege, hogy
vegyszermentesen, a természet-
tel minél nagyobb harmóniában

Ingyenes biogazdálkodó tanfolyamra várják a jelentkezőket
termeljük meg a mindennapi
táplálkozáshoz szükséges alap-
anyagokat. Keresztúron már
több ízben tartottak hasonló
tanfolyamot. A februárban in-
duló képzés most is két rész-
letből áll: az elméleti órákat 12

x 2 órában online tartják meg,
amit aztán a gyakorlati órák
követnek kiscsoportos foglal-
kozás keretében. A Mura men-
tén sokan gazdálkodnak, de a
keresztúri faluvezetés célja az,
hogy még többen kapjanak
kedvet hozzá: a biogazdálko-
dással ugyanis finom és egész-
séges ételeket lehet helyben
előállítani.

A képzés keretében:
– a környezetbarát termelé-

si módokról,
– az ökológiai szemléletű

állattartásról, kertészkedésről
és növénytermesztésről,

– az alapvető gazdálkodási
adminisztrációs tevékenységek-
ről, mérésekről és megfigye-
lésekről,

– valamint a környezet-, víz-
és természetvédelemről tanul-
hatnak a jelentkezők.

A programon a Humán ka-
pacitások fejlesztése Muraföl-
dén projekt keretében lehet
részt venni.

Jelentkezni ezeken a tele-
fonszámokon:

+36 (93) /787-691,
+36 (30) /400-52-53 és ezen

az e-mailcímen kell:
dialog@ dialognk.hu.

Februárban indul az ingyenes kurzus Murakeresztúron, ahol a
biogazdálkodás alapfogásait sajátíthatják el a jelentkezők.

Nagy elismerésben része-
sült , a mura-dr. Rácz Erika
keresztúri Zrínyi Miklós Álta-
lános Iskola tanára. Az idén őt
is lovagi címmel tüntette ki a
Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány. A díjat a Zrínyi-ha-
gyományok és a horvát-magyar
kapcsolatok ápolásáért nyerte
el életművével a keresztúri is-
kola korábbi igazgatója.

Rácz Erika sok-sok szere-
tettel és páratlan elhivatottság-
gal rengeteget tett azért, hogy a
határokon átívelő horvát-ma-
gyar kapcsolatok erősebbé vál-
janak. Életét a diákok tanítása
mellett arra szentelte, hogy a
Mura vidékének különleges kul-
túráját minél többen megismer-
hessék, és eredeti szépségében
meg lehessen őrizni azt.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester közösségi
oldalán méltatta a tanárnőt a díj
kapcsán: „Szívből gratulálunk
neki, sok erőt és jó egészséget

Kitüntették az egykori igazgatót

kívánunk értékteremtő munká-
jának folytatásához! Köszönjük
mindazt, amit Murakereszt-
úrért, és a Zala megyei hor-
vát kultúra fennmaradásáért
tett!”

Dr. Rácz Erika keresztúri érték-
teremtő munkáját ismerték el a
lovagi címmel.

Az Állami Számvevőszék
minden magyar települést és
önkormányzatot megvizsgált,
hogy azok átláthatóan, elszá-
moltathatóan működnek-e. Azt
vizsgálta a hivatal, hogy a helyi
szabályok garantálják-e a köz-
pénzek, az uniós és állami tá-
mogatások törvényes elköltését.

Murakeresztúr kiváló jegy-
zőjének, ésBéli Krisztinának
munkatársainak köszönhetően
Keresztúr jelesre vizsgázott. A
keresztúri jegyző által vezetett
közös önkormányzati hivatal
(Murakeresztúr, Fityeház, Esz-
teregnye, Rigyác) is átlátha-
tóan, elszámoltathatóan műkö-
dik, és ötös osztályzatot kapott
a vizsgálat során. Az Állami
Számvevőszék a korábbi vizs-
gálata során több észrevételt is
tett Murakeresztúr átláthatósá-

Jelesre vizsgázott Murakeresztúr

gával kapcsolatban, a szüksé-
ges változtatásoknak köszönhe-
tően azonban most sikerült je-
lesre vizsgáznia a falunak!

Béli Krisztina murakeresztúri
jegyző és a kollégái kiváló
munkát végeztek.
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A régi ésmurakeresztúriak
jogos igénye, hogy a falut ke-
rülje el a teherautó forgalom.
Talán még sosem álltak olyan
közel hozzá, hogy az emberek-
nek ez a régi, jogos vágya
teljesülhessen. Január közepén
egyeztetést és terepszemlét tar-
tottak a Mura-menti bicikliúttal

A bicikliúttal együtt épülhet meg

A keresztúri faluvezetés a vízügyi szakemberekkel és a beru-
házás tervezőivel közösen tekintették át az új kerékpárút lehet-
séges nyomvonalát.

kapcsolatban Murakeresztúron
a vízügy szakembereivel és a
beruházás tervezőivel.

A kerékpárutat a legújabb
tervek szerint a vasúton kell
majd keresztül vezetni. A bicik-
liúttal párhuzamosan egy olyan
átkelőt is kialakítanának, ahol a
teherautókat is el lehet vezetni.

Egy világos, tágas és han-
gulatos rendezvénytermet sze-
retne a faluvezetés Murake-
resztúron létrehozni, hogy a
járvány végével helyben is le-
hessen nagyobb családi, céges
vagy egyéb ünnepségeket tar-
tani. Akkor is, amikor az idő-
járás miatt csak zárt térben le-
het programokat szervezni. A
rendezvényhelyszínt a konyha
mellett alakítanák ki, így a
vendégek ellátásáról is könnye-
dén lehet majd gondoskodni.

Látványterv a rendezvényteremről

Az első látványtervek már
el is készültek, a tervek sze-
rint akár 200 főt meghaladó
programokat is lehet majd
szervezni az új rendezvényte-
remben.

A vasszerkezetes építmény
homlokzata üvegből lesz, így a
téli napokon is elég természetes
fény jut majd be napközben. A
rendezvénytermet állami támo-
gatásból, önkormányzati forrás-
ból, és közösségi összefogásból
valósítanák meg.

Akár 200 főt meghaladó programokat is lehet majd rendezni az
új teremben.

Heti két edzéssel kezdte meg
a felkészülést a megye II-es baj-
nokságban szereplő MP Kanizsa
Murakeresztúr a tavaszi idényre.
A keresztúri focicsapat úgy áll
a bajnokságban a második he-
lyen, hogy az első helyen ta-
nyázó kétZalaszentmihály
meccsel többet játszott.

Megkezdték a felkészülést
A bajnokságban sajnos a

koronavírus-járvány miatt sok
mérkőzést el kellett halasztani,
de az egyesület vezetése bízik
benne, hogy az új szezonban
már zavartalanul folyhat a
játék, és a szurkolók is vissza-
térhetnek végre a tribünre és a
pálya mellé.

Erőnléti és labdás gyakorlatokkal, edzőmeccsekkel készül a
murakeresztúri focicsapat.

Megállt egy szív nem dobog
tovább, csendes kis temetőben
nyugalmat talált. Bróz Józsefné,
Rozika néni (1933-2021).

Rozika nénit – ahogy min-
denki nevezte – nótás kedvű,
dalos ajkú, mindig vidám né-
ninek ismertük.

Már egészen fiatalon éne-
kelt, gyönyörű, szép csengésű
hangját Zágrábtól Budapestig
megismerhette a közönség.

2008-tól tagja volt a Fitye-
házi Hagyományőrző Asszony-
kórusnak, ahol szeretettel éne-
kelte, ápolta és tanította a száz
éves népdalokat a kaj-horvát
nyelvű népdalokkal együtt.

Számtalan oklevél, elisme-
rés, fénykép, DVD hanglemez
és felvétel őrzi előadásait.

Sok éven át a fityeházi
templomban is hallhattuk gyö-
nyörű hangját a szép Szűz Má-
ria imádságokat és énekeket.

Megállt egy szív…

Halálával nagy veszteség
érte Fityeház közösségét.

2021. január 21-én családja
és a falu népe szomorú szívvel
kísérte örök nyugvóhelyére.

Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük. Nyugodjon békében.

Tóthné Magyaróvári
Zsuzsanna

Könyvtári Információs és
Közösségi Ház vezetője
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

Fityeház dr.polgármestere,

Takács József utolsó munka-

napján elbúcsúztatta az immár

nyugdíjasként elköszönő Tóthné
Magyaróvári Zsuzsannát, aki

13 évig vezette a Könyvtári In-

formációs és Közösségi Házat.

E sorok írójaként kíváncsi

vagyok arra, hogy mit jelentett

Zsuzsi számára a közösségben

eltöltött 13 év. Sajátos helyzet-

ben vagyok, hiszen riportot ké-

szíthetek arról a személyről,

akinek a nyomdokába lépek.

– Mikor és honnan érkeztél
erre a munkaterületre? Mivel
foglalkoztál előtte?

– Húsz évet adminisztratív

területen, a Tungsram Rt. alkal-

mazásában dolgoztam. Nagyon

szerettem a munkámat. Közben

lehetőség adódott rá, hogy tíz

évet a Kanizsai Dorottya kór-

házban orvos-írnokként dol-

gozhattam. Ezt a munkát is na-

gyon szerettem. Majd élethely-

zetem alakulásával lehetősé-

gem lett rá, hogy községemben,

Fityeházon 13 évet részmunka-

időben dolgozhattam a helyi

könyvtárban, könyvtárosként.

Nagyon szerencsésnek mond-

hatom magamat, hisz minden

munkahelyemet szerettem, de

kiemelkedik a könyvtárosi,

mert számomra ez a legszebb

foglalkozás.

– 13 év a közművelődésben
és a könyvtár életében is na-
gyon hosszú idő, változások fo-
lyamata zajlott. Megkérlek ar-
ra, hogy emlékezz vissza a
fontosabb eseményekre.

„Az igazi nagyság minden helyzetben természetes”
Nyugdíjba vonult Fityeház könyvtárosa

Dr. Takács József polgármester búcsúztatta a nyugdíjba vonult
Tóthné Magyaróvári Zsuzsannát.

– Tíz évvel ezelőtt kezdő-

dött, és valóban nagy változá-

sokon ment át a könyvtár. A

Deák Ferenc Megyei és Városi

Könyvtár iránymutatásaival, a

Nagykanizsai Halis István

Könyvtár igazgatójának, Czupi

Gyulának és Bognár Csilla

mozgókönyvtáros csoportveze-

tő közbenjárásának köszönhe-

tően. A rendszerváltás előtti

könyvek nagy részét ki kellett

szelektálni, majd következett a

számítógépes feldolgozás és a

leltározás. A Deák Ferenc Me-

gyei és Városi Könyvtártól új

könyvespolcokat, asztalokat,

székeket kaptunk. Megszépült

a tér, az emberek örömmel tér-

nek be. Eszközparkunk is bő-

vült: fényképezőgépet, új aszta-

li számítógépet, laptopot, mul-

tifunkciós nyomtatót, televíziót

kaptunk. Gyerek és felnőtt

DVD lemezek állnak rendel-

kezésre. A gyerekek nagy örö-

mére társasjáték, játékkártya,

meseszőnyeg, puha ülőfotelok

is érkeztek a Halis István Vá-

rosi Könyvtáron keresztül, a

megyei Deák Ferenc könyvtár-

tól. A könyveken kívül a

könyvtár heti- és havilapokkal

is bűvült. Nők Lapja, Story,

Meglepetés, Vidék íze, Szabad

Föld, Magyar Horgász, Látkép,

Csók és könny újságok várják a

betérőket. Ma már az olvasók

megszerették és keresik is eze-

ket. Nyilvántartott rendszeres

olvasóink száma 51 fő. Azon-

ban el kell mondanom, hogy a

tavalyi évben a koronavírus-

járvány miatt a betérő felnőtt-

és gyerekolvasók száma lé-

nyegesen lecsökkent. Egy régi

vágyam is megvalósulhatott.

A fityeházi lakók támogatá-

sával sikerült nagyon sok érté-

kes régi emléktárgyakat össze-

gyűjteni. A gyűjtemény hely-

történeti múzeum formájában

működik. Ma már Fityeház

község helytörténeti értékét

képviseli.

– Volt-e olyan emléked,
amire különösen emlékszel,
nyomot hagyott benned?

– Igen. Visszaemlékszem

azokra a közösségi összejöve-

telekre ahol a régi, 30 évvel

ezelőtti felvételeket vetítettem.

Sírva, nevetve nézegették az

emberek. Ilyen emlékek voltak

a szépkorúak köszöntése, a ha-

gyományőrző népdalkörök ta-

lálkozója, kukoricafosztás, toll-

fosztás. A jelenlévők fájda-

lommal vették tudomásul, hogy

többen már nincsenek közöt-

tünk. Már nagyon sokan kint

nyugszanak a temetőben. Mé-

gis jó volt látni, visszaidézni az

elhunyt ismerőseinket, hozzá-

tartozóinkat, szüleinket.

– Mit jelentettek neked a
könyvek? Úgy tudom fityeházi
írónője is van a településnek.

– Elmondhatom, hogy na-

gyon jól éreztem magam a

megannyi „költő, író” társasá-

gában. Minden egyes könyv

újdonságot jelentett számomra.

Büszke vagyok arra, hogy Csi-

csek Anna személyében fitye-

házi írónőnk is van. Ezúton is

ajánlom a kedves olvasók fi-

gyelmébe Csicsek Anna leg-

utóbb megjelent Homo ferro-

viatus, vagyis útirajzok című

könyvét. Az Anna által leírtak

hitelesek és a valóság emlé-

keiben járhatunk. Igazi kalan-

dokkal tarkított útirajz.

– Mintegy zárásként, mit
üzensz az olvasóknak?

– Nyilvánvaló, ami egyszer

elkezdődött, az egyszer véget is

ér. Nekem 2021. január 31-én

lezáródott egy fejezet. Termé-

szetesen, ha az egészségem

engedi, nyugdíjasként is aktív

és tartalmas életet szeretnék él-

ni. Utódomnak, Kovácsné Deák

Erzsébetnek, Fityeház új köz-

művelődési szakemberének és

könyvtárosának kívánok sok

olvasót, érezze jól magát a

könyvek birodalmában. Kultu-

rális oldalról pedig segítse köz-

ségünk életét. Jókai Anna ma-

gyar írónő szavaival búcsúzom:

„Az igazi nagyság arról ismer-

szik meg, hogy minden hely-

zetben természetes. Az embe-

rekhez nem leereszkedik, ha-

nem odahajlik.”

*

Köszönöm Tóthné Magyar-

óvári Zsuzsannának, hogy a le-

hetőséget megadta a riport

megírásához. Kívánom, hogy a

nyugdíjas napjait egészségben,

boldogságban töltse. A köz-

életbe pedig visszavárjuk.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező
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A tele-Csörnyeföld Vörcsök
pülésrészen található Nepomuki
Szent János kápolna megmen-
téséhez egy picit ismét köze-
lebb kerültünk. Az adományo-
kat továbbra is várjuk az épület
felújítására.

A tetőszerkezet javításához
szükséges faanyag rendelkezés-
re áll a rengeteg segítségnek,
közreműködő partnernek kö-
szönhetően.

A hatalmas, parkban levő
fenyőfák Furján Gábor veszé-
lyesfa kivágó segítségével biz-
tonságosan eltávolításra kerül-
tek. Az ágak darálását, rönkök
összerakását a 6x6 Kft. emberei
végezték. A terület rendezésé-
ben Németh Tibor murasze-
menyei vállalkozó volt segítsé-

Megmentik a kápolnát
günkre. A rönkök Prunner Ár-
pád becsehelyi vállalkozó jó-
voltából kerülhettek elszállí-
tásra Dobriba, ahol Benott Flo-
ors Kft. feldolgozta a faanya-
got. Az anyag önkormány-
zathoz történő visszaszállítá-
sát Hóbor Zsolt helyi vállalko-
zónak köszönhetjük. A tetőfa
pótkocsiról történő lerakása ké-
zi erővel történt, melyben az
önkormányzat dolgozói, helyi
lakosok, továbbá a murasze-
menyei önkormányzati dolgo-
zók is segítségünkre voltak.
Bár a kápolnához ez még csak
a faanyag, mégis nagyon sok
ember szakértelmét, segítőkész-
ségét, munkáját dicséri. Kö-
szönjük!

Hóbor-Sztrahia Krisztina

A faanyag rendelkezésre áll.

Január 23-án került sor az el-
ső Vince-napi vesszőáldásra Kis-
tolmácson.

A litániát a Szent Donát szo-
bornál plébános ésAigner Géza
Tóth János káplán celebrálta. A
szakadó eső ellenére részvevők
együtt imádkoztak Szent Vincé-
hez, a szőlészet védőszentjéhez.

A népi monda szerint: ha cso-
rog a Vince, tele a pince. Tehát,
ha ezen a napon csapadékos az
idő, esetleg olvad a hó és meg-
csordul az eresz, akkor bő sző-
lőtermés lesz.

Az istentisztelt után Bíró Ist-
ván felsőhegyi birtokán szőlő-
vessző metszés és szentelés kö-
vetkezett. Ezek után a házigaz-
da megvendégelte a résztvevőket.

Vince-napi vesszőáldás Kistolmácson

Ezzel azonban még nem ért
véget a Vince-nap. Boncok La-
jos alsóhegyi birtokára voltak
hivatalosak az egybegyűltek,
ahol a szőlő szüreteléstől a bor
készítéséig és kezeléséig minden-
ről beszélgettek a házigazdával.
A szakadó eső ellenére minden-
ki jól érezte magát.

Köszönjük a vendéglátók-
nak a finom ételeket, italokat,
melyből volt bőséggel. A helyi
borokból több fajtát is kóstol-
hattak, akik ellátogattak ezen a
napon a vesszőáldásra.

A Vince-napi vesszőál-
dás ezután minden évben meg-
rendezésre kerül kicsiny fa-
lunkban.

ifj. Birkás Zoltán

A szőlővesszők megáldása.

A Magyar Falu Program ke-
retein belül került mind külső-
leg, mind belsőleg felújításra az
orvosi rendelő és a védőnői szol-
gálat számára helyet biztosító épü-
let .Semjénházán

Megújult az orvosi rendelő Semjénházán

A Dryvit hőszigetelő rend-
szer, a külső nyílászárók felújí-
tása, festése és a travertino kőzet-
ből készített könyöklők az épület-
nek a kulturált kinézetéhez já-
rulnak hozzá. A felújítás következ-

ményeként az épület korszerű
energetikai besorolást kapott, ami
biztosítja az általa eredménye-
zett gazdaságos működtetést és
fenntartást. A hőszigetelés során
az épület falai vastagabbá vál-
tak, ami miatt a tetősíkok meg-
növelése is indokolttá vált.

A belső tér felújítása is széles-
körű volt, hiszen az elektromos
rendszer korszerűsítésén, a teljes
szakipari felújításon (festés, mázo-
lás) kívül a padozat szigetelése
és burkolatcseréje is megtörtént.
A régi belső nyílászárók helyére
teljesen újak kerültek és mind a
háziorvosi, mind a védőnői szol-
gálat egyedi tervezésű, magas-
fényű – részben LED-es megvilá-
gítással ellátott – bútorzatot ka-
pott. A várótermekben és a ren-
delőkben vadonatúj, fehér ülőbú-

torok, székek kerültek elhelyezés-
re, melyek azon kívül, hogy a
dolgozók és a rendelésre érkezők
kényelmét szolgálják, az egészség-
ügyi előírásoknak is megfe-
lelnek.

Ugyancsak a Magyar Falu
Program biztosított anyagi felté-
teleket a korábban használt, már
elavult eszközök lecserélésére is.
A 3 millió forint értékű, korsze-
rű orvosi eszközök beszerzésé-
ben és kiválasztásában háziorvo-
sunk, szakmaidr. Berkes Attila
segítségére számíthattunk. Az új
eszközök és a modern berendezé-
sek lehetőséget biztosítanak arra,
hogy településünk lakossága az
eddigiekhez képest még maga-
sabb színvonalú egészségügyi
ellátásban részesüljön.

Nagy-Varga Tünde

Magasabb színvonalú lesz az ellátás.
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A koronavírus járvány követ-
keztében a 478/2020.(XI.3.) szá-
mú Kormány rendelettel kihir-
detett veszélyhelyzetben képvise-
lő-testületi és bizottsági ülések
megtartására nincsen lehetőség,
a katasztrófavédelemről és a hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekez-
dése alapján a közgyűlés feladat-
és hatáskörét a közgyűlés elnöke
gyakorolja. A megyei közgyűlés
2021. január 28-i ülésének megtar-
tására ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő bi-
zottsági tagjai részére az előter-
jesztések a Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatban foglaltak alap-
ján megküldésre kerültek. A ko-

Döntött a megyei közgyűlés elnöke

rábbi gyakorlatnak megfelelően
az előterjesztésekkel kapcsolat-
ban a képviselők a közgyűlés el-
nökének küldhették meg észre-

vételeiket, esetleges módosító in-
dítványaikat.

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekinteté-
ben , a közgyűlésdr. Pál Attila
elnöke meghozta döntését. Össze-
állításra került az elnöki beszá-
moló; az elnök módosította az
önkormányzat 2020. évi költség-
vetését, amelynek főösszege a
legutóbbi módosítás óta 14.700
eFt-tal emelkedett, így 1.082.033
e Ft-ra változott. Elfogadásra
került az önkormányzat 2021.
évi költségvetése 873.307 eFt
főösszeggel, emellett határozat
született arról, hogy az önkor-
mányzatnak a 2022-2024. évek-
re adósságot keletkeztető ügyle-
teiből várhatóan nem ered fize-
tési kötelezettsége.

A továbbiakban elfogadásra
került a Zala Megyei Terület-
fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti ter-
ve, és a jelenleg futó foglalkoz-
tatási paktum projekt folytatá-
sát célzó támogatási igény benyúj-
tására vonatkozó felhatalmazás.

Ezt követően az önkor-
mányzat 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének elfoga-
dására került sor, eleget téve a
vonatkozó jogszabályi előírás-
nak, végül a közgyűlés elnöke
elfogadta me-dr. Mester László
gyei főjegyző tájékoztatóját a
Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal előző évi tevékeny-
ségéről, elvégzett feladatai-
ról. (Forrás: Zala Megyei Köz-
gyűlés)

Dr. Pál Attila

Mint ismeretes, január 22-én
a késő délutáni órákban kigyul-
ladt egy Rákóczi utcai,Letenyén
120 négyzetméteres családi ház
tetőszerkezete. A letenyei hivatá-
sos és önkéntes, valamint a nagy-
kanizsai hivatásos lánglovagok
három vízsugárral fékezték meg
a lángokat. Gyors beavatkozá-
suknak köszönhetően a tűz a föld-
szintre nem terjedt át.

A tulajdonos hölgytől megtud-
tuk, pénteken 17 óra után azt vet-
te észre, hogy nincs áram a ház-
ban, majd kiment az utcára, hogy
ott van-e világítás, visszanézett
a házra, amelynek tetőterében
akkor már felcsaptak a lángok.

A tűzhöz a kanizsai hivatáso-
sokon túl 4 fővel vonult a lete-
nyei székhelyű Körzeti Tűzoltó

Segítő összefogás
Egyesület. A Letenye ÖTE tag-
jai szombat délelőtt 6 fővel se-
gítettek a kárelhárításban, a tető-
térből lehordták a törmeléket,
az elégett hulladékot, majd a fö-
démszintet lefóliázták – mondta
honlapunknak , aKovács Tibor
Letenye ÖTE elnöke.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester – aki a tűz kitörése óta
segítségére sietett a házban egye-
dül élő hölgynek – elmondta, pél-
daértékű, ahogy a letenyei ön-
kéntesek segítettek a tűzoltás-
ban és a szombati kármentés-
ben. A városvezetőn kívül sokan
segítő kezet is nyújtottak. Példá-
ul letenyei vállal-Kátai Tibor
kozó ingyen és bérmentve egy
utánfutós traktort küldött pótko-
csival a helyszínre, amellyel a te-

tőtérből eltávolított törmeléket
és az égési hulladékot szállítot-
ták el. és férjeBicskei Gyuláné
Gyula, a Tutika ABC tulajdono-
sai és a bolt vásárlói élelmi-
szerrel segítettek a bajban.

A semjénházai akkreditált Gá-
me Vill Kft. felajánlotta a ká-
rosult épület elektromos mérőhe-
lyének kialakítását 1x32 Am-
perig, amelynek köszönhetően
hamarabb vissza tudja kötni az
áramot a házba az E.ON.

A tűzeset másnapján a hölgy
szomszédai is átmentek, volt,
aki jó szóval, üdítővel, élelmiszer-
rel nyújtott vigaszt a szomorú
helyzetben, a Letenye ÖTE tag-
jainak üdítővel, kávéval is ked-
veskedtek. A ház jelenleg lakha-
tatlan, nincs villany, gáz, fűtés,
a letenyei hölgyet átmenetileg
egy helyi család fogadta be.

Farkas Szilárdtól megtudtuk
a keletkezett károk milliós nagy-
ságrendűek, a házat minél előbb
lakhatóvá kell tenni. Újra kell
építeni a teljes tetőszerkeze-
tet, ki kell építeni egy új fűtés-
rendszert és többek között egy
új áramhálózatot kell besze-
relni, de legfontosabb feladat
a tetőszerkezet mielőbbi újjá-
építése.

Éppen ezért, a családdal
egyeztetve gyűjtés indult a ne-
héz helyzetbe került idős, özvegy,
nyugdíjából élő letenyei hölgy
javára. A segítségként küldött
pénzösszegek közvetlenül a káro-
sult számlaszámára érkeznek.

A név: Bajszné Dara Julianna
Számlaszám:10400803-

86768288-80771002
Közlemény: Tűzkár adomány

(Mirkó)

Tisztelt letenyei lakosság!
A felmerült lakossági kéréseket figyelembe véve az alábbiak-

ról tájékoztatom Önöket. Letenye Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének az avar és kerti hulladék égetésének szabálya-
iról szóló 1/2021. (I. 8.) számú rendelete 3.§ (1) bekezdése értel-
mében az avar és kerti hulladék égetését

hétfői napokon
9:00 és 20:00 óra között

lehet végezni 2021. január 11-e (hétfő) napjától, a kihirde-
tett veszélyhelyzet ideje alatt.

Letenye, 2021. január 8.
Tisztelettel:

Farkas Szilárd
polgármester

Avar és kerti hulladék égetésének veszélyhelyzeti engedélyezése
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Négy Letenye környéki egye-
sület és két vállalkozó 75 elekt-
romos fűtőtestet, illetve 3 áram-
fejlesztőt ajánlott fel a horvátor-
szági földrengés sújtotta Petrinja
település lakosságának.

A kezdeményezés négy egye-
sület – a Most, vagy Soha Egye-
sület Bázai Vadász Egyesü-, a
let Bázakerettye és Térsége, a
Bányász Művelődési Egyesület,
valamint a bázakerettyei székhe-
lyű Zalai Dombság Turizmusá-
ért Közhasznú Egyesület – össze-
fogásával, szoros együttműkö-
désével valósult meg. A felaján-
lott adományok kiszállításához
Farkas Szilárd Kistolmács Jö-, a
vőjéért Közhasznú Egyesület el-
nöke ajánlotta fel az egyesület
tulajdonában álló 8 személyes
szállító járművét – mondta la-
punknak , a lete-Lukács Vilmos
nyei Most, vagy Soha Egye-
sület elnöke. – Hetvenöt darab
különböző méretű elektromos
fűtőtestet, valamint kettő új és
egy használt aggregátort, illetve
magánszemélyek felajánlásából
nagy sok gyerekjátékot, ruhane-
műt, tartós élelmiszert, konyhai
eszközöket vittünk Petrinjába,
az üzemanyagot és az útdíjat a
vállalkozásom finanszírozta – fo-
galmazott Lukács Vilmos, aki még
elmondta: Sziszek megye telepü-
lései – ahol Petrinja is található
– elég szegényes képet mutat-
nak, mivel a délszláv háború ide-
jén a térségben jelentős hadi ese-
mények zajlottak és sok a lakat-
lan, rossz állapotú ház. A szer-
bek a térséget több éven át ural-
ták, mire a horvátoknak sikerült
visszafoglalniuk. A lakosság jelen-
tős része ez idő alatt elhagyta
az otthonát és soha többé nem
tért vissza. Új betelepülők pedig
azóta sem igen érkeznek, mivel
a háború alatt megszűntek a kör-
nyéken munkát adó üzemek és
gyárak. Petrinjában például mű-
ködik egy húsüzem, ami a há-
ború előtt 4000 embert foglalkoz-
tatott, ma már azonban csak 300
embernek ad munkát. Akik nem
mentek el innét, azok csak lokál-
patriotizmusból maradtak, vagy
mert nem volt más választásuk.

Példás segítségnyújtás
Az utcákon az embereket fi-
gyelve is látni, hogy eléggé elgyö-
törtek, fáradtak, keserűek.

Miközben haladtunk a kis-
busszal, tekintetünkkel keres-
tük a földrengés nyomait, azon-
ban ahogy közeledtünk Petrinja
felé, egyre több lett a leomlott
tűzfal és homlokzat, beszakadt,
vagy javított tető – vette át a
szót , a háromHajdár Lászlóné
bázakerettyei egyesület oszlo-
pos tagja. – Az első benyomá-
som az volt, hogy ezek a lakó-
házak többségében már amúgy
is bontásra érettek voltak, sok-
ban közülük talán már nem is
lakott jó ideje senki. Aztán beér-
tünk Petrinjába, a körülbelül 15
ezer lakosú kisvárosba. Az el-
ső, amit megláttunk a város szé-
lén, a Vöröskereszt által felépí-
tett sátortábor volt, mely jelen
pillanatban több száz ember át-
mentei lakóhelye. Láttunk még
sok, viszonylag épnek tűnő ház
udvarán lakókocsikat és emberi
tartózkodásra alkalmas konténe-
reket. Nem is nagyon értettük,
hogy miért, hiszen kívülről első
látásra nem voltak rossz állapo-
túak a házak. Minderre aztán
később szomorú magyarázatot
kaptunk.

Ahogy beljebb értünk a kö-
zepes méretű városban, egyre több
volt a sérült ház, vagy ame-
lyiken látszott, hogy most lett „be-
foltozva” – mesélte Lukács Vil-
mos. – Szinte minden második
ház előtt törmelékkupac hevert,
ami arról árulkodott, hogy ott is
történt valami, de ettől függet-
lenül már viszonylag rend van
az utcákon és a házak körül.
Aztán találkoztunk Goran Bre-
bric-csel, akivel előzőleg egyez-
tettünk az adományok átadásá-
ról. Szeretnék róla is mondani
pár szót. Mindig mosolyog, de
érezni rajta, hogy belül sír. Szü-
letése óta Petrinjában él, átélte a
délszláv háborút, amiben több csa-
ládtagját elvesztette. A háború után
alapított egy újjáépítő csapatot,
150-200 önkéntest toborzott, moz-
gatott meg, hogy megkezdjék a
város helyreállítását. Most a föld-
rengés után ismét ugyanezt tette.

Önkéntes csapatával egy hónap
alatt több, mint száz háztetőt ja-
vított meg, de mint kiderült, saj-
nos, több esetben feleslegesen,
mert a közben megérkező sta-
tikusok számos ingatlannal kap-
csolatban kijelentették: le kell
őket bontani, mert életveszé-
lyessé váltak, szinte eldeformálód-
tak. A lakók – vagy inkább volt
lakók – elmondása szerint a
bútorok a házban faltól falig „köz-
lekedtek” a 6,3-as magnitudójú
rengésben, először egyik irányba,
aztán a másikba. Mutattak vi-
deókat és képeket is, amik rög-
tön a rengés után készültek. Egy-
szerűen borzalmasak voltak. Most
is láttunk olyan fürdőszobát, ami-
nek a mennyezetén egy lyuk tá-
tongott, ki lehetett rajta látni a
szabad égre. Ezekben a házak-
ban egy hónapja még emberek,
családok éltek. Egy pillanat alatt
elvesztették szinte mindenüket
és ezidáig nem kaptak hathatós se-
gítséget. A kormányuk még min-
dig nem döntött arról, hogy mi-
lyen módon tudná segíteni őket,
a segélyként kapott építőanya-
goknak kamionnyi mennyiség-
ben sajnálatos módon nyoma vész
és nem jut el azokhoz, akiknek
szüksége lenne rá, ami szerin-
tem mélységesen felháborító. A
még használható, bontott anyagok-
ból próbálnak dolgozni. Szeren-
csére, azért vannak, akik segíte-
nek és önkéntes munkaerők jön-
nek még külföldről is. Fáradtak
az emberek és lehetőségük sincs
kipihenni magukat, mert a több-
ségüknek nincs is hol – fogal-
mazott Lukács Vilmos elnök.

Hajdár Lászlóné átvéve a szót,
elmondta: az egyik ház tulajdo-
nosai most az ingatlanuk mö-
gött lévő kis lemezstúdióban húz-
zák meg magukat, mert az va-

lami csoda folytán az nem ká-
rosodott oly mértékben. Ez nem
nagyobb 3×3 méternél, csak egy
kihúzható kanapé fér el benne.
Itt alszanak, konyha, fürdőszo-
ba nélkül. És fogalmuk sincs,
hogyan tovább a jövőben. A bon-
tásra ítélt házakból a megment-
hető szerelvényeket leszerelik,
kibontják a még használható nyí-
lászárókat, hogy később még
hasznosítani tudják – magya-
rázta. – Sok, kívülről látszólag ép-
nek tűnő ház is bontásra van
ítélve, mert statikailag elmozdul-
tak a falai, megrepedt a meny-
nyezet. Az elektromos fűtőtes-
tekre azért van szükségük, mert
a sátrakba, lakókocsikba, konté-
nerekbe most csak áramellá-
tással működő fűtést tudnak
berakni, sőt a házakba is, mert
a kéményeket még nem építet-
ték újjá. Nagyon hálásak a se-
gítségért, könnyezve vették át
tőlünk az adományokat.

Lukács Vilmos végül hozzá-
tette: Petrinja főutcáján szalag-
gal és a figyelmet felhívó jel-
zéssel jelölték meg azokat az
épületeket, amelyek bontásra van-
nak ítélve, ez körülbelül az utca
egyharmada. A többi a szakem-
berek szerint még statikai szem-
pontból megfelelő, felújítható.
Gorán mesélt kicsit a háborúról
is, de szerinte ez rosszabb volt,
mint a háború – mondta a Most,
vagy Soha Egyesület elnöke. –
Mert a háborúban tudták, hol van
az ellenség, merre nem szabad
menni, de most nem. Szinte min-
den nap vannak utórengések, az
itt maradt emberek nagyon fél-
nek. Rossz a helyzet, nagyon
rossz. Ám aki maradt, az már ma-
rad is, segítenek egymásnak és
élni fognak, bármi is történjék
velük az idők folyamán!

Lukács Vilmos, Hrvoje Sekulic és Hajdár Lászlóné, Malvin az
adományokkal.
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A Magyar Kultúra Napja le-
tenyei ünnepére a járványhely-
zetben hat programmal készült
a Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár.

Videófelvételen Horváth Ben-
degúz, a Nemzet Fiatal Tehet-
ségeiért ösztöndíjas versmon-
dója mondta el a Himnuszt és
videomontázs is készült a ko-
rábbi évek Magyar Kultúra
Napi letenyei rendezvényeiből,
amelyeket az intézmény közös-
ségi oldalain láthattak az ér-
deklődők.

A könyvtár fejtörőket és
Kölcseyről szóló anekdotákat
osztott meg, továbbá az FMHK
felkérésére helyiDömök István
nyugdíjas zenész két, alkalom-
hoz illő magyar dalt tett közzé
steel gitár előadásában.

A közművelődési intéz-
mény, egyben mint a Letenyei
Települési Értéktár Bizottság
ekkor indította útjára a „Múlt
érték! - Letenyei pillanatok a
múlt századból” című fotósoro-
zatot. E napon került sor a

Tartalmas ünnep a virtuális térben

„Letenyei Kultúra Mecénása”
díj átadására is. A Letenye
Kultúra Mecénása díjat a Fák-
lya Művelődési Ház és Könyv-
tár alapította 2 évvel ezelőtt,
2019-ben. Célja, az integrált
kisvárosi közművelődési intéz-
mény ebben a formában is kö-
szönetét és elismerését kívánja
kifejezni azok irányába - vál-
lalkozók, gazdálkodó szerveze-
tek, magánszemélyek – akik
anyagilag segítik munkáját, ren-
dezvényeit, programjait. Ezzel
is nagyobb figyelmet keltve a
támogatóknak és ösztönzést
adva az újabb szponzoroknak,
úgymond mecénásoknak, akik
a letenyei kultúrát erősítik.

A díj tavaly került először
átadásra a Magyar Kultúra Nap-
ján. Ebből hagyományt kívá-
nunk teremteni, másodízben
idén szintén a Magyar Kultúra
napján lett átadva. A mostani
díjazott, helyidr. Tóth Zsolt
vállalkozó a Mura Menti Na-
pok több mint másfél évtizedes
önzetlen támogatásáért.

Ezúttal dr. Tóth Zsolt (jobbról) kapta a díjat, amit Dömők József,
a művelődési ház igazgatója adott át.

A tavalyi évben több önkor-
mányzati és önkormányzaton
kívüli nyertes pályázatról
számolt be közösségi oldalán
Letenye polgármestere. Az ön-
kormányzat pályázatot nyert a
Magyar Falu Programban, a
magyar-horvát határon átnyúló
Interregben, valamint az opera-
tív programok is lehetőséget
adtak a beruházások előkészí-
téseire. Farkas Szilárdot kér-
deztük.

– Milyen eredmények szü-
lettek, illetve hol tartanak a
nyertes projektek a tervezés,
megvalósítás terén?

Tervezés alatt a nyertes letenyei pályázatok
– A tavalyi évben az önkor-

mányzat jó néhány nyertes
pályázatot tudhatott magáénak,
így például szociális földprog-
ram, szociális célú tűzifa prog-
ram. De említhetném az önkor-
mányzatunk által közzétett fel-
hívásokat is, például a lakásvá-
sárlási támogatásra kiírt helyi
pályázatot, vagy a felsőoktatási
ösztöndíjpályázatot. A források
mértékeit tekintve a néhány
százezer forint támogatástól
egészen a több százmillió forint
összegig bezárólag. Korábbi
pályázataink is befejeződtek a
tavalyi évben, például az

egyedutai óvoda energetikai
pályázata, az egyedutai óvoda
udvarának részbeni megújítása,
vagy a termelői piac beruházás.
A képviselő-testület továbbra is
minden lehetőséget megragad
annak érdekében, hogy a lehető
legtöbb felhívásra benyújtsa
pályázatát. A sikerek mellett
elutasított pályázatokkal is szá-
molnunk kellett, többek között
a Városháza épületének teljes
körű felújítására benyújtott pá-
lyázat vonatkozásában. Talán
kezdjük ezzel! Sajnálattal vet-
tük tudomásul, hogy a Magyar
Falu Programban a letenyei kö-
zös önkormányzati hivatal fel-
újítási pályázatának (50 millió
Ft) eredményét nem tartalmazta
a közzétett döntési lista, ahogy
az Eötvös utcai óvoda épületé-
nek további kültéri és belső
komplex felújításának (50 mil-
lió Ft) eredményét sem. Sajnos
nem nyert a „Temetői infrast-
ruktúra fejlesztése” alprogram-
ra benyújtott támogatási kérel-
münk (30 millió Ft) sem. Ezen
pályázatok nagy valószínűség-
gel tartaléklistára vagy eluta-
sításra kerültek, pedig az Eöt-
vös utcai óvoda épület belső
terei, vagy például a Városháza
épülete is már régóta megértek
a modernizálásra, ahogy azt
nap, mint nap tapasztalhatjuk
az ott dolgozókkal és az állam-
polgárokkal együtt, az óvodai
gyermeknevelés vagy a szemé-
lyes ügyintézés során.

Letenye Város Önkormány-
zata a Magyar Falu Program-
ban „Önkormányzati kerékpár-
út építése” elnevezésű pályázati
kiírására tavaly szeptemberben
pályázatot nyújtott be Letenye-
Murarátka kerékpárút felújítása
címmel. A projekt kapcsán a
meglévő (1346, 1316/2, 0308/2
helyrajzi számokon szereplő)

kerékpárút felújítása, illetve
szabványnak való megfelelteté-
se volt a cél, melynek megvaló-
sításhoz 49.633 860 Ft-ra lett
volna szükségünk. Pályázatunk
pozitív elbírálásban, de jelentő-
sen csökkentett támogatásban
részesült. A közel 50 millió fo-
rint helyett megítélt 3,083 mil-
lió forint nem volt elegendő a
pályázat megvalósítására. Ön-
kormányzatunk jelenlegi anya-
gi helyzete, illetőleg a pandé-
mia miatt hozott már ismert
Kormányzati döntések a jövőre
nézve sem teszik lehetővé a
fennmaradó összeg önerőből
történő finanszírozását, így
más lehetőség hiányában az
önkormányzatunk a projekt
visszaadása mellett kellett dön-
tenünk.

De folytassuk a pozitív dön-
tésekkel! Valamennyiünk nagy
örömére szolgál, hogy a Ma-
gyar Falu Program „Iskolai tor-
naterem, tornaszoba fejleszté-
se” című alprogramján a Lete-
nyei Andrássy Gyula Általános
Iskola a Nagykanizsai Tankerü-
leti Központ által benyújtott
pályázaton közel 37 millió Ft
támogatásban részesült, melyet
a meglévő, de az idők folya-
mán amortizált intézményi tor-
naterem felújítására, megújítá-
sára fordítanak a jövőben. Az
épület és annak egységei to-
vábbra is Letenye Város Ön-
kormányzatának tulajdonát ké-
pezik, így a tulajdonos képvise-
lője nevében szívből gratulálok
a pályázat sikeréhez! Ezúton
köszönöm meg mindazok mun-
káját, akik lehetővé tették a
felújítást! Remélem, ezzel a
beruházással komfortosabbá
tehetjük a letenyei gyermekek
sportolási lehetőségeit. Bízom
abban, hogy a beruházás mi-
előbb megkezdődhet.

A letenyei városháza.
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Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester és felesége, illetve
családtagjaik még december-
ben átestek a vírusfertőzésen –
tudta meg lapunk. A város-
vezető és felesége, Farkas-Né-
meth Eszter a betegség kezdeti
tüneteiről beszéltek. Mint el-
mondták: egyik este a megszo-
kottól eltérően rossz közérzettel
érkeztek haza a munkahelyük-
ről, miközben érzésük szerint
minden nap szigorúan betartot-
ták a járványügyi előírásokat,
sőt ezekre rendszerint felhívták
a környezetükben élők figyel-
mét is. Az antigén (orrgaratból
vett minta) gyorsteszt azonban
kimutatta a fertőzés jelenlétét.
Aznap azonnal önkéntes ka-
ranténba vonultak és a velük
egy háztartásban élő családta-
gokat is azonnal elszeparálták,
a munkát pedig „home office”-
ban folytatták.

A fertőzés előtt is fokozot-
tan figyeltünk a maszkhaszná-
latra, a kézfertőtlenítésre, a tá-
volságtartásra, a felületek fer-
tőtlenítésre és még sorolhat-
nám, sőt a helyi közösség fi-
gyelmét is felhívtam erre –
mondta Farkas Szilárd. Aztán
sajnos néhány nap múlva azon-
ban a velünk egy háztartásban
élő családtagoknál is jelentkez-
tek a tünetek, a gyorsteszt
szintén pozitivitást mutatott.

A családban velünk él fele-
ségem édesanyja és nagyma-
mája, aki 88. életévét tölti,
érthetően őérte aggódtunk a
legjobban. A tünetek tipikusak
voltak, elsőként talán a rossz
közérzet mellett a vérnyomás-
ingadozást említeném. Ez kö-

A polgármester is megkapta…
rülbelül néhány napig tartott.
Párhuzamosan a vérnyomás ér-
tékek mellett a fejfájás, hő-
emelkedés és izomfájdalom
jelentkezett, majd enyhe torok-
fájás, hirtelen orrdugulás, szag-
lás és ízlelés minimális csök-
kenése, legvégül pedig enyhe
köhögés és mellkas-, valamint
hátfájdalom.

A tünetek kialakulását meg-
előzően már néhány hónappal
nagy dózisban C-vitamint és
D3-vitamint szedtünk, de meg-
előzésképpen a tünetek jelent-
kezésekor, a későbbi szövőd-
mények elkerülése miatt az
antibiotikumos kezelésre is
szükség volt. Nagyon sok gyü-
mölcsöt, zöldséget fogyasztot-
tunk, valamint sokat tartózkod-
tunk a friss levegőn, a kertes
házban ez könnyen megoldható
volt. Időközben a meglévő tü-
netek hol enyhültek, hol fel-
erősödtek, mindennap más köz-
érzet volt a meghatározó, olyan
„hullámzó” érzés volt mindez.

Érdekes, hogy szerencsére a
88 éves nagymamát kevésbé
viselte meg a vírus, pedig jó
néhány krónikus betegséggel
küzd. Sokat segítettek orvos-
ismerősök és asszisztensek,
akikkel telefonon tartottuk a
kapcsolatot, de a vírusfertő-
zésen már korábban átesett le-
tenyeiek véleményét is meg-
hallgattuk. Azonban az ismeret-
ségi körünkben mindenki eltérő
tünetekről számolt be – foly-
tatta a polgármester.

Nálunk szerencsére mindez
három hét alatt és szerencsésen
zajlott le. Talán bízhatunk ab-
ban, hogy néhány hónapra vé-
dettek lettünk az újabb vírus-
fertőzéssel szemben. A szeret-
teinkkel együtt – amint lehet –
természetesen a védőoltás be-
adását kérjük. Az idős család-
tagok postai úton már vissza is
küldték az oltás iránti igé-
nyüket – tette hozzá végül a
városvezető, s egyben felhívta
a figyelmet a járványügyi in-
tézkedések, valamint a március
1-jéig érvényben lévő korláto-
zások betartására is.

M.I.

Örömmel fogadtuk, hogy a
képviselő-testület által megho-
zott testületi, fenntartói döntés-
nek köszönhetően, ugyancsak a
Magyar Falu Programból azon-
ban hamarosan lehetőségünk
nyílik a Bajcsy utcai óvoda
épületének bővítésére – a szer-
tárral kialakított – összesen 70 m2

nagyságban, mely a kis ovisok
számára a sportolási lehetősé-
get is szolgálhatja a jövőben. A
beruházás összege mintegy 30
millió Ft-ot képvisel. A tervező
szerződés egy nagykanizsai
tervezőirodával már tavaly de-
cemberben aláírásra került. A
tervezéssel összefüggő határidő
ez év május vége.

Ugyancsak nagy örömünkre
szolgált, hogy tavaly november
17-én újabb kormányhatározat
erősítette meg a letenyei tan-
uszoda megépítését. 2020. ja-
nuár 14-én Budapesten, a Nem-
zeti Sportközpontok székhe-
lyén dr. Hámori Nóra jegyzővel
írtam alá a letenyei tanuszoda
beruházást megelőző, Letenye
belterület 1668/3 helyrajzi szá-
mú ingatlan tulajdonjogának
térítésmentes átadásáról szóló
szerződést. Városunk önkor-
mányzata örömmel és elköte-
lezetten támogatja a beruhá-
zást. A kisvárosi helyszín már
kiválasztásra került a tavaly-
előtti évben. A tanuszoda a Le-
tenyei Andrássy Gyula Álta-
lános Iskola és a Letenyei
Hóvirág Óvoda mögötti terü-
leten kerül kialakításra. Az
1300 négyzetméter hasznos
alapterületű létesítményben egy
25 méteres, hatpályás, szab-
ványméretű medence és egy
10x6 méteres tanmedence épül,
amely nem csak a diákok
úszásoktatásának, de akár a
szabadidő- és versenysportnak
is lehetőséget adhat a telepü-
lésen. A Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zrt. hivatalos
levele is megérkezett 2019-ben
önkormányzatunkhoz, misze-
rint a letenyei tanuszoda ki-
vitelezésének közbeszerzésére
megkapták a Miniszterelnökség
támogató tanúsítványát. A köz-
beszerzési eljárás is eredmény-
nyel zárult. 2020. november
17-én pedig az 1811/2020. (XI.
17.) számú Kormányhatározat
is megerősítette a beruházás
fontosságát. A munkaterület
előkészítése már részben meg-
történt, hamarosan megkezdő-
dik a beruházás a nyertes ki-
vitelező tájékoztatása alapján.

Ugyancsak pozitív döntés-
nek köszönhetően tavaly alá-
írásra került az Együttműködési
megállapodás a HUHR/1901/

2.2.1/0117 azonosítószámú, 2.2.1
célterületű, „ECO BRIDGE”
címet viselő projekt kapcsán.
Az előkészítéssel, tervezéssel
összefüggő feladatok hamaro-
san megkezdődnek, hogy az
előkészítést követően mielőbb
megindulhasson a beruházás. A
projekt vezető partnere: Csák-
tornya város, projektpartnerek:
Letenye város Önkormányzata,
a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság, Muraköz
megye, valamint egy termé-
szetvédelemmel foglalkozó szer-
vezet. Letenyén, a Kárpáti ut-
cában lévő, volt gyermekorvosi
rendelő helyén egy látogató-
központot kívánunk létesíteni,
együttműködve Csáktornya vá-
rossal, mint vezető partnerrel, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósággal és a horvát
projektpartnerekkel. A projekt
megvalósítása során beruházás-
sal összefüggő feladatokat is
vállaltunk, terveztünk, így az
épület felújításra kerül, külön-
féle eszközök, bútorzat beszer-
zésével pedig a látogatóköz-
pont funkciót kapja meg a lé-
tesítmény. Az épület felújításán
és az eszközbeszerzésen túl az
ingatlanon található zöldfelület
revitalizációja is hangsúlyt kap.
A megvalósítás során folya-
matos nyilvánosságot kívánunk
biztosítani és különböző szak-
mai rendezvények, worksho-
pok, szervezésével pedig első-
sorban a környezettudatos
gyermeknevelés elősegítéséhez
és szemléletformálásához nyúj-
tunk lehetőséget, valamint a
biodiverzitás fontosságára hív-
juk fel a figyelmet fauna és
flóra környezetben. A tervezési
szerződés egy nagykanizsai ter-
vezőirodával már aláírásra ke-
rült, a tervek átadásának ha-
tárideje ez év tavasza.

Örömünkre szolgál, hogy
tavaly, a már meglévő Mura
Ipari Park közműfejlesztésére
263.541.109 forintot nyert ön-
kormányzatunk a TOP-1.1.1-16
kódszámú pályázaton. A pro-
jekt eredményeként létrejön 3
új közművesített ipari telek az
esetlegesen betelepülni szán-
dékozó vállalkozások számára.
A telkek víz, gáz, villany és
szennyvíz kiállásokkal lesznek
ellátva. A területek megközelí-
téséhez szükséges út, valamint
a közvilágítás is kiépítésre ke-
rülnek. Továbbá megvalósul a
projekt által érintett területek
bekerítése, majd a beruházási
tevékenység befejezését köve-
tően parkosítással rehabilitá-
lásra kerülnek a közmű-fej-
lesztésben érintett önkormány-
zati iparterületek. A tervezési

szerződés egy zalaegerszegi
tervezőirodával már aláírásra
került – fogalmazott a város-
vezető.

Farkas Szilárd végül hozzá-
tette: terveiket természetesen
nem adják fel, azok megvaló-

sítását a jövőben is kiemelten
fontosnak tartja a képviselő-
testület. Természetesen bíznak
a város irányába megnyilvá-
nuló további kormányzati és
megyei támogatásokban.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A védőoltás a megoldás
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Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zala Megyei Önkor-
mányzat vezetésével lét-
rejött konzorcium a Terü-
let- és Településfejlesztési
Operatív Program kereté-
ben meghirdetett TOP-
1.2.1-15 számú, Társadal-
mi és környezeti szem-
pontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés tárgyú
felhívásra, Zala Kétkeré-
ken – Kerékpárút-fejlesz-
tés Kerkateskánd, Lová-
szi, Tornyiszentmiklós te-
lepüléseken címmel tá-
mogatási kérelmet nyúj-
tott be, amelyet a támo-
gató a 2020. december 16-
án kelt döntése alapján
támogatásra érdemesnek
ítélt. A projektet megvaló-
sító konzorcium tagjai a
támogatási szerződéskö-
téshez szükséges feltéte-
leket teljesítették, és a tá-
mogatási szerződés 2021.
február 1-én hatályba
lépett.

A a tele-projekt célja
pülések közötti kerékpáros-
turisztikai útvonal kialakítá-
sa, melynek eredménye-
ként a helyi, térségi jelentő-
ségű, turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített,
természeti örökség turiszti-
kai hasznosításából eredő
gazdaság élénkítése, és a
foglalkoztatás növelése meg-
valósul. A fejlesztés megva-
lósításával nő és fejlődik a
kerékpárút-hálózatok hossza,
javul a kistérségi turisztikai
attrakciók kerékpárúton tör-
ténő elérhetősége.

A pályázattal megvaló-
suló fejlesztés lehetővé te-
szi a települések kerékpá-
ros összeköttetését más te-
lepülésekkel, ezáltal javul-

A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS

KERKATESKÁND, LOVÁSZI, TORNYISZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEKEN

című, TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 azonosítószámú projekt indításáról

nak a kerékpáros turizmus
közlekedés feltételei és mi-
nősége. A tervezett szakasz
mellett lévő idegenforgalmi
látnivalók, turisztikai attrak-
ciók kerékpárosok számára
elérhetővé válnak. A projekt
megvalósításával a kerék-
pározás objektív feltételei-
nek javításával együtt nő a
térségbe látogató turisták
száma. A térségben a tu-
risták számának növekedé-
se az időtartam hosszab-
bodása hozzá járul költésük
növeléséhez (szállásigény,
étkezési igény, szerviz el-
látás, programokon való
részvétel).

A projekt konzorciumi
együttműködésben való-
sul meg, a konzorcium ve-
zetője a Zala Megyei Ön-
kormányzat. A konzorcium
további tagjai: Kerkates-
kánd Község Önkormány-
zata, Lovászi Község Ön-
kormányzata, Tornyiszent-
miklós Község Önkor-
mányzata Zala Me-és a
gyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Non-
profit Kft..

A 669.999.997,- Ft tá-
mogatás 2022.segítségével
október 2-ig valósulnak
meg a kerékpárosbarát fej-
lesztések a konzorciumban
résztvevő településeken.

A projekt keretében új
kerékpárút kiépítésére kerül
sor összesen 3,12 km
hosszon.

A tervezési terület Ker-
kateskánd, Lovászi és Tor-
nyiszentmiklós községek
közigazgatási területeit érin-
tik, a településeket össze-
kötő kerékpárutak kerülnek
megvalósításra a projekt
keretében. A tervezendő
műszaki megoldások a kö-
vetkezők az egyes szaka-
szokon: az első szakaszon
a 7538 jelű összekötőút
mellett Kerkateskánd és Lo-
vászi között kétirányú ke-
rékpárút kerül kialakításra
1450 m hosszon 2x1 hala-
dósávval. A második sza-
kasz a 7538 jelű összekö-
tőút mellett Lovászi és Tor-
nyiszentmiklós között kerül
kialakításra, amely szintén
kétirányú kerékpárút 2x1
haladósávval, teljes hossza
1670m. A fejlesztendő ke-
rékpáros létesítmények
hossza összesen: 3120 m.

A megvalósított kerék-
párosbarát fejlesztés ered-
ményeként a települések
között olyan kerékpáros út-
vonal létesül, amely a tele-
pülések között megszakítás
nélküli, folytatólagos kerék-
párforgalmi hálózatot, útvo-
nalat alakít ki azáltal, hogy
a tervezési szakasz eleje
csatlakozik a „Zala Kétkeré-
ken - Kerékpárút-fejlesztés

Lenti, Kerkateskánd, Szé-
csisziget, Csömödér telepü-
léseken” című, TOP-1.2.1-
15-ZA1-2016-00004 azono-
sítószámú projekt kereté-
ben megépített kerékpárút-
hoz, a tervezési szakasz
vége pedig kapcsolódik Tor-
nyiszentmiklóson a meglé-
vő Kossuth Lajos utcai ke-
rékpárúthoz. A csatlakozási
pontok kiépítésével Lenti
város közvetlenül elérhető-
vé válik a településekről.

A kivitelezést követően a
marketingstratégia kereté-
ben megvalósítandó ren-
dezvények lebonyolítására
kerül sor.

A projekt a Széchenyi
2020 program keretében va-
lósult meg. A 669.999.997,- Ft
európai uniós támogatás
segítségével valósult meg.

A projekt címe: Zala
Kétkeréken – Kerékpárút-
fejlesztés Kerkateskánd,
Lovászi, Tornyiszentmiklós
településeken

A pályázat azonosító-
száma: TOP-1.2.1-15-ZA2-
2020-00006

A támogatott összeg:
669.999.997,- Ft

A támogatás intenzitá-
sa: 100%

„A projektről bővebb in-
formációt a www.zala.hu ol-
dalon olvashatnak.”

További információ kér-
hető:

Pál-Harmath Judit
sajtóreferens
Elérhetőség:
harmath.judit@zalamegye.hu
92/500-720

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke
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Országosan 158, míg Zala me-
gyében négy településen indul-
hat el 2021-ben az idei esztendő-
től gyökeres változáson átesett
szociális földprogram. Az immár
Családi portaprogramnak nevezett
projekt hatezer hátrányos hely-
zetű család gazdálkodásához nyújt
segítő kezet.

Zala megyéből négy pályá-
zó igényét bírálták el pozitívan,
Letenye Város Önkormányzata
1 millió 370 ezer, Muraszeme-
nye Község Önkormányzata 1
millió 220 ezer, míg Murarátka
és községek önkor-Szepetnek
mányzatai pedig egyaránt 770
ezer forint támogatásban részesül-
tek – mondta el lapunknak Far-
kas Szilárd letenyei városvezető.

A városvezető lapunk koráb-
ban már beszámolt arról, idén
más jellegű volt a pályázati fel-
hívás a korábbi évekhez képest.
Alapcsomag kötelező volt minden
pályázó részére és ezen felül pe-
dig különböző csomagok közül
lehetett választani a program-
ban úgy, mint: előkert, virágos-
kert csomag, gyümölcsöskert cso-
mag, előkerítés, gazdasági épüle-
tek felújítása csomag. A pályá-
zat benyújtása során a gyümöl-
csöskert csomagot választottuk
az alapcsomag mellé – fogalma-
zott a városvezető, aki ismer-
tette a pályázat főbb elemeit, és

Egy újabb esély a letenyei járás életminőségének javulásához
egyben megköszönte Mikóné Far-
kas Ildikó alpolgármester közre-
működését a program ismételt
benyújtásában.

Az alapcsomag keretében
konyhakerti vetőmagvak, ültető
gumók, palánták, műtrágyák, nö-
vényvédő szerek, kis értékű kézi-
szerszámok talaj előkészítés: szán-
tás, tárcsázás igénybevételére, to-
vábbá kisállatok táp kiadására
kerülhet sor. A programba össze-
sen 30 családot kívánunk bevon-
ni. Az alapprogramon belül há-
rom részegységet kívánunk meg-
valósítani: kisállattartás (előne-
velt csirke), a csirkék felneve-
léséhez táp biztosítás és kony-
hakerthez vetőburgonya biztosí-
tása. A programmal célunk a
letenyei szociálisan rászoruló csa-
ládok életminőségének javítása,
a családok jövedelmi helyzetének
erősítése, természetesen a megter-
melt javak saját háztartásban va-
ló felhasználásával.

Hozzájárulunk a kisállattar-
tás hagyományainak megteremté-
séhez, a mezőgazdasági kultúra
alapjait elsajátíttatjuk, megismer-
tetjük. Az előnevelt csirkék felne-
veléséhez a táp biztosításával sze-
retnénk elérni, hogy a felnőtt ba-
romfiállomány továbbtartásra ke-
rüljön, így biztosítva hosszabb
távon a család tojásszükség-
letét, esetlegesen az állatállo-

mány továbbszaporítását. Támo-
gatjuk a hátrányos helyzetű csa-
ládok konyhakertjeinek megmű-
velését, szeretnénk az önellátás
alapjainak megszilárdításához
hozzájárulni. A program során
1 fő mentor és 1 fő mezőgaz-
dasági végzettségű szakmai se-
gítőt biztosítunk. A megvalósí-
tási időszak alatt a családok gon-
dozzák a kisállatokat, azokat sa-
ját célra hasznosítják. Művelik
burgonyaföldjüket, a burgonyater-
mést saját háztartásukban felhasz-
nálják. A 12 órás képzésen a
támogatottak együttműködnek
a tevékenységüket segítő szakem-
berekkel. A tájékoztató, konzultá-
ciós napokon felhívjuk a részt-
vevők figyelmét a helyi érté-
kek, 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 szerve-
zésére, megvalósítására kerül sor.

A kedvezményezett családok
gyümölcsfacsemetékhez, lomb-
trágyához juthatnak a kiválasz-
tott gyümölcsöskert csomag kap-
csán. A programba ugyanazt a
30 családot kívánjuk bevonni,
akik az alapprogramban is részt

vesznek. Szervezett keretek kö-
zött támogatjuk a rászoruló csa-
ládok önellátási alapjainak elter-
jesztését. A gyümölcsfák tele-
pítésével terveink szerint meg-
alapozzuk a gyümölcsöskertek
kialakítását a családi udvarok-
ban. Megerősítjük a családok ter-
melési funkcióját, szabad, meg-
műveletlen terület bevonására,
hasznosítására kerül sor. A csalá-
dokat motiváljuk a termelési fo-
lyamatok összekapcsolására. A
gyümölcs téli tárolása, feldol-
gozása tartósított termékké.

2 db rezisztens gyümölcsfát
kívánunk biztosítani családon-
ként, összesen 30 család számá-
ra. Az egyik sárgabarackfa, a má-
sik pedig almafa. Kiválasztá-
sunkat alátámasztja, hogy mind-
két fafajta termése alkalmas téli
hasznosításra is. Az alma télire
hosszan tárolható fajta, a sárga-
barack pedig befőzésre alkal-
mas. A tevékenységek során el-
sajátítják, vagy megerősítést kap-
nak a kedvezményezettek a fa
szakszerű elültetéséről, metszé-
séről, gondozásáról. A mentor
és a folyamatsegítő figyelem-
mel kíséri a tevékenységeket és
folyamatos segítségnyújtást vé-
geznek – adta hírül lapunknak a
városvezető, aki hozzátette, hogy
a szakmai együttműködést is
szem előtt tartja a megyében
pályázatot nyert településekkel.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd letenyei és Stropka Józsefné muraszemenyei
polgármester a murarátkai megbeszélésen.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Január 10-én a Hitrádió hall-
gatói részére közel 18 perces in-
terjúban fejtette ki álláspontját
Farkas Szilárd letenyei polgár-
mester többek között a horvátor-
szági földmozgásokkal kapcsolat-
ban. , a műsort szer-Varga Zoltán
kesztő és vezető riporter kérdé-
seire válaszoltam – fogalmazott
a városvezető. A rádió Gyújtó-
pont című műsorában kiemel-
tem, a január végi példaértékű
kezdeményezésnek, összefogás-
nak köszönhetően a helyi önkor-
mányzat a horvát nemzetiségi
önkormányzattal, egyházközsé-
gekkel, vállalkozókkal, magánsze-
mélyek által felajánlott adomá-
nyokkal támogattuk a horvátor-

Interjú a polgármesterrel
szági földrengés sújtotta telepü-
lések lakóit, elsősorban Petri-
nya települést. Az élő adás le-
hetőséget adott arra is, hogy a
földmozgások okairól, annak
megélt tapasztalatairól, valamint
a koronavírus járvány helyi ha-
tásairól is beszélgethessünk, oszt-
hassam meg gondolataimat a rá-
dióhallgatókkal. A riport utolsó
blokkjában pedig a várost érin-
tő, jövőbeli fejlesztésekről szá-
moltam be röviden – fogalma-
zott a polgármester.

A teljes riport a YouTube
közösségi csatornán is elérhető
„Ismét földrengések Horvátor-
szágban” címmel.

Mirkó Imre

A letenyei termelői piac ta-
valy november 28-án nyitotta meg
kapuit a termelők és a vásárlók
előtt, eltelt több, mint kettő hónap.
A nyitást – ahogy lapunk is már
beszámolt róla – hosszas előké-
szítő munka előzte meg. A vá-
rosi képviselő-testület döntése
alapján piacgondnok is segíti a
munkát a létesítményben. A be-
ruházás során létrejött létesítmény
a letenyei járás legmodernebb
épülete, hűtőkamrákkal is ellá-
tott fogadótere.

– Miként látja a működést két
hónap elteltével, milyen tapasz-
talatokat gyűjtöttek? – kérdez-
tük Farkas Szilárd polgár-
mestert.

– A piac egy 180 négyzet-
méteres, temperálható, könnyű-
szerkezetes csarnokban kínál
komfortos körülményeket. A te-
rület- és településfejlesztési opera-
tív programtól nyertünk 216 mil-
lió forint támogatást, amit a vá-
ros 19 millió forinttal egészített

Két hónapja szolgáltat a termelői piac
ki. A piac 38 árushellyel ren-
delkezik, a nyitvatartási napok
szerda és szombat. Mivel a tér-
ségben más településeken is van
termelői piac, igyekeztünk olyan
nyitva tartást meghatározni, ami-
vel nem csábítjuk el a többiek-
től az árusokat. Nagyon örü-
lünk a beruházásnak, mellyel erő-
síteni tudjuk Letenye járási köz-
pont jellegét. Ami további pluszt
jelent, hogy a csarnokban 3 hű-
tőkamra is rendelkezésre áll,
melyekben szabott díjért bárme-
lyik termelő tárolhatja hűtést
igénylő áruját. Ez az agrárlogisz-
tikai sajátosság közös gondol-
kodás eredménye, amiben nagy
szerepe volt Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselőnek és
dr. Pál Attilának, a Zala Megyei
Közgyűlés elnökének. A termelői
piac megnyitása a pandémia el-
ső hulláma miatt azonban nem
volt lehetséges, így tavaly, az Ad-
vent időszakának és az ünnep-
kör kezdetére időzítették a léte-

sítmény működtetésének megkez-
dését, melyben az önkormány-
zat vállalt szerepet, Molnár No-
émi megbízott piacgondnok rész-
vételével.

Avató ünnepség megtartásá-
ra sajnos nem volt lehetősé-
günk, mivel november elején
ismét veszélyhelyzetet hirdetett
ki a kormány.Az ünnepségen részt
vett volna dr. Nagy István ag-
rárminiszter is. A nyitást köve-
tően vásárlói és termelői észre-
vételeket is kaptunk, ezeket pó-
toltunk. A képviselő-testület jó-
voltából, tiszteletdíjuk felaján-
lásával a buszpályaudvar és a piac
között, a helyi közfoglalkozta-
tottak és önkormányzati dolgozók
bevonásával térkőburkolattal ellá-
tott járda épült, valamint korlá-
tok kerültek kihelyezésre az idő-
sek biztonságos gyalogos közleke-
désének érdekében. Időközben
igény merült fel a vezeték nélküli
internet-hálózat bekötésére, mely
kapcsán egy szolgáltatóval szer-
ződést is kötöttünk. A WIFI szol-
gáltatás a termelők részére áll
majd rendelkezésre a tavasztól.
Kimondottan nagy öröm, hogy
egyre több termelő nyilatkozik
pozitívan a körülményekről, s
ennek hatására a napi díjak he-
lyett egyre többen kötnek éves
bérleti szerződést az önkor-
mányzattal. A téli időszakban a
fűtés, az épület temperálása is
rendelkezésre áll, mely az áru-
sok és a vevők komfortérzetét
is növeli. Molnár Noémi piac-
gondnok, a piacnapokon sze-
mélyes jelenlétével is mindent
megtesz annak érdekében, hogy
a termelők, árusok és termé-

szetesen a vevők is jól érezzék
magukat vásárlás közben. Létre-
hoztunk egy közösségi oldalt is,
melynek mára már több, mint
1.800 követője van és egy-egy
hirdetés akár 13.000 személy-
hez is eljut. A létesítmény mű-
ködtetésével összefüggő kiadási
és bevételi oldalakat véleményem
szerint egy év távlatában fogjuk
pontosan látni, mely függ az új
koronavírus járványhelyzet alaku-
lásától is – fogalmazott a lete-
nyei városvezető.

– A sajtóból értesültünk,
hogy Letenye vonzáskörzeté-
ben több településen is épültek
termelői piacok, illetve tervezik
a piac létesítését. Mi a véle-
mény erről?

– Piac és piac között van
különbség. A termelői piac és a
hagyományos piac nem ugyan-
abba a kategóriába tartozik. A
hagyományos piacokon bár-
mely áruféleség értékesíthető,
többek között például ruhane-
műk is, vagy állatok. A letenyei
termelői piac egyenlőre ősterme-
lőket, kézműveseket, saját termé-
keket állító árusokat fogad, akik
az értékesítés során megfelelő
engedélyekkel rendelkeznek. Fon-
tos felhívni a figyelmet, hogy
jogszabályok szabályozzák a ter-
melői piac, a helyi termelői pi-
ac és a hagyományos piacok mű-
ködését. Megfelelő települési ko-
operációval, együttműködéssel
Letenye környékén létesült ter-
melői piacok működőképessége
nem kérdőjelezhető meg, csupán
a piacnapokat szükséges össze-
hangolni – tette hozzá a város-
vezető.

Jogszabályok szabályozzák a termelői piac működését.
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További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk március 21-ig, illetve a készlet erejéig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
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Síremlék akció és
kiárusítás!
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A járványügyi óvintézkedé-
sek miatt csak szűk körben tart-
hatta meg a hagyományos Vin-
ce-napi pincejárást a Letenyei
Szőlő- és Gyümölcstermesztők
Egyesülete – adta tájékoztatásul
lapunknak , azSomogyi András
egyesület elnöke, aki elmondta
azt is, hogy a pandémia jelen-
tősen korlátozta az egyesület éves
rendezvényeit. Az eseményre a
civil szervezet által működtetett
boronapincénél került sor, ahol
Somogyi András a jelenlévő ta-
goknak elmondta: az általuk 2004
óta ünnepelt jeles napon idén nem
gyűlhettek össze a szokott széles
körben. Csak az egyesület és a
Letenyei Borbarát Hölgyek Tár-
sasága néhány tagja vett részt
az eseményen, valamint Aigner
Géza letenyei plébános, aki meg-
áldotta a szőlővesszőket. Somogyi
András kiemelte, ha lehetséges,
márciusban hagyományos formá-
ban rendezik meg évi borverse-
nyüket, legrosszabb esetben elekt-
ronikus úton kerül sor a lete-
nyei nedűk seregszemléjére, tehát
a borokat viszik el a zsűri szak-

Ha szükséges, akkor elektronikus borbírálatot is tartanak
értő tagjaihoz, akik minősítik
azokat.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta: tavaly, a veszélyhely-
zet kihirdetésekor érvényben lé-
vő szabályoknak köszönhetően
lehetőség volt megtartani a bor-
bírálatot a helyi művelődési ház
tánctermében, s a 2020-as év-
ben 2019-esKuprivecz József
évjáratú cserszegi fűszeres bora
lett a város nedűje. Tavaly a
gazdák 141 bormintával nevez-
tek. A értékelésen 26 arany-
érem, 78 ezüstérem, 31 bronz-
érem és 6 oklevél minősítés szü-
letett, de a hagyományos, bállal
egybekötött díjátadóra már nem
kerülhetett sor. A városvezető hoz-
zátette azt is, hogy 2021. már-
cius elsejéig az új koronavírus
járványhelyzettel kapcsolatos kor-
átozások érvényben maradnak,
e bízik abban, hogy hamarosan
újra rendezvényekkel tölthetik
meg a mindennapokat.

Somogyi András lapunknak
végül elmondta: tavaly a boro-
napince környezete is megújult
egy Leader-pályázatnak köszön-

hetően, de az egyesület a Ma-
gyar Falu Program pályázatán
is sikerrel vett részt, így közel

1,9 millió forintot nyertek a
szőlészettel és borászattal kap-
csolatos eszközök vásárlására.

Aigner Géza áldotta meg a szőlővesszőket.
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Segítséget kívánunk nyújtani a személyi jövedelemadó beval-
lás (SZJA) benyújtásának folyamatában és a határidők betartásá-
ban – tájékoztatta lapunkat letenyei polgármester.Farkas Szilárd

Február 1-jéig a munkáltatók, a munkahely megküldték Önök
részére a 2020. évi jövedelemigazolásról szóló összesített igazolást,
melyet az 20M30-as szám jelöl a dokumentumon, utalva a tavalyi
dátumra és az igazolás beazonosítására.

Február 15-éig a kedvezményre jogosult igazolások birtokába
kerülnek.

A fentieket követően március 15-étől a bevallási tervezetek már
elérhetők a oldalon, ahol az ügyfélkapus hozzáférésselnav.gov.hu
tudnak belépni és a tervezetet megtekinteni, javítani, majd elekt-
ronikusan beküldeni.

Amennyiben nem rendelkeznek az elektronikus úton történő
hozzáférési és kitöltési lehetőséggel, akkor március 16-áig sms-
ben is kérhetik a postai úton történő tervezet megküldését. Ha a ha-
táridőt lekésik, akkor már csak személyesen kérhető a papíralapú
tervezet a NAV ügyfélszolgálatain, azaz például Nagykanizsán, a
Fő úton lévő kirendeltségen. Telefonszámuk: 06-93/509-614

A személyi jövedelemadó bevallás beküldése és az esetlegesen
keletkező befizetés végső határideje 2021. május 20. napja.

A személyi jövedelemadó bevallás beküldésekor rendelkezhet-
nek az 1+1% felajánlásról is külön űrlapokon.

További tájékoztatás a 1819-es, ingyenesen hívható telefonszá-
mon is kérhető, illetve kérdés esetén a polgármester is szíves ren-
delkezésükre áll.

Remélem e tájékoztató segítségükre lesz bevallásukkal összefüggő
feladatok lebonyolításában. Természetesen igényük esetén a könyvelő-
irodák is elvégzik a feladatokat fogalmazott a letenyei városvezető.

Segítséget nyújtanak az adóbevallásban
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Tíz év alatt csaknem kétezer-
rel nőtt a nagykanizsai ipari park-
ban a munkavállalók létszáma,
a mára szinte betelt terület bőví-
tése már a múlt évben megkezdő-
dött – közölte a térség ország-
gyűlési képviselője február 6-
án a helyszínen tartott sajtótá-
jékoztatón.

Cseresnyés Péter (Fidesz) –
egyben az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium kereske-
delempolitikáért és fogyasztó-
védelemért felelős államtitkára
– azt mondta: a város által meg-
szerzett egykori két laktanya te-
rületén kialakított ipari parkban
éveken át koncepciótlanul érté-
kesítették a területeket, ame-
lyek tervszerű fejlesztése 2006
után kezdődött meg. Tíz évvel
ezelőtt mintegy 300-400 munka-
vállalót foglalkoztattak az itt te-
vékenykedő cégek, mára ez a
szám 2000 fölé emelkedett.

A jelenlegi ipari park terüle-
te csaknem teljesen betelt, ezért
már a múlt évben megkezdő-
dött a Terület- és Településfej-

Csaknem betelt, de már bővítik a nagykanizsai ipari parkot
lesztési Operatív Program tá-
mogatásából, mintegy 600 hek-
tárnyi terület feltárásával a bő-
vítési terv készítése. A Modern
Városok Program részeként a
keleti irányú bővítés is megkez-
dődhetett az M7-es autópályá-
hoz kapcsolódó körforgalmú cso-
mópont megépítésével, így 80-
90 hektárnyi – önkormányzati
és állami területen – zajlik már
a bővítés, letelepülni szándéko-
zó érdeklődőkkel is tárgyalnak
– jelezte Cseresnyés Péter.

Balogh László polgármester
(Fidesz-KDNP) kifejtette: a meg-
lévő ipari parkban jelenleg 139
vállalkozás található, ebből 9
cég 50-nél több munkavállalót
foglalkoztat. Összesen mintegy
2200 ember dolgozik ezeknél a
munkáltatóknál.

Az utolsó területek közül nem-
rég két kisebb vállalkozás szer-
zett érdekeltséget versenytárgya-
láson keresztül, egy 11 ezer négy-
zetméteres földterület tulajdo-
nát pedig hamarosan szintén
hasonlóképpen értékesítik. A pol-

gármester hozzátette azt is, hogy
a keleti irányú területbővítésen
felül Nagykanizsán egy másutt
lévő, használaton kívüli üzemi

területen a körforgásos gazda-
ság mintájául szolgáló science
park építését is tervezik a
közeljövőben. (Forrás: )MTI

Jelentős fejlesztés előtt áll az ipari park.

Illusztráció: Dernovics Tamás/magyarepitok.huIllusztráció: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

Vass Tibor, a letenyei öreg-
fiúk futballcsapatának tagja az-
zal a céllal kereste meg január
végén a letenyei polgármestert,
hogy adományokat gyűjt két le-
tenyei rászoruló család részére.
A tartós élelmiszerek és tisztál-
kodási szerek megvásárlásának
elősegítéséhez többek között Far-
kas Szilárd is hozzájárult. Január
30-án felajánlottam segítsége-
met az összegyűlt adományok
házhoz szállításában is – fogal-
mazott a település első embere.

Lapunknak eljuttatott informá-
ciók alapján tartós élelmiszerek

Ismét segítő kezet nyújtottak
és mosószerek felajánlását, va-
lamint megvásárlását támo-
gatta: Vass Tibor, Nagy Er-
zsébet, Lervencz Anikó, a lete-
nyei öregfiúk futballcsapat tag-
jai, Őri Martin, Őri Csaba,
Colorado Pub & Pizzéria, Del-
ta Diszkont, Szabó István vál-
lalkozó, , Far-Horváth Húsbolt
kas Szilárd.

A városvezető végül hozzá-
tette: a helyi, rászoruló csalá-
dok támogatásában valamennyi
alkalommal segítő kezet nyújtott
és nyújt a jövőben is.

m.i.

Tartós élelmiszereket, mosószereket ajánlottak fel.

Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai.
Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a pár-
latelőállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magán-
főzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két ed-
dig is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is magánfő-
zéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfőző szemé-
lyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot saját gyümölcsből,
és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt használhat. Új-
donság idén, hogy a magánfőzés adómentessé vált, de a főzhető
mennyiség – 86 liter – nem változott. Ez a mennyiség, ahogyan ko-
rábban is, csak a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fo-
gyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is. Mostan-
tól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a -es nyom-NAV J49
tatványt kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár pa-
píron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét,
a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben és nyilatkoznia
kell, hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A bejelentés alap-
ján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást készít, amit el-
küld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de ada-
tai megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés meg-
szerzését, valamint a változásokat 15 napon belül kell bejelente-
ni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az ellen-
őrzéseket az önkormányzati adóhatóság munkatársai végzik.
Valótlan adatok megadása, vagy a főzés bejelentésének hiánya
miatt a desztillálóberendezést és az azon előállított párlatot le is
foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a bér-
főzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell adót fi-
zetnie, az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értéke-
sítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként 333 385 fo-
rint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok alkohol-
terméket kell érteni, amely például 86 liter 50 térfogatszázalék
alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.

A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól ma-
gánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás iga-
zolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az adórak-
tári nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent kivételt.

Forrás: NAV Zala Megyei Igazgatósága

Újra adómentes a pálinkafőzés


