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A veszélyhelyzeti rendelke-
zések még érvényben, hatály-
ban vannak, azonban az önkor-
mányzatoknak az idei évi költ-
ségvetésüket február 15-éig kel-
lett beterjeszteni, majd legké-
sőbb március 15-éig elfogadni.
Farkas Szilárdot, Letenye pol-
gármesterét kérdeztük.

– különleges jogrendbenA
a polgármester feladata a vá-
ros költségvetésének elfoga-
dása?

– Igen, mint ahogy arról a
magasabb szintű jogszabályok
is rendelkeznek, veszélyhely-
zetben a képviselő-testület és

Letenye 2021. évi költségvetése
annak bizottságai nem ülésez-
hetnek, így a településvezetők
feladata a költségvetési rende-
let elfogadása. Az előterjesztést
a jegyző teszi meg a polgár-
mesterek részére. Letenye Vá-
ros Önkormányzatának költ-
ségvetési rendelet-tervezetének
megalkotásakor – a jogszabályi
előírások betartása, illetve be-
tartatása mellett – alapvető kö-
vetelmény volt a költségvetési
keretszámok meghatározásakor,
hogy a pénzügyi lehetőségeink-
hez igazítottan olyan kötele-
zettségeket vállaljunk, amelyek

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2021.04.10.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig

Ára: 700 Ft/db
Házhoz szállítva 800 Ft/db

Az új I. és II. világháborús
emlékmű szükségességének
gondolata Preksen László,
Semjénháza polgármestere fe-
jében már csaknem egy évti-
zeddel ezelőtt megfogalmazó-
dott. A cél nem az volt, hogy a
régit lecseréljék, hanem sokkal
inkább az, hogy a csodálatosan
felújított főtérre kerüljön. Köz-
ben egy egyedi tervezésű, új
emlékműnek adjon otthont a
tér, amelyet méltán lehet tele-
pülésünk ékkövének nevezni.
Polgármester úr elképzelése
csaknem hiánytalanul került
megvalósításra, ugyanis – bár
az alkotás tetejére tervezett
bronz turulmadár sablonhiány
miatt nem szolgálhat a mű
díszéül – a közfoglalkoztatási
program keretében egy három

Tisztelet a világháború hőseinek

pillérből álló, nemes anyagok-
ból – travertinoból, gránitból,
bronzból – készített emlékmű
került a község központjába. A
középső pillér a történelmi Ma-
gyarországba ágyazott jelenlegi
Magyarországot ábrázolja élle-
mezből kialakítva úgy, hogy az
országunk mai állapotát tükrö-
ző térképet a határvonalak tart-
ják, a két oldalsó szárnyon pe-
dig településünk I. és a II. világ-
háborúban elhunyt áldozatainak,
háborús hőseinek a névsora sze-
repel. A burkolatba süllyesztett
térvilágítás, amely a közvilágí-
tással együtt alkonyatkor kap-
csol be és különösen széppé te-
szi az emlékművet napnyugta
után, még egy piros LED-vilá-
gítással is kiegészül, amely tele-
pülésünket jelöli meg a térképen.

Megérte? – teszi fel a
kérdést Preksen László.

Az emlékmű előtt állva, a
térképre pillantva érdemes el-
gondolkodnunk azon, hogy ez a
családok, rokonok, barátok és
egyben az egész, mindössze
1000 fő alatti településünk éle-
tében mérhetetlen fájdalmat oko-
zó veszteség, amit a hősök ha-
lála okozott, vajon megérte-e?

Ez az emlékmű ugyanis az
országunk területét ért földrajzi
veszteségeken kívül az emberi
veszteségeket is bemutatni hi-
vatott. Tisztelegjünk hát a kato-
nák előtt, akik életüket adták
egy olyan, rajtuk kívülálló, in-

kább hatalmi „játszmának” ne-
vezhető ügyért, amely számunk-
ra, magyarok számára keserű-
séget, nyomorúságot okozott.
Ha csak a területi elcsatoláso-
kat nézzük, tragikus kép formá-
lódik: a főváros kivételével el-
vesztettük az összes nagyvá-
rost, amelyek Magyarország
gazdasági-kulturális központjai
voltak. Mind idegen hatalmak
kezébe kerültek. A gazdasági
fellendülést biztosító vasúti há-
lózat majdnem teljes mérték-
ben határon túlra, külföldi kéz-
be került, biztosítva számukra
gazdaságuk működését, ezzel
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Emlékmű az '56-os hősöknek
Minden ország történelmé-

ben vannak olyan események,
amelyek különösen nagy ha-
tással vannak az adott nemzet
életére, gyökeresen megváltoz-
tatják azt, és minden ország
történelmében vannak olyan
emberek, akik hősiességükkel
tiszteletet váltanak ki a társa-
dalomból. Az 1956-os forradal-
mat és szabadságharcot sokáig
titok övezte, gyakorlatilag ta-
buként kezelték, csak néhány
szót lehetett róla hallani, azt is
elvétve és halkan. Ma már
viszont nyíltan kimondhatjuk,
hogy azok az egyetemisták,
akik békés tüntetőkként indí-
tották el az eseménysorozatot
és azok a tizenéves fiatalok,
akik „pesti srácok” néven ke-
rültek be és maradtak a köz-
tudatban, a múlt század ki-
emelkedő magyar hősei.

Semjénháza Község Önkor-
mányzata egy emlékmű felállí-
tásával szerette volna kifejezni
tiszteletét az '56-os hősök előtt,

amely a 2015-16-os években
szépen felújított főtéren került
elhelyezésre. A teljes alakos,
élethű nagyságú bronzszobor
megalkotója , aJuha Richárd
Munkácsy Mihály- és Csoko-
nai-díjjal kitüntetett debreceni
szobrászművész, akinek több,
hasonló témájú köztéri alkotása
is van nem csak országha-

tárainkon belül, hanem többek
között Lengyelországban, sőt,
még a tengerentúlon is. Ennek
a szobornak az egyik „iker-
testvére” Washingtonban, a Ma-
gyar Nagykövetség előtt talál-
ható. Talán ez is érzékelteti,
hogy az '56-os események
mekkora jelentőséggel bírtak és
hogy egyben kitörölhetetlenek
is lettek a történelmünkből és a
magyar emberek szívéből.

Számunkra október 23-a
egy tiszta, felemelő ünnepet
jelent, amely méltón tükrözi a
szabadsághoz, a hazafisághoz,
a magyarsághoz való jogunkat.
Hálásak lehetünk a pesti srá-
coknak, forradalmár elődeink-
nek, hogy ma magyarként sza-
badon élhetünk.

Ha valaki településünkön
jár, vagy csak éppen átutazóban
van, feltétlenül csodálja meg
ezt az alkotást. Álljon meg
előtte egy percre és nézzen a
szemébe. Mindenképpen föl-
döntúli élményben lesz része,

hiszen meg fogja tapasztalni,
hogy igen, ez a szobor így,
mozdulatlanul is beszélni tud.
A fiatal fiú ruházata – a ba-
kancs és a simléderes sapka –
visszarepít minket az időben, a
testtartása és a tekintete pedig
korából adódóan talán kissé meg-
fontolatlannak, de annál büsz-
kébbnek és merészebbnek tűnik.
A Pesti srác tartása nyugodt,
kontraposztban áll hátán a pus-
kával. Arca derűs, hiszen ezek
a fiatalok még valóban hitték,
hogy megállíthatják a szovjet
tankokat. Ezt a gyermeki tisz-
taságot és bátor hazaszeretetet
tükrözi számunkra és nap, mint
nap emlékeztet minket a kö-
vetkezőre: „Ne hagyd, hogy a
tűz kialudjon benned. Egyik
szikra pattanjon a másik után.
Még a kételyek mocsarában is.
Ne hagyd, hogy a lelkedben élő
hős elpusztuljon. A vágyak, me-
lyekre életed magányos pillana-
taiban gondoltál, de soha nem
érted el őket. Valóra válthatod a
megálmodott sorsot. Mert léte-
zik. Mert valóság. Mert lehet-
séges. És a tiéd.” (Ayn Rand)

Nagy-Varga Tünde

csorbítva az őshaza 92.000
km -nyi maradvány-területének2

esélyeit. Az ország elvesztette
területének több mint kéthar-
madát. A lakosság 18,5 millió-
ról 7,5 millióra csökkent. A meg-
maradt területen csak egy sínpá-
lyás vasút kiépítését engedé-
lyezték, ami a mai napig meg-
határozza országunk vasúti köz-
lekedését. Az elcsatolt területe-
ken a magyarok nagy részét az
országhatártól távolabbra tele-
pítették, megszüntették a nagy
létszámú magyar közösségeket,
autonómiát a legtöbb területen a
mai nap nem sikerült kiharcolni.

Megnyomorították a néme-
tet, a bolgárt és törököt is, ne-

Tisztelet a világháború hőseinek
kik levágták egy-egy ujját, a
magyarnak pedig kezét, lábát.
A „Trianoni Békeszerződés” a
világ legigazságtalanabb meg-
állapodása, amely a magyarok
számára a mai napig feldol-
gozhatatlan.

„Egy nemzet sincs meg-
alázva azzal, hogy legyőzték,
vagy ha aláírt késsel a torkán
egy végzetes békeszerződést.
Becstelenné válik azonban, ha
nem tiltakozik, ha tönkreté-
teléhez maga is hozzájárulá-
sát adja. Nem a vesztés a
bukás, hanem a lemondás.” –
idézett a polgármester az Igaz-
ságot Magyarországnak című
albumból.

Nagy-Varga Tünde

Molnári ovisok farsangolása
A farsang

a vízkereszttől
(január 6.) hús-
hagyókeddig
(idén február
16.) a nagy-
böjt kezdetéig
tartó időszak
elnevezése.

Mint min-
den évben,
ezen időszak
alatt az óvo-
dások meg-
hívást kapnak
az IKSZT ház-
ba egy kis kö-
zös farsango-
lásra. Így tör-
tént ezen a hétvégi napon is,
február 12.-én péntek délelőtt
is. Egy séta keretében betértek
a kék házba egy kis farsangi
vidámságra, ahol volt „Heje-
huja vigalom, Habos fánk a
jutalom” várta őket.

Csimáné V. Nikoletta segít-
ségével kidíszítettük a helyisé-
geket színes krepp papírból
készített füzérekkel, és külön-
böző álarcos bohókás figurák-
kal. A kislányoknak hercegnős
süveget, a kisfiuknak pedig
herceges koronát készítettünk
farsangi jelmezként.

Miután megérkeztek, min-
den gyerek fejére felkerült a
farsangi fejdísz, melyet nagy

örömmel fogadtak, valamint a
jutalomként megígért farsangi
habos fánk (képviselőfánk) is
az asztalra került.

Ezután jöhetett zene, tánc
és a felhőtlen játék, színezés,
rajzolás, mesekönyvek nézege-
tése, forgatása.

Gyorsan elrepült az idő,
ebédig vissza kellett térniük az
óvodába. A visszaindulás előtt
még egy mese meghallgatására
is sor került.

Köszönetképpen farsangi
énekeket, verseket, adtak elő,
ezzel fejezték ki köszönetüket
azért a napért, amit tőlünk
kaptak!

D. Lné.
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Letenye 2021. évi költségvetése

Farkas Szilárd polgármester.

alapján az önkormányzat biz-
tonságos működtetése biztosí-
tott legyen. Az önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak
meghatározásához elengedhe-
tetlen volt a 2020. évi teljesítési
adatok, valamint az állami
hozzájárulások megállapítását
szolgáló mutatószám felmérés
eredménye.

– Mely fontosabb költség-
vetési számokat ismerhetünk
meg a rendeletből?

– A költségvetési rendelet
egy szöveges részből és a hoz-
zá kapcsolódó részletes mellék-
letekből áll. De talán kezdeném
a költségvetési főösszegek meg-
határozásával. A bevételi és
kiadási oldalak főösszegei
1.351.157.210 forintban kerül-
tek megállapításra. Ez az
összeg volt alacsonyabb és
magasabb is az évek során. A
bevételi és kiadási főösszegek
függenek az intézményi költ-
ségvetésektől és a megvalósu-
ló, vagy már kifizetett pályázati
összegektől is. De nézzük az
intézmények milyen mértékű
forintális összegekből gazdál-
kodhatnak. A Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal közel
186 millió forintból, a Letenyei
Hóvirág Óvoda 191 millió fo-
rintból, a Fáklya Művelődési
Ház és könyvtár 56,2 millió
forintból, a Letenyei Család- és
Gyermekjóléti Központ közel
41 millió forintból, a város ön-
kormányzata pedig 877 millió
forintból gazdálkodhatnak. A
költségvetési rendelet szöveges
részében meghatároztuk, hogy
az önkormányzat éven belüli
likvid hitel felvételével Ma-
gyarország gazdasági stabili-
tásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény rendelkezéseit figye-
lembe véve, átmeneti likviditá-
si problémák kezelése érdeké-
ben élhet. A rendelet szabályoz-
za azt is, hogy 1.000.000 Ft-os
keret kerül meghatározásra a
polgármesteri tisztség ellátá-
sával kapcsolatos kiadásokra,
mely felett kizárólagos joggal a
polgármester rendelkezik. Sza-
bályoztuk azt is, hogy a képvi-
selő-testület a civil szervezetek,
civil jellegű kezdeményezést
megvalósító magánszemélyek
számára támogatást biztosít,
amelyről a polgármester saját
hatáskörben egyedileg dönt
írásbeli kérelem alapján. Erre
3,2 millió forintot különítettünk
el az idei költségvetésben, azon-
ban nagy valószínűséggel csak
az év második felében lehet szó
a támogatásokról. Meg kell vár-

nunk a 25.000 fő alatti telepü-
lések kompenzációjára fordít-
ható összegek mértékét. A költ-
ségvetés tervezésénél kértem,
hogy nettó 1.000.000 Ft érték-
határig dönthessek a felhalmo-
zási kiadások források felhasz-
nálásról. A nettó 1.000.000 Ft
értékhatárt meghaladó, de a
közbeszerzési értékhatárt el
nem érő forrásfelhasználásról a
Beszerzési Bizottság, a közbe-
szerzési értékhatárt meghaladó
forrásfelhasználásról a Közbe-
szerzési Bizottság dönt, külön
szabályzatban meghatározott
eljárásrend szerint. Az önkor-
mányzat és költségvetési in-
tézményei esetében a nettó
500.000 Ft-ot meghaladó beru-
házási, felújítási feladatok csak
a polgármester írásos hozzá-
járulása alapján rendelhetők
meg. A költségvetési mellékle-
tekből világosan látszik, hogy
mely feladatokra kaptunk úgy-
nevezett állami normatívát, tá-
mogatást és mely kötelező fel-
adatokat szükséges önerőből
megvalósítani, melyre nem
kaptunk támogatást.

– Hogy alakulnak a dolgo-
zói létszámok az önkormányzati
intézményeknél?

– A költségvetési rendelet
20. számú melléklete részlete-
sen bemutatja a létszámokat és
álláshelyeket. Látható, hogy a
közös önkormányzati hivatal-
ban 25 fő köztisztviselő, a Hó-
virág Óvodában 34 fő közalkal-
mazott, a család- és gyermek-
jóléti központban 7 fő közal-
kalmazott, a művelődési ház-
ban 7 fő munka törvénykönyve
által foglalkoztatott álláshelyek
kerültek engedélyezésre.

– Összességében mi a vé-
leménye a 2021. évi költség-
vetésről?

– A bevételek alakulását
részletesen ismertetve megál-
lapítható, hogy szerkezetében
nem, azonban nagyságrendjé-
ben az előző évhez képest
jelentős változás tapasztalható
(az önkormányzatok működési
támogatásai, a működési célú
támogatások államháztartáson
belülről, a felhalmozási célú
támogatások államháztartáson
belülről előirányzat növekedett
a tavalyi év eredeti előirány-
zatához képest, míg a közha-
talmi bevételek, működési be-
vételek, maradvány igénybevé-
tel esetében csökkenés prog-
nosztizálható). Gazdálkodásunk
pénzügyi kereteit továbbra is
döntően a finanszírozási rend-
szer és a saját bevételeink, a
helyi adóbevételek nagysága

határozzák meg, valamint a pá-
lyázatok útján elnyert források.
Mint ismeretes a kialakult jár-
ványügyi helyzet következmé-
nyeképpen a gépjárműadó ön-
kormányzatnál maradó 40%-át
a védekezési alapba csoportosí-
totta át a kormány, a helyi ipar-
űzési adó mértékét 1%-ra csök-
kentette, valamint kihirdetésre
került a bérleti és térítési díjak
emelésének tilalma is, így
jelentős bevétel csökkenéssel
kell kalkulálnunk. A finanszíro-
zási bevétek előirányzatán be-
lül (javarészt az önkormányzat
által elnyert uniós finanszírozá-
si projektek megvalósításhoz
szükséges előző évben leutalt
támogatási előlegeink összege)
a pénzmaradvány igénybevéte-
le jelenik meg, illetve a likvidi-
tási célú hitel tervezett összege.

A kiadások területén válto-
zatlanul meghatározó előirány-
zat a személyi juttatások az
azokhoz kapcsolódó munka-
adókat terhelő járulékok, vala-
mint a dologi kiadások összege.
2021 évben az előző évhez
hasonlóan a legjelentősebb ki-
adásokat a projektekkel kap-
csolatos felhalmozási kiadások
(beruházás, felújítás) jelentik. A
költségvetési előirányzatok ter-
vezésekor a kötelező önkor-
mányzati feladatok prioritását
igyekeztünk biztosítani. A do-

logi kiadásokon belül csak
olyan munkálatokat terveztünk,
melyek az önkormányzati va-
gyonelemek állagmegóvását,
karbantartását, szolgálják. A ki-
adások között szerepeltetni kell
idén az önkormányzati szolida-
ritási hozzájárulást, ami a
22.000 forint feletti egy lakosra
jutó iparűzési adóerő-képesség-
gel rendelkező önkormányzatot
terheli, összesen 23.734.465 Ft
értékben.

Önként vállalt feladat a
költségvetésben a Termálfürdő
és Kemping működtetése, saj-
nos az újabb felújításokra idén
nem tudunk összeget tervezni.
Fontos kihangsúlyozni, hogy
önként vállalt feladat csak ak-
kor tervezhető, ha annak pénz-
ügyi fedezete az önkormányzat
saját bevételéből megteremt-
hető. Az önként vállalt feladat
kiadásainak finanszírozása a
kötelező önkormányzati feladat
ellátását nem veszélyeztetheti.

Letenye Város Önkormány-
zata 2021. évben is biztosítani
kívánja a működőképességet,
továbbá a város által elnyert,
támogatásban részesített projek-
tek megvalósítását, egyes pro-
jektek esetében pedig a jelentős
mértékű önrészek összegét –
tette hozzá a letenyei város-
vezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

(Folytatás az 1. oldalról)
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A zajjal, színes forgataggal
együtt járó farsangi vigasság a
sötétségért és a hidegért felelős
téli szellemeket hivatott elűzni.
A legtöbb kultúrában megtalál-
hatók a téltemetés pogány gyö-
kerei csakúgy, mint a Napot, a
termékenységet, a jó termést szim-
bolizáló finomságok készítése
és fogyasztása is. Ez utóbbit ha-
zánkban a semmihez sem hason-
lítható szalagos fánk képviseli,
melynek a sütése elengedhetet-
len részét képezi az imént em-
lített hagyománynak.

Az utóbbi évek enyhe téli idő-
járásához képest szokatlan, „far-

Fánksütéssel egybekötött farsang Semjénházán

kasüvöltő” hideg sem vette ked-
vét annak a csaknem ötvenfős
társaságnak , akikSemjénházán
a pandémia által hozott egész-
ségügyi szabályok szigorú betar-
tása mellett készítettek és jut-
tattak el a lakók otthonába fe-
jenként 2-2 db friss farsangi fánk-
ot, amihez természetesen fűsze-
res forralt bor is járt a felnőt-
teknek. A Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Preksenelnöke,
Csaba Semjénháza Gyöngysze-, a
mei Asszonykórus Tátrai Gyöngyi
vezetésével, az önkormányzati
képviselő-testület tagjai – Kár-
páti István Má-alpolgármester,

tés Ferenc Haszon István, – és
a hivatal dolgozói segítségével
vált valóra Preksen László
polgármester újabb, nem hétköz-
napi elképzelése, amely kellő kö-
rültekintéssel, viszont annál na-
gyobb szeretettel és vidámság-
gal vált valóra ezen a hideg szom-
bati napon.

Ennek a több mint fél na-
posra húzódó rendezvénynek a
célja a téltemetésen kívül az
volt, hogy a település lakóinak
a járvány ellenére se kelljen nél-
külözniük a jókedvet, a farsan-
gi hangulatot és a finom falato-
kat. Szerettük volna elterelni a
településünk lakóinak figyelmét
a COVID-vírus okozta problé-
mákról, valamint azok áldozatai-
ról. Sajnos Semjénházát sem ke-
rülte el a pandémia.

A konyhán sürgő-forgó em-
berek már kora délelőtt nekilát-
tak az 1200 darab fánk dagasz-
tásának, szaggatásának és kisü-
tésének. Külön helyiségben újabb
kis csapat végezte a porcukro-
zást és a csomagolást. A 100 li-
ter ízletes forralt bor szakszerű
elkészítéséről Preksen László pol-
gármester, Haszon István képvise-
lő és Preksen Csaba, a Horvát

Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke gondoskodtak. A fánkok és a
forralt bor házakhoz történő el-
juttatásában újabb két, nagyjából
10-10 fős kaláka vett részt, akik
jelmezbe öltözve, hangos zeneszó
kíséretében járták végig a falut
és adták át a gondosan elkészí-
tett csomagokat a ház előtt vára-
kozó öregek és fiatalok számára.

A nem mindennapos rendez-
vény díszvendége volt Cseres-
nyés Péter országgyűlési képvise-
lő, aki a házigazda, Preken Lász-
ló polgármester invitálására és
kíséretében járta végig a mun-
kafolyamatok helyszínét és győ-
ződött meg maga is a fánkok fi-
nomságáról egy kóstoló keretében.

A korábbi évek utcabál jel-
legű, szórakoztató műsorokkal
teli, szabadtéri főzéssel össze-
kötött fasenkoja idén sajnos nem
kerülhetett megrendezésre, vi-
szont a 2020-as év végi Idősek
Napjához és Mikulás ünnepsé-
géhez hasonlóan, a lehetőségek
átgondolását követően, ezt a
hagyományt sem hagyhattuk,
hagyhatjuk kihűlni.

Azt hiszem, hogy mi, semjén-
háziak, bátran mondhatjuk: raj-
tunk nem múlott, jöhet a tavasz!

A Letenyei Körzeti Tűzoltó
Egyesület nemrégiben toborzót
hirdetett és felhívással élt töb-
bek között a közösségi oldalu-
kon. Az ifjúsági csapatukba olyan
6 és 15 év közötti fiatalokat ke-
resnek, akik szeretik a kihíváso-
kat és szívesen szerepelnének a
jövőbeni versenyeken.

– Egyesületünk sok évvel
ezelőtt célul tűzte ki a fiatalok,
gyerekek nevelését, alapvető el-
méleti és gyakorlati tudás át-
adását, melyet akár a hétköz-
napi életben is hasznosíthatnak
– fogalmazott ,Kovács Klaudia
a Letenyei ÖTE ifjúsági veze-
tője. – A csapattagság nem egy
évre szól, hanem hosszú távú
értelmes és izgalmas elfoglalt-
ságot nyújt a jelentkezőknek.
Az egyesület keretein belüli ver-
senyek és az azokra történő fel-
készülés jó hatással van a gyer-
mekek szellemi és fizikai képes-
ségeinek növelésére. Illetve még
megtanulhatnak közösségben gon-

Fiatalokat toboroznak a letenyei önkéntes tűzoltók
dolkozni, egyfajta csapatépítő
tréningnek is felfogható.

Hozzátette: a versenyfelké-
szülés során fizikai állóképes-
ségük, kézügyességük, koordi-
nációs képességeik és magabiz-
tosságuk is jelentősen fejlődik.
Az elméleti tudás elsajátítását a
hétköznapokban is hasznosít-
hatják. Például egy tűzeset vagy
baleset észlelésénél nem esnek
pánikba, hanem tárcsázzák a
112-es segélyhívót. Fizikai tudás-
ként megismerkednek a tűzol-
tás alapvető eszközeivel és azok
szakszerű használatával. Mind-
ezt játékos formában egy aka-
dálypálya segítségével tanul-
hatják meg.

– Az elmúlt évek során két-
szer ünnepelhetett magyar baj-
noki címet a tűzoltó egyesület,
de több nemzetközi versenyen,
minősítésen is kiemelkedően tel-
jesített – folytatta. – Két alkalom-
mal a nemzetközi ifjúsági olim-
piára is eljutott és ott megállta

a helyét. Az egyesület hazai és
nemzetközi kapcsolatainak kö-
szönhetően a gyerekek olyan
eseményekre és helyszínekre is
eljutnak, ahova egyébként talán
nem lenne lehetőségük. Ahogy
a járvány és a lehetőségeink
engedik, nyílt napot tartunk.

Farkas Szilárd városvezető
elmondta: örül a kezdeménye-
zésnek és az utánpótlás-nevelés

mindig is fontos szerepet ját-
szik a sport és az önkéntesség,
a köz érdekében végzett tevé-
kenységek vonatkozásában. A pol-
gármester végül kihangsúlyoz-
ta: jó kapcsolatot ápol az ön-
kormányzat a civil szervezettel,
a városvezető rendszeresen részt
vesz az egyesület rendezvényein,
sőt ő maga is szervezet tagja.

M.I.

Cseresnyés Péter (balról) a házigazda Preksen Lászlóval a
helyszínen győződött meg a fánkok finomságáról.

2021. március
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Március 1-jétől 90 napra hosz-
szabbították meg a veszélyhely-
zetet, így nagy valószínűséggel
május végéig nem ülésezhetnek
a testületek és bizottságok. Far-

kas Szilárd letenyei polgármestert
kérdeztük, mely fontosabb polgár-
mesteri döntések születtek leg-
utóbbi számunk óta?

– Február 10-én a képvise-
lő-testület egyetértésével újabb
döntéseket hoztam: új rendelet ke-
rült kidolgozásra a gyermekvé-
delem helyi rendszerét illetően.
Letenye Város Önkormányzata
a következő gyermekvédelmi
ellátásokat biztosítja: természet-
beni ellátásként a gyermekétkez-
tetést, a személyes gondosko-
dás keretébe tartozó gyermek-
jóléti alapellátások közül a gyer-
mekjóléti szolgáltatást, valamint
a gyermekek napközbeni ellá-
tása keretében a bölcsődei ellá-
tást. Az önkormányzat a gyer-
mekétkeztetést az önkormány-
zat által fenntartott Letenyei Hó-
virág Óvoda főzőkonyhája útján
biztosítja. Az önkormányzat a
szünidei gyermekétkeztetést a
Letenyei Hóvirág Óvoda főző-
konyhája vagy vásárolt szolgálta-
tás útján nyújtja. Az önkormány-
zat a gyermekjóléti szolgálta-
tást az önkormányzat által fenn-
tartott Letenyei Család- és Gyer-
mekjóléti Központ intézmény-
ben biztosítja. Továbbá a gyerme-
kek napközbeni ellátása kereté-
ben a bölcsődei ellátást az ön-
kormányzat a Sokszínvilág Ala-
pítvánnyal kötött feladat-ellá-
tási szerződés útján biztosítja a
Sokszínvilág Alapítvány által
fenntartott családi bölcsődében.
Többek között az új rendelet ezen
szabályokat is magában foglalja.
Ugyancsak február 10-én döntöt-
tem a települési támogatásról
és egyéb szociális ellátásokról,
szolgáltatásokról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotásá-
ról. A rendelet megalkotásában
segítségemre volt alpolgármes-
ter asszony. A szociális ellátó-
rendszer átalakításával a koráb-
ban jegyzői hatáskörben lévő ak-
tív korúak ellátása megállapítá-
sát a járási hivatal hatáskörébe
utalták, valamint a lakásfenn-
tartási támogatásra, adósságke-
zelési szolgáltatásra, méltányos-
sági közgyógyellátásra, illetve
a méltányossági ápolási díjra
vonatkozó szabályozás hatályon

Polgármesteri döntések a különleges jogrendben

kívül helyezésre került a szo-
ciális igazgatásról és szociális
ellátáskoról szóló 1993. évi III.
törvényből. Az állami feladat-
ként meghatározott ellátások rész-
letes szabályozását a törvénymó-
dosítás megtartotta, a további el-
látások típusainak és jogosult-
sági feltételeinek meghatározá-
sát – bizonyos korlátozásokkal
– a helyi önkormányzatokra bíz-
ta. A települési támogatás a
módosítás eredményeként a ko-
rábbi segélyeket felváltva ke-
rült a törvény szerinti ellátások
rendszerébe és olyan keretjel-
legű ellátás, amely a helyi ön-
kormányzatok által a törvény
szerinti ellátások kiegészítése-
ként biztosított helyi támoga-
tási formákat foglalja magában.
Az új rendelet a nemzeti jog-
szabálytárban is megjelent. Elfo-
gadásra került a Fáklya Műve-
lődési Ház és Könyvtár 2020.
évi tevékenységéről szóló beszá-
moló. A temetkezési szolgálta-
tás ügyében módosításra került
az ÉKKÖV Kft. Alapító okirata
is, valamint a hóvirág óvoda lét-
számügyében is döntés született.
Elfogadásra került a polgármes-
ter szabadságterve is.

Február 15-én újabb döntése-
ket hoztam: beterjesztésre került
a város önkormányzatának 2021.
évi költségvetés tervezete, me-
lyet a képviselő-testület egyet-
értésével, a vélemények, javas-
latok meghallgatásának biztosí-
tásával elfogadtam. A költségve-
téssel egyidejűleg elfogadtam az
adósságot keletkeztető ügyletei-
ből eredő fizetési kötelezettségek-
től szóló határozatot. Elfogad-
tam a város önkormányzatának
2021. évi közbeszerzési tervét,
továbbá döntöttem a Polgár-
mesterek Éghajlat- és energia-
politikai Szövetségéhez történő
csatlakozásról is. Dr. Varga Bar-

bara, a II. számú felnőtt fogor-
vosi körzet orvosa jelezte, hogy
hat hónapos felmondási határidő-
vel, 2021. április 30-ával meg
kívánja szüntetni feladatellátási
szerződését. Az erre vonatkozó
határozati javaslatot elfogadtam,
így a praxisjog visszaszáll az
önkormányzatra. Május 1-jét kö-
vetően új fogorvossal, helyet-
tesítési rendben láttatjuk el a
feladatokat.

Február 25-én ismét döntése-
ket hoztam: a város önkormány-
zatának 2020. évi költségvetési
rendelete a zárszámadást megelő-
zően ismét módosításra került.
A bevételi oldalon Magyaror-
szág 2020. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény alapján a helyi
önkormányzatok működési támo-
gatása tekintetében a Kormány
előirányzat emelést engedélye-
zett az önkormányzatok műkö-
dési támogatásai soron mind-
összesen 45 Ft összegben, ami
az önkormányzati kulturális
feladatainak támogatására érke-
zett. A működési célú támoga-
tások államháztartáson belülről
előirányzat esetében 1.644.298
Ft-os előirányzat emelést hajtot-
tunk végre, az előirányzatot nö-
velte a Mura Menti Napok le-
bonyolítására érkező 3.000.000
Ft-os támogatás, illetve a projekt-
menedzseri feladatok ellátására
érkező bértámogatás, míg a há-
ziorvosi alapellátás támogatásá-
nak előirányzatát 1.400.000 Ft-
tal csökkentettük.

A közhatalmi bevételek elő-
irányzatát összesen 8.700.000
Ft-tal csökkentettük a tárgyévi
teljesítések és az előirányzatok
harmonizációjának megteremté-
se miatt. A működési bevéte-
leken belül előirányzat átcsoporto-
sítást hajtottunk végre, illetve
megemeltük az egyéb pénzügyi
műveletek előirányzatát a devi-
zás pályázatoknak köszönhető-
en. A működési célú átvett pénz-
eszközök előirányzatát 442.720
Ft-tal míg a felhalmozási célú
átvett pénzeszközöket 500.000
Ft-tal növeltük a módosított elő-
irányzathoz képest. Az Áhsz.
56/A. § alapján a 17. melléklet
4. pont d) alpontja szerint a
2020. évben felhasználható ma-
radvány összegét 672.621.477
Ft-ra csökkentettük, így a ko-
rábbi években keletkezett elté-

rés korrigálva lett. Az államház-
tartáson belüli megelőlegezé-
sek soron 13.901.915 Ft eme-
lést hajtottunk végre, ami a 2021.
évi nettó finanszírozás előlege.

A kiadási oldalon pedig a
személyi juttatások esetében
162.879 Ft-os előirányzat eme-
lést, míg a munkaadókat terhe-
lő járulékok és szociális hozzájá-
rulási adó rovaton 77.162 Ft-os
előirányzat csökkenést eszközöl-
tünk. A dologi kiadások terén
előirányzat emelést hajtottunk
végre a megnövekedett műkö-
dési bevételek terhére. Egyéb
működési célú kiadások állam-
háztartáson belül előirányzatát
720.000 Ft-tal növeltük, ami a
tagdíjak, a nemzetiségi önkor-
mányzat számára biztosított kom-
munikációs kiadásainak fedeze-
téül biztosított támogatás, illet-
ve a Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtárnál futó pályázattal kap-
csolatos kötelező visszafizeté-
sest tartalmazza. A beruházások
előirányzatát 1.972.436 Ft-tal
megnöveltük. A fenti módosítá-
sok alapján a költségvetés be-
vételi és kiadási főösszege
31.571.952 Ft-tal megnövekedett,
így a főösszeg 1.677.690.712
Ft-ra változott. A Letenyei kö-
zös Önkormányzati Hivatal ala-
pító okirata is módosításra ke-
rült. A Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatal jelenleg hatály-
ban lévő Alapító okirata 2019.
09.30-i dátummal került jóvá-
hagyásra.

A Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatal alaptevékeny-
ségeinek felülvizsgálata, vala-
mint az időközbeni hatásköri
szabályok változása miatt (I.
fokú építéshatósági feladatok
kikerülése) szükséges módosíta-
ni az alapító okiratot, illetőleg a
felülvizsgálattal az okirat né-
hány pontjának pontosítása is
szükségessé vált. Technikai jel-
legű módosításra volt szükség a
Beszerzési szabályzat vonatko-
zásában, ugyanis a Letenyei Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban
2021. január 1-jétől változtak a
hivatali osztályok nevei. Elfo-
gadásra került a szociális föld-
programról szóló önkormány-
zati rendelet, így a program
hamarosan meghirdetésre kerül
– tette hozzá végül a város-
vezető.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete
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A keretében rengeteg új pályázati lehe-Magyar Falu Program
tőség nyílik 2021-ben a községek számára. A ré-murakeresztúriak
gi, jogos igénye, hogy végre a faluban is legyen bölcsőde, de a fa-
luvezetés azt is szeretné, ha az óvoda épületét is korszerűsíteni
lehetne. keresztúri polgármester elmondta: „Az a cé-Polgár Róbert
lunk, hogy a kisgyerekes családok otthon érezzék magukat Ke-
resztúron, és ne kelljen a városba menniük, ha gyermeküket biz-
tonságba szeretnék tudni a dolgozó szülők. Ezért lenne fontos,
hogy a faluban nyithassunk egy bölcsődét, az óvodában pedig
XXI. századi, biztonságos körülményeket tudjuk teremteni a ke-
resztúri gyerekek fejlődéséhez.

Az óvodában a járvány alatt néhány kisebb felújítást sikerült már
végrehajtanunk. Kijavítottuk az egyik csoportterem omladozó mennye-
zetét, és az óvónők újrafestettek néhány felületet. De szeretnénk
további fejlesztéseket is végrehajtani. A kormány meg akarja állítani
az ötezer fő alatti településeken az elvándorlást. Ennek érdekében
pedig soha nem látott mennyiségű forrás áll majd rendelkezésre az
elkövetkezendő években a magyar vidéken. Szeretnénk, ha ebből a
sok pénzből minél több fejlesztés megvalósulhatna nálunk is.

Az elmúlt évben már kisebb-nagyobb felújítások történtek...

200 ezer forintból újították fel
Murakeresztúron azt az önkor-
mányzati helyiséget, ahova az új
patika beköltözhetett. Így sikerült
új gyógyszertárat nyitni a faluban,
ahol heti három nap vehetnek or-
vosságokat az emberek. A pati-
ka ünnepélyes megnyitóján és
megáldásán or-. Cseresnyés Péter
szággyűlési képviselő is részt vett,
aki köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy a kormány a jövőben is
kiemelten támogatja a magyar
vidék fellendülését. Gratulált Ke-
resztúrnak összetartó közösségé-

Átadták a patikát
ért, amely lehetővé tette az új
gyógyszertár megnyitását.

Polgár Róbert keresztúri pol-
gármester megköszönte a nagy-
kanizsai gyógyszertár vezetőjé-
nek, szakgyógy-dr. Tóth Gábor
szerésznek, hogy partner volt eb-
ben a fontos fejlesztésbe, és há-
láját fejezte ki Vaslabán Csaba
keresztúri plébánosnak is, aki az
ünnepségen megáldotta a gyógy-
szertárat. A patika nem jöhetett
volna létre a keresztúri képvise-
lő-testület egységes támogatása
nélkül.

Keresztúrnak saját háziorvosa, fogorvosa és immár patikája is
van újra. Dr. Tóth Gábor kanizsai gyógyszerész, Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő és Polgár Róbert keresztúri pol-
gármester az ünnepélyes átadáson.

Miután a murakeresztúri
önkormányzati konyha húszéves
főző üstje teljesen tönkrement,
vásároltak egy vadonatújat. A 150
literes duplafalu, ipari főzőedény
rozsdamentes acélból készült, és
számos előnyös tulajdonsága van:

– leégésmentesen lehet benne
főzni,

– a korábbinál takarékosabb,
kevesebb földgázzal működik,

– gyorsan fel tudjuk fűteni,
– automatikusan feltölti magát

megfelelő vízmennyiséggel, hogy
utána magától elindítsa a főzést
és a szükséges időben le is álljon,

– folyamatosan figyeli a víz-
szintet, és ha kell, magától utántölt,

– kettős biztonsági rendszer
gondoskodik róla, hogy ne történ-
hessen baleset főzés közben. Na-
pi több, mint 300 adag ételt ké-
szít a konyha hat dolgozója, több
száz iskolás és óvodás gyerek ét-
kezéséről gondoskodnak min-
den hétköznap, és sokan rendel-
nek a faluban is a megújult me-
nüből. A szakácsok egészséges,
változatos és házias ételeket főz-
nek és sütnek a keresztúriak leg-
nagyobb megelégedésére. Az új
üstnek köszönhetően gyorsabban,
gazdaságosabban és biztonságo-
san megy majd a munka a
konyhában. De az új edény ak-
kor is jól jön majd, ha a korlá-

Automata főzőüst a konyhán
Felújítanák és bölcsit nyitnának tozások feloldása után rendez-

vényt tartanak a faluban, vagy
ha valaki az önkormányzat segít-
ségét szeretné igénybe venni sa-
ját ünnepségének, programjá-
nak a megszervezéséhez.

Polgár Róbert keresztúri pol-
gármester elmondta: „A konyhánk
mellett egy új rendezvénytermet
tervezünk kialakítani, ahol a ke-
resztúriak igényes és hangulatos
programokat tarthatnak majd na-
gyobb társaságoknak is. Az edény-
hez a szakemberek javaslatára vet-
tünk vízlágyítót is, hogy minél
tovább tudja falunkat szolgálni.”

Több mint 300 főre főznek na-
ponta.
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2020 végén egy tonnányi hi-
degaszfaltot vett a murakereszt-
úri önkormányzat, hogy az el-
múlt években elhanyagolt útháló-
zatott karban tudják tartani a
faluban.

„Az önkormányzatnak saj-
nos arra nincs pénze, hogy új
utakat építsen, de mindent el fo-
gunk követni annak érdekében,
hogy a közlekedés biztonságát
veszélyeztető kátyúkat kijavít-
suk” – avatott be Polgár Róbert
keresztúri polgármester a falu-

Egy tonnányi hidegaszfalttal kátyúztak

Több mint 30 kátyút sikerült kijavítani az egy tonnányi hideg
aszfalttal. Bár az alapanyag most elfogyott, a faluvezetés az
összes önkormányzati utat rendbe kívánja tenni.

vezetés terveibe. „Ha magunk
végezzük el a kisebb munkála-
tokat, sokat tudunk spórolni a
falunak, és több helyen tudjuk
rendbe tenni az utakat. Ezzel pár-
huzamosan állami támogatásra
is pályázunk a Magyar Falu Prog-
ram keretében, hogy nagyobb vo-
lumenű felújításokat is végez-
hessünk. Az önkormányzat eddig
saját erőből nem kátyúzott, így
mi is most tanuljuk, hogy tudjuk
leghatékonyabban elvégezni ezt
a feladatot. Én is utána olvas-

tam, és több szakemberrel is be-
széltem előtte, hogyan kell a hi-
deg aszfalttal dolgozni” – tette
hozzá Polgár Róbert.

A jó időnek is köszönhetően
február végén két nap alatt mind
az egy tonna hideg aszfaltot fel-
használták a faluban. Az önkor-
mányzat kollégái sorra vették a
legnagyobb úthibákat, hogy biz-
tonságosan lehessen közlekedni
Murakeresztúron és a járművek-
ben se essen kár. A keresztúri
önkormányzat karbantartói és
közmunkásai a templomhoz és
a temetőhöz vezető utat is rend-
be tették a húsvéti ünnepekre
készülve. Az egy tonnányi hi-
deg aszfalt ugyan két nap alatt el-

fogyott, de bőven van még mit
kijavítani a faluban.

Polgár Róbert a jövőre vonat-
kozó tervekkel kapcsolatban el-
mondta: „Szeretnénk folytatni a
munkálatokat, és minden olyan
utat kátyúmentesíteni, amelyek-
nek mi vagyunk a fenntartói.
Az utak befoltozása persze csak
átmeneti megoldást jelent, a cé-
lunk az, hogy fokozatosan, de tel-
jes egészében meg tudjon majd
újulni az úthálózatunk. De ehhez
rengeteg pénzre lesz szükség, a
járvány és a gazdasági válság mi-
att pedig lehet, hogy lassabban
jutunk forráshoz. Addig viszont
saját erőből megyünk tovább,
folytatjuk a javításokat.”

Megérkezett az a két kuka, amelyben az elhasz-Murakeresztúrra
nált sütőolajat ingyenesen leadhatják a lakosok. Az egyik kukát az ön-
kormányzati konyha előtt helyezték el, de amint a hivatal felújí-
tása befejeződik, az önkormányzat mellé teszik majd. A másikat pe-
dig a kollátszegi kápolnánál helyezték ki. Az olajat egy magyar cég
szállítja el ingyen, hogy bioüzemanyagot készítsenek belőle. A le-
adott folyadék után literenként 25 forint visszatérítést is kap a fa-
lu, amit közösségi célra tudnak fordítani. Az önkormányzat arra ké-
ri a keresztúriakat, hogy minden esetben jól lezárt üvegbe vagy
műanyag palackba helyezzék az olajat, hogy ne folyhasson ki!

Miért fontos szelektíven gyűjteni a fáradt olajat?
– Mert egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet ké-

pes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
– A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennye-

zéseket okoz.
– Az olaj jelentős része a települési csatornahálózatba kerül, ott

dugulást okozhat, táplálja az élősködőket és a patkányokat, a
szennyvíztisztítókat pedig erősen leterheli.

– A csatornázatlan területeken gyakran a talajba kerül az olaj, itt
a talajflórát károsítja, a háztartási hulladék közé öntve növeli annak
lebomlási idejét, az állati takarmányba kerülve pedig a káros anyag
visszakerül a táplálékkörforgásba.

– Az új szelektív gyűjtési rendszer azonban mentesíti a ke-
resztúri csatornahálózatot és a szennyvíztisztítókat a szennyező anyagtól.

Polgár Róbert keresztúri polgármester elmondta: „Nekünk az a
célunk, hogy Murakeresztúr legyen a legzöldebb falu a Mura vidékén.
Kérem, a használt főzőolajat ne öntsék a szemétbe, a lefolyóba és a
természetbe se. Inkább adjuk le majd az önkormányzatnál vagy a
kollátszegi kápolnánál. Védjük, óvjuk közösen a környezetünket!”

Szelektíven gyűjtik

Február végén a hatodikos mu-
rakeresztúri általános iskolás gye-
rekek barackfát ültettek a Horvát
Nemzetiségi Tájház kertjében.
A tájház vezetői „Tündérkertté”
szeretnék varázsolni a tájház tel-
két, a Zrínyi diákjai pedig hét ba-
rackfát hoztak magukkal, hogy itt
ültessék el őket.

A fákat Blazsetin Bernadet-
te ajándékozta a tájháznak. A gye-
rekek pedig két gyakorlott kertész
segítségével, ésKovács Imre
Polgár Róbert kereszúri polgár-
mester útmutatásával együtt ültet-

Barackfákat ültettek a Tündérkertbe

ték el a fákat. Gödröt ástak, vizet
hoztak a kútról, metszettek, trá-
gyáztak. Barackfát általában ősz-
szel szoktak ültetni, de ez a fajta
már ki lett próbálva, bírja a tél utá-
ni költöztetést is. A programot
Kovácsné Deák Erzsi szervezte.

A tájház vezetőinek és a mu-
rakeresztúri faluvezetésnek az a
célja, hogy minél több kereszt-
úri fiatal kedvet kapjon a ker-
tészkedéshez, a gazdálkodáshoz.
Korábban a falu óvodája mel-
lett is kialakítottak már egy ön-
kormányzati, közösségi tankertet.

Gyümölcsfákat hoztak ajándékba a Zrínyi Miklós Általános is-
kola diákjai a Horvát Nemzetiségi Tájháznak.

A keresztúri önkormányzati konyha elé és a kollátszegi kápol-
nánál is kihelyeztek egy kukát, ahol ingyenesen bárki leadhat-
ja a használt sütőolajat.

2021. március
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A murakeresztúri Arany Já-
nos úton a vizesárok keresz-
teződésénél februárban valaki
megrongálta a régi beton-
korlátot, az önkormányzat a
hibát jelezte a közútkezelőnek.

Kijavították a betonkorlátot

Az útkarbantartók a bejelentés
napján megérkeztek, és azonnal
hozzáláttak a hiba kijavítá-
sához.

Így most újra biztonságosan
lehet közlekedni az úton.

Murakeresztúron az önkor-
mányzat munkatársai a Petőfi
Sándor utcában kivágták az
öreg, beteg és korhadt fákat. A ki-
vágott fát tüzelőanyagként kapják
meg keresztúri rászoruló csa-
ládok. Az egészséges fákat meg-
őrizték, visszametszették a ke-
resztúri önkormányzat közmunká-
sai és karbantartói.

Beteg fákat vágtak ki
Polgár Róbert keresztúri

polgármester elmondta: „A
tervünk az, hogy a Petőfi Sán-
dor utcának ezen a szaka-
szán járdát alakítunk ki tér-
kővel, és utána olyan nö-
vényeket ültetünk majd ide,
amelyek sem a gyalogos, sem
az autós közlekedést nem za-
varják.

A Zala Megyei Rendőr-főka-
pitányság új rendőröket toboroz.
A járőröknek 10 hónapos nap-
pali képzésen kell részt venni-
ük, amely szeptemberben kezdő-
dik. A jelentkezés leadási határ-
ideje: május 31. A képzésre kivá-
lasztottak az első két hónapban
210.600 forintos bruttó fizetést
és cafetériát kapnak. A harmadik
hónaptól 231.707 forintra emel-
kedik a fizetés.

A képzés során ingyenesen
biztosítják az alábbiakat:

– B-kategóriás jogosítvány,
– napi háromszori étkezés,
– táblagép vagy laptop,
– kollégiumi elhelyezés,
– egyenruha.
A jelentkezés feltételei:
– 18. betöltött életév,

Rendőröket toboroznak
– magyar állampolgárság,
– állandó belföldi lakóhely,
– büntetlen előélet,
– és a hivatásos szolgálat vál-

lalása.
A felvételit pályaalkalmassá-

gi vizsgálat, valamint az életvi-
tel ellenőrzés előzi meg.

Jelentkezni személyesen a
Körmendi Rendvédelmi Techni-
kumnál (Körmend, Alkotmány
utca 5-7) lehet, vagy online az
alábbi címen:

http://www.police.hu/.../a-
rend.../kepzes/rendorjaror-
kepzes

Aki érez magában elhiva-
tottságot, szívesen őrizné a ren-
det, segítene a veszélyhelyzet-
be került embereken, jelent-
kezzen!

Járőröket toboroz a kanizsai rendőrség, május végéig lehet
jelentkezni a képzésre.

A Közművelődési Egyesület
Murakeresztúr 6 millió forint
vissza nem térítendő állami támo-
gatást nyert, hogy felújítsa, kicsi-
nosítsa a Horvát Nemzetiségi
Tájházat. Murakeresztúr magyar-
horvát falu, amely büszke ket-
tős identitására, kultúrájára.

A Közművelődési Egyesület
pedig felbecsülhetetlenül értékes
munkát végez azzal, hogy segít
a keresztúriak különleges hagyo-

Hatmillióból újul meg a tájház
Murakeresztúron

mányait és szokásait megőrizni
és megélni.

A tájház felújítása szépen ha-
lad, a munkálatokat a falu híres
szülötte és díszpolgára, Gadányi
Károly professzor is megtekintette.

A Savaria Egyetemi köz-
pont korábbi elnök-rektorhe-
lyettese is lelkes támogatója az
egyesület törekvéseinek és Mu-
rakeresztúr sokszínű kultúrá-
jának.

A felújítás szépen halad.

A régi, beteg fák helyére újak kerülnek majd a Petőfi Sándor
utcában.

10 hónapos nappali képzés vár a jelentkezőkre

Őrzik a hagyományokat a helybeliek
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– Kérem, mondjon pár szót
saját magáról, mivel foglalko-
zott mielőtt polgármester lett,
miért döntött úgy, hogy indul
annak idején a választáson?

– 1944. július 16-án szü-
lettem Somogyszentmiklóson.
Az általános iskolát Miklósfán
végeztem, majd 3 éves keres-
kedelmi iskolába jártam Nagy-
kanizsára. 1962-ben végeztem
és végig a kereskedelemben
dolgoztam, amiből kifolyólag
nagyon sok ismerősöm lett.
Illetve egy régi tanárommal, dr.
Béli Józseffel is nagyon jó volt
a kapcsolatom. Beszélgetéseink
során egymást bíztattuk, hogy a
politika felé kellene fordulni.
Aztán Béli Józsefet megvá-
lasztották polgármesternek én
pedig alpolgármester lettem.
Béli József a választások után 3
hónapig töltötte be a polgár-
mesteri tisztséget. Az akkori-
ban zavaros önkormányzati tör-
vényre és betegségére hivat-
kozva lemondott. Én akkor a
Kisgazdapárt helyi elnöke vol-
tam, így az akkori képviselők
javaslatára 1990-ben megválasz-
tottak polgármesternek. Azon
szerencsés emberek közé tar-
tozom, akik részesei lehettek a
rendszerváltás utáni új önkor-
mányzati rendszer felépítésé-
nek. Murakeresztúr második
polgármestereként 1990-tól
1998-ig, két cikluson keresztül
szolgáltam a települést.

– Hogy gondol vissza erre
az időszakra?

– A 8 év alatt sokat fejlődött
a falu, aminek feltétele volt az
elhivatott vezetés, illetve a la-
kossági támogatás. A faluban
felmértük, mi az, amit fejlesz-
teni és javítani kell. De erre az
idősebb emberek mindig fel is
hívták a figyelmemet. Termé-
szetesen megmondták azt is, ha

Polgárok „mesteréből” a polgárok „őre”
Beszélgetés Kassai Józseffel, Murakeresztúr volt polgármesterével

valami jó volt. Egyébként én a
keresztúri embereket úgy is-
mertem meg, hogy nagyon fej-
lett kritikai érzékkel rendel-
keznek.

A Zrínyi-kútnál és a Szo-
mori Ádám bácsiék utcája vé-
gén lévő Princi-hídak olyan
rossz állapotban voltak, hogy
már nem lehetett járni rajtuk.
Beszereztem két vasúti átjárót,
az egyik 22 méter a másik pe-
dig 16 méter volt, ezeket tettük
helyükre. Ez abban az időben
nagy dolognak számított, mert
sokan jártak arra a szőlőhegyre.
Nagyon sok volt az illegális
szeméttelep a faluban, azokat is
felszámoltuk, megszüntettük.
Megszerveztük a település sze-
métszállítását a letenyei ÉK-
KÖV-vel közösen.

A temetőben elég zavarosak
voltak a körülmények, ezeket
rendbetettük. Készítettünk egy
hosszú bástyát egészen a teme-
tő aljáig, elválasztva a temetőt
a lakóházaktól. A horvát telepü-
lésekkel testvéri kapcsolatokat
építettünk. Én önkormányzati
részről Dubravával, az iskola

pedig Kotoribával. Nagyon jó
élő kapcsolatunk volt ezekkel a
horvát településekkel és a veze-
tőikkel. Rendszeresen részt vet-
tünk egymás rendezvényein.
Akkoriban merült fel először,
hogy a vasúti hidat át kellene
alakítani közúti híddá, úgy,
hogy vonatforgalom szüneté-
ben személyautóval járható le-
gyen. A Mura híd mellett egy
függőhidat is szerettünk volna
létrehozni, amit kerékpárosok
használhatnak volna. A faluban
megterveztettük a bicikliutat a
Kakonyai megállón keresztül
Őrtilosig. A tervek el is készül-
tek, de megvalósítani az áthág-
hatatlan akadályok miatt nem
lehetett.

A dubravai horvátok fel-
ajánlották, hogy építsünk közö-
sen kompot. Elkezdődtek a
munkálatok a beleznai (Kako-
nya) megállótól a Mura felé ve-
zető területen. Andrasek Árpád
akkori erdész által felajánlott
tölgyfából megépítettük a kom-
pot, és a kikötőt is. A komp 100
gyalogost vagy 10 autót tudott
egyszer átvinni a túloldalra. Mi
minden munkában részt vet-
tünk. A kompépítésbe besegí-
tett a Beleznai Önkormányzat
is. Miután megépült, búcsúk
alkalmával mentünk át a horvá-
tokhoz. Eleinte nagy volt az ér-
deklődés, aztán elveszítette a
varázsát, és egy idő után elhalt
a dolog. Átkelések alkalmával
nagyon sok segítséget kaptunk
a határőrségtől és a vámhivatal-
tól is. Közben megterveztettük
Murakeresztúr címerét és zász-
laját is. Kiépítettük az ivóvíz-
hálózatot az új telepen. Fejlesz-
tettük a szennyvíztelepet és ki-
építettük a faluban a szennyvíz-
hálózatot. Az iskolai kazánhá-
zat kijavítottuk. A sportpálya
területét megvettük a tsz-től, és

kialakítottuk a pályát, majd
megépítettük a sportöltözőt.
Kiépítettük a gázhálózatot, új
építési telkeket alakítottuk ki,
rendbetettük a pajtáskertet. A
vasúti ház előtti téren piacot
létesítettünk, ami akkoriban nagy
népszerűségnek örvendett. Az
Arany János, Alkotmány, Kos-
suth és Szigeti utcákban jár-
dákat építettünk. Igaz, azóta
már tönkrementek. Létrehoz-
tunk egy lőteret a volt határőr
laktanyával szembeni területen.
Abban az időben zajlott a dél-
szláv háború, kitelepítési terve-
ket kellett készíteni, időseknek,
fiataloknak, gyerekeknek gáz-
álarcot kellett beszereznünk, és
a fiatalokat tanítottuk a gáz-
álarc használatára. Ebben az
időszakban teljes készenlétben
kellett lennünk éjjel-nappal.
Amikor megkezdődött a hábo-
rú, mi akkor éppen kint voltunk
Kotoribába, és mivel már emlí-
tettem, nagyon jó volt a kap-
csolatunk, első kézből ismertük
az eseményeket.

– Mit tart a legnagyobb
eredményének polgármestersé-
ge alatt?

– Polgármesterségem ideje
alatt mindig törekedtem arra,
hogy a két településrész lakóit
közel hozzuk egymáshoz. Pró-
báltuk tudatosítani az emberek-
ben, hogy nincs Kollátszeg
meg Keresztúr, Murakeresztúr
van. Természetesen mindig vol-
tak elégedetlenek, de úgy ér-
zem, hogy a 8 évet úgy dolgoz-
tam le a falu érdekében, hogy
tüskét nem sok emberben hagy-
tam. Igyekeztem a legjobb tu-
dásom szerint végezni a mun-
kámat. Amikor a polgármesteri
munkámat elkezdtem, akkor
kezdtek kialakulni a kis pártok,
de én mindig azt mondtam,
nem kell a pártokkal foglalkoz-
ni, mindenki dolgozzon egysé-
gesen. A testület tagjai is meg-
oszlottak, voltak, akik segítőké-
szen álltak a feladat mellé, és
persze olyanok is, akik nem.
Többek között nagyon sokat
segített dr. Borda István, Koósz
Attila és Radnai István is.

A polgármesternek nagyon
sokrétű a feladata, sok olyan
dologgal kellett foglalkoznom,
ami valójában nem is az én fel-
adatom lett volna. Egyszer még
olyan kéréssel is megkerestek,
hogy férj és feleség között te-
gyek békét. Akkoriban minden-
hatónak tartották a polgármes-
tert, holott mi is csak akkor
kezdtük, ellentmondásos volt a
törvény, sok volt a buktató. SokEmlék a kompavatásról.

Kassai József részese lehetett a rendszerváltás utáni új önkor-
mányzati rendszer felépítésének.
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esetben szélmalomharcot vív-
tunk, és az igazságtalanság is
mindig megviselt.

– Mit szeret a legjobban a
településén, mire a legbüszkébb?

– Igazából az egész telepü-
lés közel áll a szívemhez. Ami
akkoriban kuriózumnak számí-
tott, hogy a Jugoszláviából Mu-
rakeresztúrba nősült Pratnemer
Ivo akkor vette fel a magyar
állampolgárságot.

– A következő választáson
már nem sikerült továbbjutnia,
hogy élte meg ezt a változást?

– Sok mindent szerettem
volna még megcsinálni, de nem
tudtam a folyamatos akadályok
miatt. A volt határőr laktanyát
felújították és üresen állt, mi
idősek otthonát szerettünk vol-
na kialakítani belőle, a terüle-
ten pedig kalandparkot tervez-
tünk volna létrehozni. De nem
kaptuk meg a területet, így ezt
sem sikerült megvalósítani.
Szerettem volna az újtelepiek-
nek egy átjárót kiépíteni a volt
vasúti rámpánál, ne kelljen ba-
bakocsikkal a nagyfeszültségű
vezetékek alatt a felüljárón jár-
kálni, de ezt sem engedélyez-
ték. A sikerek mellett sok ku-
darc is volt ebben az időszak-
ban. A választás után egyrészt
megkönnyebbültem, mert 8 év
folyamatos harc volt és nehezen
viseltem. Persze azért rosszul
érintett, hogy nem sikerült to-
vábbjutnom. A választások előtt
volt egy félreértés, mert valami
miatt az terjedt el, hogy egy
polgármester két ciklusnál to-
vább nem lehet a falu vezetője,
persze ez nem volt igaz. Úgy
gondolom ez is hozzájárult a
választási eredményhez. De én
ezt úgy fogtam fel, az emberek
így döntöttek, én pedig elfo-
gadtam a döntésüket.

– Mit üzen a mostani pol-
gármesternek?

– Kívánom neki, legyen
mellette is olyan sok segítő,
mint ahány mellettem állt.

– Józsi bácsi nem csak pol-
gármester volt, de a polgárőr
egyesület alapítója és hosszú
időn keresztül vezetője is. Me-
séljen egy kicsit az alapításról,
honnan jött az ötlet?

– A polgárőrség előtt volt
egy kezdeményezés, a falu és a
hatóság közötti jó kapcsolat
kialakítása. Az idősebb tsz
dolgozókat bevonták ebbe a
szerveződésbe, és úgy hívták:
HECS (Helyi Együttműködő
Csoport,) ők jeleztek a határ-
őrségnek, ha valami rendel-
lenességet láttak. A polgárőr-
séget még polgármesterként,
1992-ben a közbiztonság ér-
dekében alakítottam meg 41
fővel. De ez még csak egy
kezdetleges szervezet volt. Két
vezetője volt: Virovecz István
és Brodarics Vince.

– Hogyan gondol vissza a
kezdetekre? Hogyan fogadta a
falu? Hogyan indult az egye-
sület?

– A polgármesterség után
1998-ban jegyeztettem be az
egyesületet, és folyamatosan én
voltam a vezetője. Amikor
megalakultunk, még nemigen
voltak ilyen egyesületek. Azt
sem tudtuk, mi legyen a ne-
vünk. Egyszer hallottuk valaki-
től a szót, hogy polgárőrség. Mi
nemzetőrségre gondoltunk. Po-
rogi János vezetésével meg is
alakult egy nemzetőr csoport,
de az akkori politika ezt nem
támogatta. Végül is aztán pol-
gárőrök lettünk. Természetesen
személyi változások voltak, mert

a tagok felvételénél fő szem-
pont volt a józan élet és a
megbízhatóság. Eleinte ellen-
érzésekkel fogadták a szer-
vezetet, de aztán amikor segéd-
keztünk elveszett személyek
keresésében, látták a folya-
matos jelenlétünket, akkor már
többször segítséget kértek ren-
dezvények biztosításához is,
így szép lassan elfogadták a
falubeliek.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki
polgárőr lehessen?

– Vizsgát kellett tenni, ez
egy 30 pontos feladat, a köz-
biztonsággal és rendőrségi tör-
vénnyel kapcsolatban. Termé-
szetesen, mint már említettem,
fontos volt a józan élet és a
megbízhatóság is. A polgárőr-
ség egy önkéntes szervezet ál-
lami, önkormányzati támoga-
tással és a tagdíjakból tartottuk
fent az egyesületet. Nagyon jó
volt a kapcsolatunk a határőr-
séggel és a rendőrséggel is.
Mindenben kaptunk segítséget.
Érdekességként elmondom, két
gyermekem határőr, egyik vé-
dőnő, a három vőm szintén ha-
tárőr volt, ma már a rendőrség-
hez tartoznak.

– Az egyesületnek autói is
voltak, gondolom ennek is meg-
van a története?

– Először vettem egy Zsi-
gulit 100 ezer forintért, az volt
a szolgálati autónk. De az
annyira leamortizálódott, hogy
7 ezer forintért adtam el. A
megyei polgárőr szövetség
egyik tagja felajánlott egy
autót, aminek nem tudták fizet-
ni a költségeit. Ez volt a máso-
dik autónk. Pályáztunk új autó-
ra is, ennek is érdekes története
van. Megkaptuk az államtitkár
gratuláló levelét, hogy meg-
nyertük az autót. Aztán hama-
rosan kaptunk egy újabb leve-
let, hogy sajnos nem kapjuk
meg az autót, mert a faluban
már volt három pályázatos
autó, így mi nem kaphatunk.
Így nem lett új autója az egye-
sületnek.

– Milyen feladatokat láttak
el, milyen kihívásoknak kellett
megfelelni?

– Kerestünk elveszett em-
bereket, segítettünk az árvízi
védekezésnél. Egyesületünk ré-
sze volt a határvédelmi tagozat-
nak, így a feladataink határvé-
delmi feladatok ellátásával is
kibővült.

– Hogy oszlott meg a szol-
gálati idő?

– Az elnök feladat volt a
beosztások elkészítése. Min-
denki kapott egy lapot a napi

feladattal, rá kellett vezetnie,
mettől meddig dolgozott és mit
végzett. Ha elvégezte, azt is rá
kellett írni, és ha nem, azt is.
Majd aláírás után három napon
belül vissza kellett juttatni ne-
kem. A papíron még szerepelt a
körzeti megbízott neve és elér-
hetősége, ha valami olyan
probléma akad, tudják hívni,
mivel a polgárőr önmagában
nem intézkedhet. A terepen töl-
tött idő időjárás függő volt, té-
len rövidebbek voltak a szol-
gálatok, nyáron, jó időben
hosszabbak. Fontos feladat volt
a szolgálat előtt a mellények
felvétele, és a nap végén a gép-
kocsi rendbetétele.

– Milyen plusz feladatokat
hozott a vírushelyzet?

– Egy rendkívüli helyzet
mindig plusz feladatot hoz. Ha
nagyon hideg van, akkor külö-
nösen oda kell figyelni az idő-
sekre. A járványhelyzetben mi
csak sűrűbben járőröztünk, de a
kijárási tilalom megszegésének
ellenőrzése a rendőrség felada-
ta, nem a miénk. Sajnos tag-
jaink között sok a 65 év feletti,
őket nem is nagyon mertem
kiküldeni, mert veszélyeztetet-
tek voltak. Csak a fiatalok
mentek. Amikor pedig valami
olyat láttak, ami intézkedést kí-
vánt, azt jelezniünk kellett az
rendőrség felé.

– Mi volt az oka a lemon-
dásának?

– Az egészségi állapotom
megromlása miatt már nem
tudtam ellátni a vezetői felada-
tokat, és terepre sem tudok ki-
menni, ezért úgy döntöttem, le-
mondok. A jelenlegi polgár-
mesterrel beszélgettünk a tagok
frissítéséről, mert sokan kiöre-
gedtek. Közben pályázatot ad-
tunk be új autóra is, ezért kér-
ték, addig ne mondjak le, míg
nem lesz meg a pályázat ered-
ménye. Sajnos a pályázatunkat
elutasították, így én is lemond-
tam. A polgárőrség elnöki te-
endői mellett a vadásztársaság
elnöke is voltam, ez meg már
így nagy teher volt számomra.
Lemondtam a vadásztársaság
elnöki pozíciójáról is.

– Mit tanácsol, milyen útra-
valót ad az utódjának?

– Mivel az egyesület jog-
szabályok mentén működik, et-
től eltérni az új vezető sem tud.
Az új elnök Kovács Zoltán lett,
és 10 új fiatal taggal bővült az
egyesület. Amit kívánok neki,
tartson ki, ne hagyja magát
megvezetni. De ahogy én meg-
ismertem, jó szándékú, meg-
bízható ember. Kívánom, le-
gyen ereje végigvinni, amit el-
kezdett. Úgy gondolom, ha az
önkormányzat részéről meg-
kapja a támogatást, ki is fog
tartani.

Spirk Erzsébet

Pratnemer Ivo felveszi a ma-
gyar állampolgárságot.

Horvát-magyar találkozó Dubravában.
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Murakeresztúron több kivá-
ló kézműves mester is van, de
közülük is kiemelkedik Her-

man Edit, aki a kaposvári ipar-
művészeti iskolában szerezte
meg az elméleti tudását, majd
Hévizen aBarakonyi Istvánnál

gyakorlatot.
Herman Edit most elindí-

totta új oldalát a Facebookon. A
Fazekasház Murakeresztúr cí-
mű oldalon a legszebb munkáit
mutatja be, és ahonnan bárki
rendelhet a gyönyörű kerá-
miákból. A keresztúri fazekas
nemcsak eladásra készít, rend-
szeresen tart foglalkozásokat
gyerekeknek is, hogy megsze-
rettesse velük az agyagozást, a
kézműveskedést. Murakereszt-
úron is több alkalommal tar-
tott már bemutatót és fog-
lalkozást.

A koronavírus-járvány a
kézműveseket is nehéz hely-
zetbe hozta, ezért fontos, hogy
lehetőség szerint segítsünk ne-
kik. A plázák és a tömegter-
mékek helyett inkább tőlük
válasszunk ajándékot. Edit ma-
dáretetőket, házszám táblákat,
bögréket, tálakat, csuprokat és
rengeteg más, népi díszítésű
kerámiát készít.

Online is elérhetőek a kiváló fazekas munkái

Herman Edit minden munkája gyönyörű, egyedi és gondos
szeretettel készült.

Murakeresztúr alpolgármes-
terének, és aZavarkó Józsefnek

feleségének, meg-Juliannának

született első közös gyerme-
kük. A kis és édes-Benjámin

anyja is jó egészségnek örvend.
A gyermek 6 centiméterrel na-
gyobb fél méternél, és 50
grammal több, mint négy ki-
logramm.

Ezúton is sok boldogságot
és jó egészséget kívánunk Mu-
rakeresztúr legkisebb lakójának
és családjának!

Örömhír

Isten hozott, Zavarkó Benjá-
min József!

Február második felében
felkerültek a murakeresztúri

önkormányzat tetejére az új
napelemek, amelynek segítsé-
gével a hivatal meg tudja ter-
melni a saját maga által el-
használt energiát.

Napelem termeli az energiát
Az épület teljes felújításon

esik át. Kicserélték a nyílászáró-
kat, új magastető került az épü-
letre, új helyiségeket alakítanak ki,
légkondit szerelnek az irodákba,
új burkolatot kapnak a folyosók
és a szobákat is ki fogják festeni.

Felkerültek a tetőre a napelemek.

Pályázat keretében szeretné
a faluvezetés Murakeresztúron

a út jobb oldalán futóPetőfi

járdát felújítani, hogy biztonsá-
gosan és kényelmesen lehessen
a település egyik legforgalma-
sabb útján gyalogosan, kerék-
párral és autóval is közle-
kedni. A fejlesztéshez a Bel-

Térkővel újítanák fel a járdát
ügyminisztérium pályázatán
próbál forrást nyerni az ön-
kormányzat.

Február végén egy tervező
mérnök mérte fel az útszakaszt.
A járdát a felújítás során térkő-
vel raknák ki, mert az időtál-
lóbb, könnyebben javítható és a
vízelvezetése is hatékonyabb.

Kényelmesebbé és biztonságosabbá tennék a közlekedést a
falu egyik főutcáján.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Fityeház Község Önkor-
mányzata falugondnoki busz
beszerzésére 15 millió forint –
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert – a Magyar Falu
Programra benyújtott pályázat
keretében.

– A többféle típusra bekért
árajánlatok mérlegelését köve-
tően, egy Mercedes-Benz Sprin-
ter Tourer 214 CDI típusú gép-
járműre esett a választás. A ki-
választásnál a legfontosabb szem-
pont a jármű mérete és meg-
bízhatósága volt – nyilatkozta
dr. Takács József polgármester.

A falugondnok mindenna-
pos feladata az óvodai és a

Új falugondnoki buszt nyert Fityeház

szociális étkeztetés lebonyolí-
tása, amelynek során 60-70
adag ételt kell nap mint nap a
murakeresztúri konyhából ki-
szállítani megfelelő konyhai
melegítő edényekben, illetőleg
egyedi éthordókban. Ehhez pe-
dig megfelelő méretű raktérre
van szükség.

Ugyanakkor nap mint nap
szükség van a 9 személyes
ülőhelyre is, mivel délután – az
iskolás szülők kérésére – a Mu-
rakeresztúrra járó iskolás gye-
rekek hazaszállítása a feladat,
akiknek egyébként közel más-
fél órát kellene várakozniuk a
négy órai buszjáratra.

A Mercedes-Benz Sprinter Tourer

A faluveze-murakeresztúri
tés több panaszt is kapott
amiatt, hogy kóborló kutyák
járják a falu utcáit. A lakók és
az állatok közös biztonsága és
nyugalma érdekében az önkor-
mányzat arra kérte felhívásában
az elkószáló kutyák tulajdono-
sait, „vigyázzanak jobban házi

Egyre több a kóborló kutya
kedvencükre! Ha a kutya ki
tud szökni a kertből, javítsák
meg a kerítést! Az ismeretlen
négylábúaktól sokan megijed-
nek, veszélyeztetik a közleke-
dés biztonságát is. A gazda
nélküli kutya saját magát is
könnyen veszélybe sodor-
hatja.”

Dr. Józan Attila háziorvos ezúton is értesíti a tisztelt
lakosságot, hogy aFityeházon szerdai

háziorvosi rendelés
kezdési időpontja – az oltási időszak befejezéséig –

délelőtt 10   órára
00 módosul.

Kérjük megértésüket!

Hirdetmény

Fityeház Község Önkor-
mányzata ismételten pályázatot
nyújt be az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatása” című, 2021.
évi belügyminisztériumi pályá-
zati kiírásra.

A pályázat tartalmazza – a
Rákóczi út páratlan oldali 430 m
hosszúságú, valamint az Al-
kotmány tér „kimaradt” 200 m

Önkormányzati út ideiglenes javítása

hosszúságú járdájának térköve-
zése mellett – a Joy's café mö-
götti 57 m hosszú útszakasz tel-
jeskörű felújítását is. Addig is,
amíg sor kerülhet a felújításra,
az önkormányzat – a helyi alkal-
mazottak és közfoglalkoztatottak
közreműködésével – betonozás-
sal elvégezte a legkritikusabb
útegyenetlenségek kátyúzását.

– TJ –

Februárban a koronavírus-
járvány miatt elmaradt mérkő-
zések pótlásával indult újra a
tavaszi szezon a megye II-es
focibajnokságban. Az MP Ka-
nizsa Murakeresztúr továbbra
is őrzi veretlenségét, és csak
pontlevonás miatt áll a második
helyen a tabellán. A Zalaszent-
mihály SE két ponttal vezet, de
egy meccsel többet játszott,
mint a keresztúriak, akik to-
vábbra is remek formában ját-
szanak: három győzelemnél
járnak már az új évben.

Február 27-én hazai pályán
6-3-ra nyert a keresztúri csa-

Továbbra is kitűnő formában
pata ellen.Zalaszentgyörgy
Február 20-án pedig a Police
Ole LSK ellen sikerült nagy
különbségű, 7-2-es győzelmet
elérni idegenben. Ezt követően
újra otthon diadalmaskodott a
keresztúri csapat, a Páterdomb
LSC együttesét verték 5-2-re.
Az utolsó két mérkőzésen Szil-
veszter Sándor egymaga hét
gólt lőtt az ellenfeleknek. Né-
gyet a rendőrcsapatnak, hármat
a szentmihályiaknak. Ezek után
nem is meglepő, hogy ő vezeti
a góllövőlistát is a megye II-
ben, összesen 32-szer talált be
az ellenfél kapujába.

A keresztúri támadóegység
erejét mutatja, hogy a góllö-
vőlista második és harmadik
helyét is ez a csapat adja: Lu-
kács István 14 találatnál jár,
Szabó István pedig 13-szor zör-
gette meg a az ellenfél hálóját.
Úgy tűnik, nem hiába kezdte

meg a csapat heti két edzéssel
és barátságos mérkőzésekkel a
felkészülést még a februári mí-
nuszokban. Visnovics László
edző vezetésével továbbra sem
találtak legyőzőre a kereszt-
úriak a 2020/2021-es bajnok-
ságban.

Fölényes győzelmekkel őrzi második helyét a murakeresztúri
focicsapat a megye II-es bajnokságban.
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Pályázat útmenti keresztek rekonstrukciójára
Fityeház Horvát Nem-község

zetiségi Önkormányzata pályá-
zatot nyújtott be a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. által „Útmen-
ti keresztek felújítása” címmel
kiírt pályázatra. A cél a kőke-
resztek autentikus formavilá-
gának – korszerű, anyagok-tartós
kal történő – helyreállítása (ahol
ez lehetséges), továbbá a megvál-
toztatott, illetve megrongálódott
részek rekonstrukciója a korhű
formának megfelelően, s ezzel
együtt az állag további megóvá-
sa, valamint a közvetlen környe-
zet rendezése.

Az Ady út végén álló kő-
kereszt – amelyet 1922-ben állít-
tatott és nejeKovács György Ve-
szel Anna – őrizte meg legna-
gyobb mértékben eredeti arcula-
tát. Itt megvalósítható az erede-
ti állapot visszaállítása, s emel-
lett a korabeli kovácsoltvas ke-
rítés felújítása, valamint a kiskert
felületének „gondozásmentes-
sé” tétele környezetbarát borí-
tással.

A Szent István téri kőke-
reszt teljes „felújításon” esett át

az elmúlt évtizedekben. Az erő-
sen megrongálódott felső részt
betonnal „erősítették meg”, tel-
jesen eltorzítva ezáltal az ere-
deti karcsú formát és arányokat.
Itt teljesen újra kell készíteni a
felső részt. A korpusz és a Jó-
zsef szobor számtalan festékré-
teget és „javítást” viselt el – tel-
jes tisztításra, renoválásra és ál-
lagmegóvásra van szükség. A kis
park jellegű terület köré kiala-
kított kereszt kerítést és járófe-
lületet időtálló új burkolattal
kell ellátni.

A Rákóczi út kereszteződé-
sében álló kőkereszt felső része
javíthatatlanná rongálódott a '60-
as évek végére, helyébe – a ta-
lapzatba – 1973-ban fakeresz-
tett állítottak a fityeházi hívek,
s arra rögzítették a korpuszt. A
rekonstrukció mellett, a kereszt
felső részének újra öntésére van
szükség.

Nyertes pályázat esetén a hely-
reállítási munkálatokat Mikula
Zsolt József – kőfaragó, épület-
szobrász – fogja elvégezni.

TJ

Ady út 90.

Szent István tér

Rákóczi út

A fityeházi az elmúlt esz-„Szent Lélek eljövetele” templom
tendőben volt 25 éves. A jubileumi ünnepség és búcsú a pan-
démiás helyzet miatt nem kerülhetett megrendezésre. Most ezt
szeretnénk nemcsak pótolni, hanem a jubileumi alkalomból még
szebbé tenni falunk templomát, ahol községünk legfiatalabb pol-
gárai a keresztség szentségében részesülnek, fiataljaink házas-
ságot kötnek, elhunytjainkért az engesztelő szentmisét bemutatjuk
és vasárnapról vasárnapra találkozunk Istennel és egymással.

Ahogy otthonunkat igyekszünk mindig csinosítani, szebbé ten-
né, ezt szeretnénk tenni most a községünk szívében lévő közös
otthonunkkal, a templommal is. A jubileumi készület jegyében
elkezdjük a templom belső festését, a padok átfogó javítását. Ez
az önkormányzat közreműködésével és támogatásával történik.

A felújítási munkálatokon kívül – hiánypótláskét – elkészül a
templom titulusát, a Szentlelket ábrázoló oltárkép és 14 stáció –
amelyek vászonra festett olajképek lesznek. Ezek – terveim sze-
rint – Pünkösdre fognak elkészülni. Igy az idei Pünkösd temp-
lomszentelés és templombúcsú is lehet, amelyet Pünkösd vigíli-
áján, szombaton délután kívánunk megtartani.

Az oltár- és stációképek elkészítésére kapuvári fes-Czanik Ferenc
tő, művészettörténet tanár lett felkérve.

A festmények (600.000 Ft) az egyházközség anyagi forrásából
lesznek kifizetve. Kedves dolog lenne, ha a stáció képeit egy-egy
család, vagy több személy összefogva, közösen vásárolná meg.
Egy-egy kép 25.000 Ft-ba kerül. Az adományozók nevét a képek
hátulján megörökítjük.

A felújítási munkák alatt templomunkban szünetel az Isten-
tisztelet, így március 14-én nem lesz vasárnapi szentmise.

Vaslabán Csaba
plébános

Megújul a fityeházi templom

2021. március
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„A mennydörgés azt mond-
ja: Le térdeidre, ember, az Isten
beszél! A nép szava is megdör-
dült és azt monda: Föl térdeid-
ről, rabszolga, a nép beszél!
Tartsátok tiszteletben e napot,
melyen a nép szava először
megszólalt. Március 15-e az,
írjátok föl szívetekbe és ne fe-
lejtsétek. A magyar nemzet sza-
badsága e naptól kezdődik.”

Jókai Mór 1948. március
19-én vetette papírra ezeket a
sorokat. Négy nappal az után,
hogy a forradalom fáklyalángja
fellobbant . Négy nappalPesten
március 15-e után, mely nap
föliratott a magyar szívekbe, s
minden hatalmi ellenkezés da-
cára a nemzet ünnepnapja lett.

Százhetvenhárom éves régi-
ségből fényesen világol mind-

„Föl térdeidről, rabszolga!”
máig az a nap, amikor az ak-
kori „pesti srácok”, Petőfi, Jó-
kai, Bulyovszky, Egressy, Vas-
vári, Irinyi és társaik, egy ká-
véházi reggelen fellobbantották
azt a lángot, amely futótűzként
terjedt Pesten és Budán. S a
forradalom lángja átterjedt az
egész országra. Gyorsforgalmi
postakocsik utasai vitték a vi-
déki városokba a pesti forrada-
lom híreit, kötegszámra oszto-
gatták a Landerer és Heckenast
nyomdájában kinyomtatott 12
pontot Nemzeti dalt.és a

A forradalom féktelen viha-
ra napok alatt végigsöpört az
országon. S napok alatt foga-
lommá váltak szavak: ,Pilvax
Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics,
Landerer és Heckenast nyom-
dája, 12 pont, Nemzeti dal,

Nemzeti Múzeum, forradalom.
A fogalommá avanzsált szavak
magukba foglalják a magyar
szívekbe íródott nap történé-
seit. Azt a lelkesült közhangu-
latot, amelyben a polgárok túl-
lépve a zsarnokság okozta, zsi-
gerekbe ivódott félelmükön,
együtt harsogták Petőfivel:
„Esküszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk!” Megdör-
dült a nép szava.

Fölemelkedett térdeiről a
magyar.

f.l.
Jókai Mór: „…írjátok föl szíve-
tekbe és ne felejtsétek.”

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén.

A 12 pont, vagyis „Mit kíván a magyar nemzet.”

Kutyának se kellő, pocsék reggelre ébredt azon a napon a vá-
ros. A dermesztő szél ólomszürke felhőket hajszolt az égen, időn-
ként eleredt a havaseső. A viszont jó melegPilvax-kávéházban
volt, ahol már jókor reggel ügyvédbojtárok, firkászok, a radikális
értelmiségi ifjak ültek körül a nagy márványasztalt és tárgyalták
izgatottan a és érkező híreket.Párizsból, Bécsből Pozsonyból

A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi
és társaik egymás szavába vágva fogalmazták a Tizenkét Pontot.
Csak a szikra hiányzott, ami Párizs és Bécs után Pesten is lángra
lobbantsa a forradalom fáklyáját. Akkor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni kezdte új versét, a Nemzeti dalt. És
innentől kezdve nem volt megállás. és ura-Landerer Heckenast
mék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a hagyomány szerint
Landerer mester sugalmazására – rátette kezét az egyik masinára:
„A magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel a do-
log el volt intézve. A Tizenkét Pont és Petőfi Nemzeti dala elő-
zetes cenzúra nélkül kinyomtatott.

A városban futótűzként terjedt a rendkívüli események híre, és
a délutánra, a kertjébe hirdetett gyűlésre hatal-Nemzeti Múzeum
mas tömeg verődött össze, ezrek skandálták Petőfi versének ref-
rénjét: „A magyarok Istenére esküszünk/Esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” A szent hevület csak fokozódott, amikor
valaki kiadta a jelszót: „Fel Budára! Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S
a sajtóvétségért bebörtönzött szabaddá lőn.Táncsics Mihály

Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március, 1848.
F.L.

Tizenötödike volt, március, 1848…

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.
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A letenyei Városi Könyvtár új tematikus sorozatot indított fa-
cebook közösségi oldalán. (Városi Könyvtár, Letenye)

A könyvtárba érkezett új könyvek ajánlása mellett, minden
szerdán tíz, a korábbi évek sikerkönyveiből készít összeállítást az
érdeklődőknek.

Akönyvtárajárványhelyzetmiattizárvatartás idejealatt„Könyv-
futár” szolgáltatással és „Kölcsönzés az ajtóban” lehetőségével
várja olvasóit.

Könyvtári hírek
„Mikor kigyúlnak ma az égi

fények,
Nevetve mind e napra

néznek.
Messzi sugarukkal keresik a

helyet,
Ahol egykor egy ember

született.”
(Haraszti Mária: Születés-

napodra)
Február 4-én Letenye Város

Képviselő-testülete nevében és
a Letenyei Közös Önkormány-
zati Hivatal dr.képviseletében –
Hámori Nóra jegyzővel – ott-
honában köszöntöttük fel 90. szü-
letésnapja alkalmából Bedő Ist-
vánnét, Juliska nénit – tájékoz-
tatta lapunkat pol-Farkas Szilárd
gármester.

Szépkorút köszöntöttek

Isten éltesse az ünnepeltet erő-
ben, egészségben, családja szere-
tetének ölelésében!

„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden feltétel nél-
kül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé ala-
kítsák át azokat.” – vélekedik Richard Wagner német zeneszerző.

Letenye Város Képviselő-testülete nevében ezen rövid idézet-
tel, bevezetővel nagy tisztelettel köszöntöm önöket ezen újság ha-
sábjain a március 8-i Nőnap alkalmából. Jelen helyzetben sajnos a
pandémia gátat szab a rendezvény keretén belül megvalósuló sze-
mélyes köszöntésnek és közös ünneplésnek.

Ha mi férfiak, megállunk egy-egy nap végén, s őszintén végig-
tekintünk azon, kevés dolog van olyan talán, amely önök nélkül
sikerült, sikerülhetett volna. Mindenhol ott van az édesanya, a nő,
a feleség, a kolléganő nélkülözhetetlen alakja és pótolhatatlan ener-
giája. Életünkben mindig központi szerepet játszott és játszik a nő, akár
barátnő, feleség vagy anya szerepében. Nélkülük? ... Hát nem! Nél-
külük nincs élet, boldogság, szenvedély, öröm és néha bosszúság.
Ahogy Jókai Mór is találóan megfogalmazta: „A férfi sorsa a nő
...”. Ezt a sorsot várjuk férfitársaimmal, készülünk rá, folyamato-
san küzdünk érte, „cipeljük” édes gyümölcsét, olykor nyűgös ter-
hét, de mindig velük, sohasem nélkülük tesszük mindezeket. Mert bár-
hogy csűrjük-csavarjuk a gondolatot, a végkifejlet mindig az az őszin-
te beismerés, hogy ők azok, akik az élet teljességét ölelik maguk-
hoz. Mert nemcsak adják az életet, hanem éltetik is azt, szeretet-
tel, gondoskodással, simogatással, s ha kell figyelmeztetéssel, kor-
holó szavakkal, de néha elhallgatott mondatokkal. Mindezt azért, hogy
az életerő, a derű, nap, mint nap újjátermelődjön, hogy rohanó vilá-
gunkban legyen egy kis sziget számunkra, a nyugalom, a gondos-
kodás szigete.

Tisztelt hölgyeim, kedves ünnepeltek!
Kisgyermek és diák voltam, amikor először köszöntöttük már-

cius 8-án a nőket. Mindannyian családban, szeretetben nőttünk fel,
ahol körülvettek bennünket már gyermekként is a család nőtagjai. Is-
kolába, majd munkahelyi közösségbe kerültünk: átéltük, megéltük
a környezetünkben élő hölgyek, leányok, édesanyák, feleségek, kol-
léganők kedvességét; körülvesz bennünket szemük villanása, bár-
sonyos hangjuk, mosolyuk, termetük bája. S rájöttünk, hogy az élet-
ben társ nélkül az ember csupán félember. Mikszáth Kálmán azt
írta egyszer: „Az asszony és a cserép hamar törik.” Felismerő és
figyelmeztető szavak ezek mindannyiunk számára. Feladatot és

Nőnapi köszöntő
Tisztelt hölgyeim, kedves leányok és asszonyok!

kötelességet is jelentenek. Sőt, megértést és azonosulást is! De nem-
csak a nőnapon, ezen a szép tavaszi virágos ünnepen, hanem az év
365 napján. Ha mindezeket tovább fokozzuk, akkor Móra Ferenc gon-
dolatai megfelelő muníciót is adnak ehhez: „A nő addig szép, amíg
szeretik …”. Isten éltesse önöket Nőnap alkalmából!

Tisztelettel: Farkas Szilárd
polgármester

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

2021. március
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A „Házasság hete” országos
rendezvénysorozathoz csatla-
kozott a letenyei Fáklya Mű-

velődési Ház és Könyvtár is. A
helyiek által beküldött több
mint hetven esküvői képből
videó összeállítást, azaz online
tárlatot készítettek, amelyet
februárban a közművelődési
intézmény közösségi oldalán és
honlapján láthattak az érdek-
lődők.

Képünkön a Letenyén el-
hunyt 1848/49-esFolly Bernát

szabadságharcos honvéd tüzér
százados és Verbancsics Szi-

dónia 1862-ben esküvői fotója
látható.

A házasságkötést népszerűsítették Letenyén

Február 4-én megdőlt az
országos napi melegrekord –
közölte az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat a Facebook-
oldalán. Azt írták: a hőmérsék-
leti értékek február 4-én sokkal
inkább hasonlítottak a március
végén szokásos értékekhez.
Még országos átlagban is 14
Celsius-fok körül alakultak a
csúcsértékek – írták, ugyan-
akkor megjegyezve: a hőérze-
ten többfelé jelentősen ront-

Letenyén dőlt meg…

hatott a viharos északnyuga-
ti szél.

Az eddigi február 4-i rekord
17,6 fok volt, ezt a hőmér-
sékletet 2004-ben Szentgott-
hárdon mérték. Most ehhez
képest a meteorológiai szol-
gálat több mérőállomásán is
regisztráltak magasabb érté-
keket. A legmelegebb Letenyén

volt, ahol 18,1 Celsius-fokig
emelkedett a levegő hőmér-
séklete.

Lapunk értesülése szerint az
elmúlt időszakban több pályá-
zati kiíráson szerepelt sikerrel a
határ menti város önkormány-
zata. Mindezekről Farkas Szi-

lárd polgármester számolt be.
Mint elmondta: a képviselő-tes-
tület még tavaly döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be az
Eötvös utcai óvoda épületének
külső, illetve belső komplex
felújítására, a Bajcsy utcai óvo-
da épületének nyaktaggal tör-
ténő bővítésére, a szintén
Bajcsy utcai köztemető fejlesz-
tésére, valamint a letenyei ön-
kormányzati hivatal épületének
felújítására.

A városvezető elmondta:
sajnos, a letenyei közös önkor-
mányzati hivatal és az Eötvös
utcai óvoda épületének teljes
belső felújítását célzó pályáza-
tuk nem nyert, mint ahogy a
Bajcsy utcai köztemetői infrast-
ruktúrával kapcsolatos pályázat
sem. Azonban bíznak abban,
hogy az idei évben e három
pályázat ismételt benyújtását
követően pozitív bírálatban ré-
szesítik azokat.

Viszont a Magyar Falu
Program „Iskolai tornaterem,
tornaszoba fejlesztése” című
alprogramján a Nagykanizsai
Tankerületi Központ által be-
nyújtott sikeres pályázat révén
közel 37 millió forint támoga-
tásban részesült a Letenyei

Vegyes pályázati bírálatok Letenyén

Andrássy Gyula Általános Is-
kola. A támogatást a meglévő,
de az idők folyamán amorti-
zálódott intézményi tornaterem
felújítására fordítják. Ezúton
szeretném megköszönni mind-
azok munkáját, lobbi tevékeny-
ségét, akiknek köszönhető a pá-
lyázat sikere. Nagy örömünkre
szolgál továbbá, hogy a kép-
viselő-testület által meghozott
testületi, fenntartói döntésnek
köszönhetően, ugyancsak a Ma-
gyar Falu Program támogatá-
sával hamarosan lehetőségünk
nyílik a Bajcsy utcai óvoda
épületének bővítésére, aminek
keretében új tornaszoba és szer-
tár épülhet 70 négyzetméternyi
területen. A beruházás mintegy
30 millió forintból valósul meg.

Farkas Szilárd arról is be-
számolt lapunknak, hogy kor-
mányzati döntésnek köszönhe-
tően az Andrássy Gyula Álta-

lános Iskola és a Letenyei Hó-
virág Óvoda mögötti területen
– melyet az önkormányzat in-
gyenesen bocsátott az állam
rendelkezésére – tanuszoda
épül. Az 1300 négyzetméter
hasznos alapterületű létesít-
ményben egy 25 méteres, hat-
pályás, szabványméretű me-
dence és egy 10×6 méteres tan-
medence kap helyet, amely
nemcsak a diákok úszás okta-
tására, de akár a szabadidő- és
versenysportra is lehetőséget
kínál a településen. A munka-
terület előkészítése már részben
megtörtént, hamarosan kezdő-
dik a kivitelezés.

Megkezdődött továbbá az
„ECO BRIDGE” címet viselő
projekt előkészítési munkálatai.
A projekt vezető partnere Csák-
tornya városa, projektpartnerek
pedig Letenye, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazga-
tóság, Muraköz megye, vala-
mint egy természetvédelemmel

foglalkozó szervezet. Letenyén
a Kárpáti utcában lévő volt
gyermekorvosi rendelő helyén
egy, a biodiverzitást bemutató
és népszerűsítő látogatóköz-
pontot kívánnak létesíteni az
épület felújításával, különféle
eszközök, bútorzat beszerzésé-
vel. Az épület felújításán és az
eszközbeszerzésen túl az
ingatlanon található zöldfelület
revitalizációja is hangsúlyt kap.
A már meglévő Mura Ipari
Park közműfejlesztésére is
nyertek 263.541.109 forintot a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programtól. A projekt
során 3 új közművesített ipari
telek jön létre a betelepülni
szándékozó vállalkozások szá-
mára. A telkek víz-, gáz-, vil-
lany- és szennyvízkiállásokkal
lesznek ellátva, a megközelíté-
séhez szükséges utat, valamint
a közvilágítási rendszert is
kiépíti a kivitelező.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd
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Farkas Szilárd letenyei város-
vezető közösségi oldalán tette köz-
zé, hogy a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal könnyen értelmezhető és
informatív plakáton tette közzé
a 2020. évi személyi jövedelem-
adó bevallással kapcsolatos ha-
táridőket és lakossági teendőket.

A városvezető lapunknak ki-
hangsúlyozta: a plakát közzété-
telével, megosztásával a veszély-
helyzetben is segítséget, tájékoz-
tatást kívánnak nyújtani a helyi
lakosság részére személyi jövede-
lemadó bevallás (SZJA) benyújtá-
sának folyamatában és a határ-
idők könnyebb betartásában,
melyhez némi magyarázatot is
közölt a polgármester: 2021. feb-
ruár 1-jéig a munkáltatók, a mun-
kahely, kifizetőhely megküld-

A NAV a személyi jövedelemadó bevallási határidőkre hívta fel a figyelmet
ték a munkavállalók részére a
2020. évi jövedelemigazolásról
szóló összesített igazolást, melyet
az 20M30-as szám jelöl a doku-
mentumon, utalva a tavalyi dá-
tumra és az igazolás beazonosí-
tására.

Február 15-éig megkapták a
kedvezményre jogosult igazoláso-
kat is. A fentiek birtokában már-
cius 15-étől a bevallási terve-
zetek már elérhetők a nav.gov.
hu oldalon, ahol az ügyfélkapus
hozzáféréssel tudnak belépni és
a tervezetet megtekinteni, ja-
vítani, majd elektronikusan be-
küldeni. Amennyiben nem ren-
delkeznek az elektronikus úton
történő hozzáférési és kitöltési
lehetőséggel, akkor március 16-
áig sms-ben is kérhetik a pos-

tai úton történő tervezet meg-
küldését.

Ha ezt a határidőt lekésik, ak-
kor már csak személyesen kér-
hető a papíralapú tervezet a NAV
ügyfélszolgálatain, azaz például
Nagykanizsán, a Fő úton lévő ki-
rendeltségen. A kirendeltség tele-
fonszáma: 06-93/509-614. A sze-
mélyi jövedelemadó bevallás be-
küldése és az esetlegesen keletke-

ző befizetés végső határideje
2021. május 20. napja. A sze-
mélyi jövedelemadó bevallás
beküldésekor rendelkezhet-
nek az 1+1% felajánlásról is kü-
lön űrlapokon. További tájé-
koztatás a 1819-es, ingyenesen
hívható telefonszámon is kér-
hető, illetve kérdés esetén jó-
magam is állok szíves rendel-
kezésükre.

A NAV Zala megyei székháza.



112021. március Dél-Zala Murahíd

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Katalin ritkán főz. Nap-
közben rendel valami menüt,
este meg ott van a hűtő. Hét-
végén rohanni kell a szü-
lőkhöz. A párjával úgy dön-
töttek, itt az ideje, hogy a
konyhabútorukat kicseréljék,
mert már a szomszédban is
megtették. Felhívtak egy asz-
talost. Kijött, felmért, félóra
alatt megbeszélték milyen
lesz az új konyha. Szerettek
volna pár dolgon változtatni,
de gyorsan arra jutottak,
vagy nem fér el, vagy nem
lehet megoldani… Az asztalos
lerajzolta, majd gyorsan mon-
dott egy árat. Egy hónap múl-
va kész is volt az új bútor.

Katalin és Andrea már
régóta barátnők. Andrea sze-
ret főzni, annak ellenére,
hogy rendkívül elfoglalt.
Este mindig főz a férjének,
aki egy nehéz nap után bol-
dogan ül az asztalhoz. Pilla-
natok alatt elfeledve a nap-
közbeni bosszúságokat. Fér-
je úgy döntött, hogy házas-
sági évfordulójukra meglepi
Andreát egy jó konyhával.
Felhívott egy szakembert,
aki a 2 órás helyszíni fel-
mérés és egyeztetés alatt el-
mondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó
konyhája legyen. Két hét
múlva elkészültek a látvány-
tervek. Döbbenetes volt a
változás. Andrea férje hír-
hedten alapos volt, de még ő
se talált hibát. Két hónap
múlva elkészült az új kony-
habútor. Andrea lelkesen mu-
tatja az új konyhát Katalin-
nak. Katalin udvariasan hall-
gatja, majd kezd egyre job-
ban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb,
mint az övé. Keserűen meg
is jegyezte:

– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Kár érte…
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Az „unokázós” csalások mel-
lett újabb telefonos átveréssel
próbálkoznak a bűnözők már Za-
la megyében is.

Az új módszer lényege, hogy
a csaló telefonon törvényszéki
végrehajtónak adja ki magát.
Olyan tartozás azonnali megfizeté-

A csalók újabb trükkje Zalában is
Most törvényszéki végrehajtónak adják ki magukat

sére szólítja fel a hívott felet,
melynek létéről ő nem is tud. A
hívó fél állítja, hogyha a hívott fél
aznap nem fizet, akkor lakására
végrehajtókat fog küldeni érték-
tárgyak azonnali lefoglalása ér-
dekében, és rendőri intézkedést
is kilátásba helyez.

A csalás kísérlete minden kor-
osztályt érintően előfordulhat,
nemcsak az időseknél.

Ne dőljenek be!
� Végrehajtás során minden

esetben hivatalosan keresik meg
az eljárás alá vont személyt.

� Nem telefonon zajlik az

ügyintézés, különösen nem is-
meretlen számról.

� A törvényszéki végrehaj-
tók hivatalos jegyzéke elérhető
a Magyar Bírósági Végrehajtói
Kar hivatalos honlapján, az
alábbi linken: https//www.
mbvk.hu/ nevjegyzek.php#t

� Ha hasonló hívást kapnak,
ügyfélfogadási időben személye-
sen győződjenek meg a hivatko-
zott bíróságon arról, indult-e Önök-
kel szemben végrehajtási eljárás.

� Ha ilyen gyanús hívást kap-
nak, kérjük hívják a rendőr-
séget a 112-es segélyhívón!

Egy idős, Nagykanizsán élő
férfi tett bejelentést a rendőrség-
re, hogy lakásán megjelent két
ismeretlen személy, akik azt ál-
lították, hogy a körzeti orvosi ren-
delő megbízásából mentek, és az
új koronavírus miatt kialakult ví-
rushelyzettel kapcsolatos oltási re-
gisztációhoz szükséges iratok van-
nak náluk, amit alá kell írni, hogy
bekerüljön az oltási listára. A gya-
nútlan idős férfi aláírta a doku-
mentumot, majd az ismeretlen
személyek elmentek. Később gya-
núsnak találta a körülményeket,
ekkor felkereste a körzeti orvo-
si rendelőt, ahol elmondták neki,
hogy senkit nem küldtek ki azért,
hogy regisztrációt készítsenek.

A Zala Megyei Rendőr-fő-
kapitányság a hasonló esetek meg-
előzése érdekében felhívja az ál-
lampolgárok figyelmét, hogy az
oltási regisztráció érdekében sen-
kit nem keresnek meg szemé-
lyesen a lakásán, azt kizárólag
a https://koronavirus.gov.hu ol-
dalon tehetik meg azok, akik él-
ni kívánnak az ingyenes oltás le-
hetőségével.

Amennyiben úgy érzi, csalás
áldozatává vált, tegyen bejelen-
tést bármely rendőrnél vagy ren-
dőri szervnél, illetve névtelen-
sége megőrzése mellett a nap 24
órájában elérhető 06-80-555-111-
es Telefontanú zöldszámán, vagy
a 112-es díjmentes segélyhívó
számon!

oltási regisztrációval
Visszaélnek az

Kiszebáb-égetés Letenyén

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár húshagyókeddi télűző
kiszebábu égetése előtt. Itt  még épségben a bábu.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

H
ungarikum

H
ungarikum

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!

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.

Gránit Márvány SíremlékGránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


