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A letenyei civil szervezetek
március 15-én szűk körben – a
csoportosulásokra és a korláto-
zásokra vonatkozó szabályozá-
sok betartása mellett – tartottak
megemlékezést a Kossuth La-
jos emlékműnél. Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
dicsőséges napjai a fegyverle-
tétel után is sokáig éltek a le-
tenyeiek emlékeiben. A volt
honvédek kezdeményezésére
az országban elsők között állí-
tották fel az akkori község fő-
terén Kossuth-emlékoszlopát. A
teret az 1950-es évek végén át-

Civil szervezetek megemlékezése Letenyén
rendezték, ekkor került az em-
lékmű a Szapáry-Andrássy kas-
tély parkjába. Néhány éve fel-
újították az emlékoszlopot és
talapzatát, egyben rendezték a
környezetét is. A talapzatra fe-
kete gránittábla került fel, mely
az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc letenyei és
egyedutai hősi halottainak ne-
vét sorolja fel.

Március 15-én délelőtt a Le-
tenyéért Közéleti Egyesület ré-
széről Ráczné Lánczok Zsu-
zsanna Csaba Zoltánelnök és
alelnök helyeztek el koszorút

az obeliszknél, hajtottak fejet a
hősök emléke előtt, amint
ahogy azt közösségi oldalukon
is megjelentették. Ugyancsak a
napján rótta le kegyeletét az
emlékműnél a Körzeti Tűzoltó
Egyesület Kovácselnöksége.
Tibor Bíró Lászlóelnök és tit-
kár helyeztek el koszorút és
tisztelegtek a '48-as ifjak és
honvédek előtt. Az emlékezés
napján további civil szerve-
zetek, magánszemélyek és az

intézmények képviselői is mél-
tó módon emlékeztek meg az
akkori eseményekről. A Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár
videó-fotómontázzsal is készült
az ünnep alkalmából, melyet az
intézmény közösségi oldalán tet-
tek közzé a közönség számára.
Az intézmény a járványhelyzet
idején számos online bejegy-
zést, szolgáltatást nyújt az olva-
sók és a letenyeiek számára.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Letenyéért Közéleti Egyesület részéről Ráczné Lánczok
Zsuzsanna elnök és Csaba Zoltán alelnök koszorút helyezett el
a Kossuth emlékoszlopnál.

A sport a szabadidős tevé-
kenységek azon formája, amely
nem csupán testileg, de lelkileg
is jótékony hatással van az em-
berre. Ezen kívül mindenki tud-
ja, hogy hatalmas közösségépí-
tő erővel is bír. A közös érdek-
lődés összehozza a barátokat, a
szurkolótáborok pedig szó sze-
rint egy „családként” működnek.

Semjénháza község sport-
egyesülete is azzal a céllal jö-
hetett létre, mint minden sport-
klub, hogy a település tehetsé-
ges, mozogni vágyó fiataljait
egybegyűjtse, a falu lakosságát
pedig még összetartóbb közös-
séggé kovácsolja a hétvégen-
ként megtartott meccsek alkal-
mával. Sokak számára ismert,

A Semjénháza SE elmúlt 20 éve
hogy a vasárnaponként meg-
rendezésre kerülő futballmeccsek
szó szerint ünnepként voltak
számon tartva, amikor a falu
apraja-nagyja, fiúk és férfiak
együtt szurkoltak kedvenceikért.
A meccs után egy-két üdítő, de
inkább sör vagy bor mellett min-
dig jutott idő az elmúlt másfél
óra eseményeinek megvitatásá-
ra, hol békés, hol kissé izga-
tottabb állapotban. Kevés olyan
lakos akadt a falvakban, akit
hidegen hagyott ez a téma.

A Semjénháza SE akkori
elnöke én voltam, az alelnöki
feladatokat láttaKárpáti István
el, aki 2011 óta tölti be az el-
nöki pozíciót, jómagam azótaA műfüves pálya átadása… Balról Mészöly Kálmán, Kárpáti

Edina, Preksen László és Cseresnyés Péter.
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Március 19-én a Letenyéért
Közéleti Egyesület önkéntesei
ismét elkészítették a Letenye
város húsvéti dekorációját. A
korábbi évekhez hasonlóan az
agyagcserepekből szerkesztett
nagyfülű stilizált nyúlfigurák, –
melyeket Takács Ferencné Ti-
már Marianna álmodott meg –
élő virághajat viselnek hirdet-
ve a tavasz eljövetelét, a szülők
padon ülve „fürkészik” a város-
központban zajló forgalmat, a
gyereknyulak pedig előttük a
fűben játszanak. A felnőtt nyu-
lak maszkot viselnek, figyel-
meztetve a járókelőket a véde-
kezési szabályok betartására. A
korábbi dekorációkkal mindig
sokan fényképezkedtek, ezért a
készítők hagytak egy ülőhelyet
a padon a nyulak között. A Le-
tenyéért Közéleti Egyesület kö-
zel két évtizedes tevékenysége
során mindig a lakóhelye ér-
dekeit képviselte, igyekezett
hiánypótló, innovatív progra-
mokat, figyelemfelkeltő akció-

Ünnepi dekorációk Letenyén
kat szervezni, szabadidőt és fá-
radtságot nem sajnálva. Lete-
nye Város Önkormányzata és a
Letenyéért Közéleti Egyesület
reméli, hogy a jelen helyzetben
is sikerült a városlakók és a
városon átutazók számára egy
kis ünnepi hangulatot és meleg-
séget varázsolni a szívekbe –
fogalmazott Ráczné Lánczok
Zsuzsanna, az egyesület elnö-
ke, aki a járványhelyzetben jó
egészséget kíván valamennyi
letenyeinek.

Ugyancsak a húsvéti ünne-
pek hangulatát idézte a Kos-
suth Lajos utca és a Baross
Gábor utca kereszteződésében
feldíszített tojásfa és húsvéti
dekoráció, melyet az utcában
lakók, valamint a „Paletta”
Festékbolt tulajdonosa készítet-
tek el.

A városban több helyen lát-
hattuk, hogy a járványhelyzet
sem volt akadálya a húsvéti
készülődésnek, ahogy azt a
Kossuth utcában, a Delta Disz-

kont (TUTIKA ABC) udvarán is
láthattuk – fogalmazott Farkas
Szilárd polgármester. A város-
vezető köszönetét fejezi ki
mindazon letenyei polgárok-

nak, családoknak, akik ebben a
nem könnyű helyzetben a hús-
véti hangulat megteremtéséért
fáradoztak.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Március 15-én kora délelőtt
az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc emlékének adózva
Letenye Város Képviselő-tes-
tülete nevében Farkas Szilárd
polgármester és Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester helyezett
el koszorút a Kossuth-emlék-
oszlopnál. A polgármester a lap
hasábjain osztotta meg gondo-
latait az ünnepről.

„Tisztelettel és kegyelettel
emlékezünk meg a letenyei

Emlékezés az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra

köztemetőben örök nyugalom-
ra tért honvéd tüzérszáza-
dos, Folly Bernát halálának
131. és az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc esemé-
nyeinek 173. évfordulója alkal-
mából.

1848. március 15-én, ponto-
san 173 évvel ezelőtt olyan
forradalmi gondolatok keltek
szárnyra Pest-Budán, amelyek
alapvetően határozták meg nem-
zetünk XIX. században elindu-

ló polgári fejlődését, kijelölvén
annak irányvonalát. A márciusi
ifjak ösztönös megmozdulás-
sorozata többek között, a nem-
zeti önrendelkezést semmibe
vevő berendezkedés ellen szó-
lalt fel. E felszólalás egyik
legmeghatározóbb eleme az
ösztönösség volt, amely mögött
ott húzódik az a kreatív szel-
lemi alkotófolyamat is, amely a
történelem látcsövén visszate-
kintve olybá tűnik, mintha ki-
munkált forgatókönyvírók keze
nyomát viselné magán.

És itt nem csak a változá-
sokat követelő 12 pont megfo-
galmazására gondolok, hanem
arra a spontán formálódó szel-
lemi erőtérre, amely magával
ragadta és egyre duzzasztotta a
reformgondolatokra fogékony
tömeget, a Pilvax kávéháztól
egészen a Helytartótanácsig,
amely erőt és jogot formált a
Landerer nyomda lefoglalására
éppúgy, mint Táncsics börtöné-
nek megnyittatására, és amely
lelkesítette és érzelmi muní-
cióval látta el a Nemzeti Mú-
zeum előtt összegyűlő em-

bereket. Egy ország egyszerre
dobbantott annak érdekében,
hogy megteremtse nemzeti ön-
érvényesítő képességét, hogy
saját sorsáról maga dönthes-
sen, hogy hazafias önbecsülést
szerezzen.

A 173 éve történtek egyér-
telműen bizonyítják, mekkora
ereje van annak, ha egy egyre
szélesedő embercsoport eljut
arra az igényszintre, hogy meg-
követelje magának az önbe-
csülést, amelyet generációkon
keresztül fojtottak vissza benne
és felmenőiben. 1848 példája
láttatja valamennyiünkkel, mi-
lyen az, amikor az egyes embe-
rek önbecsülése összeadódik,
és együttesen közösségi moz-
gatórugóvá válik, mely képes
világokat, világbirodalmakat
megrengetni.

Vasvári Pál gondolatainak
jegyében zárom soraimat, mely
így tanúskodik az utókor szá-
mára: „Nincs az az ember,
nincs az a hatalom, ki a néptől
a szabad földet elvegye … És
ez az alapja a honszabad-
ságnak.”

A letenyei Kossuth emlékoszlopnál Farkas Szilárd polgármes-
ter és Mikóné Farkas Ildikó is koszorút helyezett el.

Fotó: Mirkó ImreFotó: Mirkó Imre
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Átalakult a megyei területi tervtaná-
csok szerepe, a jövőben nagyobb hang-
súlyhoz jut védett építészeti értékeink
fenntartása és megőrzése, ezzel a minő-
ségi épített környezet alakítása.

Az év elején történt hatáskör változá-
sok eredményeként a Zala Megyei Terü-
letrendezési és Építészeti-Műszaki Tervta-
nács szerepe és jelentősége is erősödött a
műemléki eljárásokhoz kapcsolódóan –
mondta , aLengl Zoltán Zala Megyei Kor-
mányhivatal állami főépítésze, a területi
tervtanács elnöke.

A korábbi évek folyamataiban, vala-
mint a tavaly év elején bevezetett egyfokú
közigazgatási eljárások következtében a
helyi tervtanácsok kivételével a megyei,
területi tervtanácsok feladat-, és hatás-
körei folyamatosan csökkentek. A köz-
ponti építészeti tervtanács műemléki ta-
nácsadó testülete által végzett tevékeny-
ség megőrzése mellett szempont volt
ugyanakkor a védett értékek fenntartásá-
ban végzett szakmai munka megyei szin-
ten tartása, hiszen a helyismeret, történeti-
ség és a védett érték iránti érzékenység
helyi szinten fokozottabban jelen van.

Védett műemlékek vonatkozásában
fontos, hogy a tervezők a műemléki érde-
kek maradéktalan érvényesítését szem
előtt tartsák. Ehhez elengedhetetlen a vé-
dett műemléki érték alapos feltárása, an-
nak megismerése és tiszteletben tartása.
Mivel a műemlékvédelem olyan közügy,
amely túlmutat a magánérdekek felett,
ezért az építésügyben 2015 óta bekövet-
kezett egyszerűsítési-, és a bürokrácia-
csökkentés következtében megszűnt ha-
tósági eljárási kötelezettségek – a védett
művi értékeink megőrzése és fenntartása
érdekében – műemlékvédelemre való ki-
terjesztése, nem lett volna célravezető. A
műemlékvédelem „különleges bánásmó-
dot” igényel. A védett műemléki értékek
vonatkozásában az örökségvédelmi enge-
dély- és bejelentés-kötelezettség – az épí-
tési engedély-köteles tevékenységek csök-
kenésével egyidejűleg – megmaradt. A
műemlékeket érintő hatósági engedély-
típusú feladatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok továbbra is örökségvé-

Szakmai támogatás a műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban

delmi hatáskörben végzik, a tervtanácsok
véleményező javaslatai a tervezési fo-
lyamatban, a hatósági eljárásokat megelő-
zően, a tervek és a koncepciók kialakí-
tásában, elfogadásában és az építészeti
tervek előkészítésében jutnak szerephez.

A januárban bevezetett változások kö-
vetkeztében mind az országos, mind pedig
a területi építészeti-műszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. Kiemelten védett
műemlékeinkkel kapcsolatban – mint
például a , akeszthelyi Festetics kastély
türjei prépostsági templom pre-, vagy a
montrei rendház – az előzetes szakmai vé-
leményezést valamennyi hatósági feladat-
hoz kapcsolódóan az országos tervtanács
végzi. Fontos tudni azonban, hogy a
védett műemlékek, valamint a műemlék
környezetében és a műemléki jelentőségű
területen az új és meglévő épületek építési
tevékenységéhez kapcsolódó építészeti
tervek vonatkozásában a területi tervtaná-
csok alkotnak véleményt és fogalmaznak
meg javaslatot. A bevezetett rendelkezé-
sek legnagyobb nyertesei a beruházók, hi-
szen tervezett építési tevékenységükhöz
költségek nélkül kapnak független szak-
mai megerősítést, e javaslatok tükrében
tudják az építészeti terveket továbbfejlesz-
teni, véglegesíteni. A védett művi értéke-
ken túl a városszerkezet, az utcahálózat,
az utcakép és a környezet beépítésének
történeti fejlődés során kialakult módja
mind olyan tényezők, amelyek jelentős –
megőrzésre érdemes – értéket képviselnek.

A kötöttségek elsőre ritkán hatnak
inspirálóan, hiszen nehéz megtalálni ben-
nük a lehetőséget, ugyanakkor gyakran a
szubjektív hatások és benyomások, vala-
mint a konfliktushelyzetek is jobban fel-
oldhatóak, ha több szemszögből is meg-
vizsgálható egy tervezési probléma, s
„nem marad egyedül” az építésztervező –
hangsúlyozta Lengl Zoltán. Ahhoz, hogy

egy feladatot értékőrző módon sikerüljön
megoldani, komoly szaktudás, a védett
érték iránti érzékenység, és a beruházás
valamennyi résztvevője részéről nagyfokú
tolerancia egyensúlya szükséges.

A feladatellátás mellett fontos szem-
pontnak éreztem – mondta a területi terv-
tanács elnöke –, hogy olyan szakmai gré-
numot tudjunk létrehozni, akik vélemé-
nyét mind a tervezők, mind pedig a beru-
házók elfogadják. A megnövekedett fel-
adattal párhuzamosan a korábbi tervtaná-
csi tagok létszámának növelése is szüksé-
gessé vált. A tanácsadó-véleményező tes-
tület tagjai, olyan – a területi szakmai
kamara által ajánlott – építészek, akik a
településrendezésben, illetve az építészeti-
műszaki tervezésben kiemelkedő, magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek. A tervtanács jelenleg 10 ál-
landó tagból, valamint a tervezési tevé-
kenységgel érintett ingatlan fekvése sze-
rinti település önkormányzati főépítészéből
és az országos főépítész által delegált tag-
ból áll. Nagy örömömre szolgált, hogy a
felkért személyek valamennyien elfogad-
ták a tagságot, amellett, hogy kivétel nél-
kül mindannyian aktív tervezési tevé-
kenységet is folytatnak. Meggyőződésem,
hogy igazi segítő kezet azok tudnak nyúj-
tani, akik átérzik a „másik oldal” felelős-
ségét is. Célunk, hogy javaslatainkkal és
véleményeinkkel a műemléki értékek vé-
delme mellett a minőségi térszervezés,
térrendezés és minőségi építészet kialakí-
tását elősegítsük. A település- és városkép
példaszerű alakításával a lakosok és a
turisták is egyaránt értékhez juthatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervtanács
igazi szakmai támogatását a tervezési fo-
lyamatban tudja kifejteni, ezért is szor-
galmazom, hogy a tervezők már a terve-
zési koncepció kialakítása és az első váz-
lattervek elkészülése után vegyék fel a
kapcsolatot a területi tervtanács munka-
szervezetével, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Állami Főépítészi Irodájával, hiszen
ebben az esetben a tervtanács tagjai fo-
lyamatos konzultációval tudják segíteni az
építészek munkáját. A Zala Megyei Te-
rületrendezési és Építészeti-Műszaki Terv-
tanács rendes üléseit minden hónap má-
sodik csütörtökén tartja, de amennyiben a
feladat jellege megköveteli, úgy akár
rendkívüli üléssel is támogatjuk az építész
tervek gördülékeny fejlesztését. A mostani
pandémiás helyzetben lehetőség van az
ülések online térben történő megtartására
is, így a tervtanács működése zökkenő-
mentes a vészhelyzet alatt is – emelte ki
Lengl Zoltán.

Lengl Zoltán

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.Fontos az építészeti értékek megőrzése.

Dél-Zala Murahíd



4 20 .21  áprilisDél-Zala Murahíd

Lapunk arra volt kíváncsi,
hogy a koronavírus-járvány har-
madik hulláma idején a letenyei
önkormányzati intézmények mi-
ként végzik mindennapi felada-
taikat. Erről pol-Farkas Szilárd
gármestert kérdeztük. Jelen cik-
künkben kettő intézményt, a Le-
tenyei Család– és Gyermekjó-
léti Központ működését, vala-
mint a Letenyei Hóvirág Óvodá-
ban elvégzett feladatokat mu-
tatjuk be.

A Letenyei Család- és Gyer-
mekjóléti Központban felhívást
tettünk közzé, illetve tájékoz-
tattuk ügyfeleinket, hogy lehető-
ség szerint előre egyeztetett idő-
pontban keressék fel a családse-
gítő és esetmenedzser kollégá-
kat, időpont egyeztetés telefo-
non, e-mailen, vagy messenger
üzenetben történjen. Személyes
családlátogatásra csak krízishely-
zetben, súlyos veszélyeztetett-
ség vagy hatósági megkeresés
esetén kerülhet sor a védelmi in-
tézkedések betartása mellett. Se-
gítséget nyújtunk oltás regiszt-
rációhoz, digitális oktatáshoz.
A központ Facebook oldalára fo-
lyamatosan töltünk fel szakmai
anyagokat pl. digitális gyermek-

Járvány idején…
védelem, Ifjúsági Lelki Elsőse-
gély, álláslehetőségek-álláskere-
sői profil, online tanácsadások
elérhetősége.

Az alapfeladat-ellátásának for-
mája változott, nagyobb szere-
pet kapott az online tér hasz-
nálata. A jelzőrendszer műkö-
dése is jelentősen módosult, meg-
beszélések szintén online térben
történnek. A családok részéről
is némi elzárkózás figyelhető
meg a személyes találkozások-
tól, így nőtt a telefonos, mes-
sengeres kapcsolattartás, ezen
formát válasszák legtöbben se-
gítségkérésre. Az intézményben
dolgozók rendelkeznek maszk-
kal, kézfertőtlenítővel, gumi-
kesztyűvel, ezek használatával
történik a családlátogatás, ügy-
félfogadás.

A jelzett problémák típusa
változott: iskolák részéről a di-
gitális oktatásban való részvé-
tellel kapcsolatban a szülői tá-
mogatás hiánya, oktatásból va-
ló kimaradás, gyakoribb csa-
vargás, csellengés. Több jelzés
érkezett a külön élő szülők kö-
zötti konfliktusról a kapcsolat-
tartás biztosítása során, nőtt a
munkahelyüket elvesztők szá-

ma, így a részükre történő ügy-
intézés, a támogatások, ellátá-
sok igénylése, szervezése is. Ve-
szélyhelyzet idején nőtt a csa-
ládon belüli erőszak, gyermek-
elhanyagolás, melyekről lakossá-
gi vagy rendőségi jelzés alap-
ján értesült a központ. A har-
madik hullám idején a központ
dolgozóira is egyre nagyobb lel-
ki teher hárul, egyrészt az ügy-
felek egyre nagyobb frusztrált-
sága, az elvégzendő feladatok
sokasága, közigazgatási, állam-
igazgatási ügyek elintézésének
lehetősége is korlátozott, ügyfél-
fogadások szünetelnek, így ezen
ügyek intézése is a központra
hárul, másrészt egyre több is-
merős, rokon esik a vírus ál-
dozatául – fogalmazott Mozsolics
Klára intézményvezető, aki már-
ciustól ismét kinevezést kapott.

Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva óvodavezető elmondta: ha-
ladéktalanul értesítették a szü-
lőket. Ekkor még gyermekfe-
lügyelet ellátására sem volt le-
hetőség. z önkormányzatok ké-A
résére március 8-tól is biztosí-
tani kell az óvodákban a gyer-
mekfelügyeletet, melyet csak a
legszükségesebb esetben vehet-
nek igénybe a szülők. Csoporton-
ként felmérték az igényeket. En-

nek alapján az ellátást a Bajcsy
utcai óvodában szervezték meg.
Az érintett szülőket az óvoda-
vezető és az óvónők is tájékoz-
tatták a tudnivalókról. A szülők
fegyelmezetten vették tudomá-
sul a rendkívüli szünetet. A gyer-
mekfelügyeletre az igények fo-
lyamatosan emelkedtek, a leg-
több eddig 15 fő volt. Az óvo-
dapedagógusok és oktatást-neve-
lést segítő alkalmazottak munka-
idő beosztását a gyermekfe-
lügyelet ellátására megszervez-
tük. Ellátják a folyamatos taka-
rítási és fertőtlenítési feladato-
kat, az előírások szigorú betartásá-
val. A nevelőtestület, az óvodai
dolgozók már egy éve rendkí-
vüli körülmények között végzik
a napi munkájukat. Rendezvé-
nyeiket, programjaikat, a foglalko-
zásokat nem tudják most meg-
tartani, de mindent megtesznek
a rájuk bízott gyermekek érde-
kében. Remélik, hogy az óvo-
dai élet minél előbb visszatér-
het a megszokott formába.

Következő lapszámunkban a
járványhelyzet harmadik hullá-
ma kapcsán a Fáklya Művelő-
dési Ház és Könyvtár, valamint
a Letenyei Közös Önkormány-
zati Hivatal tapasztalatait oszt-
juk meg az olvasókkal.

Letenye Város Önkormányza-
ta folyamatosan segítséget nyújt
az új koronavírus elleni védő-
oltást igénylő, idős letenyei állam-
polgárok nagykanizsai oltópont-
ra történő szállításában. Az el-
múlt hetekben és napokban is-
mét sor került oltóponton törté-
nő védőoltások beadására, mely-
nek szervezését a letenyei házior-
vosi rendelőkben dolgozó egész-
ségügyi személyzet végez el az
önkormányzat hozzájárulásával,
segítségével.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta, jó néhány honfitársunk
csak segítséggel tudja igénybe
venni az oltópontokra történő el-
jutást, melyre a Kistolmács Jö-
vőjéért Közhasznú Egyesület 8
személyes kisbusza áll rendel-
kezésre. Farkas Szilárd, aki egy-
ben a civil szervezet elnöke is
kihangsúlyozta, hogy ezen jármű
a mindennapokban pontosan a
közösségi célokat kell szolgál-
ja. A pandémia ideje alatt gyógy-
szereket, tisztító- és fertőtlenítő-

Segítik az oltópontra jutást

szereket, illetve adományokat
is szállított már. Örülünk, hogy
önkormányzatunk is részt vállal
és szervesen hozzájárul a helyi la-
kosság védőoltásokhoz történő
mielőbbi hozzájutásában, növelve
ezzel a beoltott helyi polgárok
számát.

A letenyei Vass Tibor az ön-
kormányzat megbízott gép-
járművezetője felsegíti az ol-
tásra behívott letenyeieket
egy kisbuszra.

2021. április 1. napjától változott a Letenye I. számú fogászati
körzet helyettesítési rendje. fogorvos értesíti aDr. Czvetkó Vanda
betegeket, hogy az alábbiakban változik a helyettesítési rend a
letenyei egészségházban:

2021. április 1-jétől helyettesít dr. Áfra Gergely:
hétfő, kedd, szerda: nincs rendelés
csütörtök:                8:00 – 16:00 óra
péntek:                     8:00 – 15:00 óra
Bejelentkezés:  telefon: 06-93/543-065,

mobiltelefon: 06-30/583-2033
A helyettesítés miatt kérik a betegek szíves türelmét és meg-

értését!

Változott a helyettesítési rend
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Megrendülten tudatjuk Za-
la megye lakosságával, hogy
Molnári első (rendszerváltást
követő) polgármestere, Dobos
Béla 2021. március 12-én
örök álomra szenderült.

Budapesten, a Farkasréti
temetőben helyezték örök
nyugalomra – a veszély-
helyzetre való tekintettel –
szűk családi körben, 2021.
március 26-án.

Emlékét kegyelettel meg-
őrizzük.

Molnári Önkormányzata

* * *
Dobos Béla 1953-ban szü-

letett Molnáriban. Az általá-
nos iskolát Molnáriban és a
szomszédos Semjénházán vé-
gezte. Középiskolai tanulmá-
nyait a pécsi Pollack Mihály
Építőipari Technikumban foly-
tatta, majd Zalaegerszegen
tett technikusi vizsgát. Sze-
keres Margittal kötött háza-
ságukból 1978-ban született
fiúk, Emil.

A rendszerváltás előtt a
falu elöljárójaként képviselte
a közösséget. A rendszerváltás
után, 1990-ben Molnári első
szabadon választott polgár-
mestere lett. Három cikluson
át, 2002-ig töltötte be e tiszt-
séget. Nehéz lenne felsorolni,
hogy a 12 év alatt mennyi
minden fejlesztés fűződik a
nevéhez. A teljesség igénye
nélkül ezekből néhány: temp-
lomépítés az ő műszaki veze-
tésével; iskola bővítése, szak-
képző iskola létrehozása; inf-
rastruktúra kiépítése a falu-

In memoriam Dobos Béla

ban; Kotoriba horvát község-
gel testvértelepülési együtt-
működés; erdei iskola; idősek
nappali otthona; I-II világhá-
borús emlékmű; páneurópai
emlékoszlop és piknik…

2002 után több nagy épí-
tőipari cégnél dolgozott veze-
tőként. 2014-ben megalapí-
totta a Ferencvárosi Horvát
Önkormányzatot. Rendszere-
sen támogatta a horvát iskolát,
szervezett karácsonyi ünnep-
ségeket, kiállításokat, koncer-
teket, építve a horvát közös-
séget Ferencvárosban. Együtt-
működött a Croatica központ-
tal színvonalas kulturális és
közösségi események meg-
szervezésében. 2016-ban nyug-
díjba vonult.

A Nemzetiségi Önkor-
mányzat által szervezett Mol-
nári templomépítés 30 éves
évfordulójának ünnepségén
beszédet mondott.

A közösségért tett szolgá-
lat mindig fontos volt számára.

Kistolmács Önkormányzata
2021-ben is megemlékezett a
Nemzetközi Nőnapról.

A koronavírus-járvány miatt
nem lehetett közös ünneplést
tartani, így valamennyi hölgy-
nek személyesen vittük el és
adtuk át a virágot és egy kis
ajándékot, melyben anyagi tá-
mogatást nyújtott a Kistolmácsi
Roma Önkormányzat is.

Nőnap, közös ünneplés nélkül
Mindenki nagyon örült,

hogy a kialakult helyzet elle-
nére is megleptük őket. Mind-
annyian bízunk abban, hogy a
következő nőnapot már közö-
sen ünnepelhetjük meg.

Tisztelt Hölgyeim!
A Nemzetközi Nőnap alkal-

mából kívánok önöknek erőt,
egészséget, örömet!

Kívánjuk, hogy közösen
minél előbb újra visszatérhes-
sünk a régi megszokott élet-
vitelünkhöz.

Tisztelettel:
Birkás Zoltán
polgármester

Egy helyi, vendéglátással
foglalkozó vállalkozás jelzésé-
re kezdeményezte a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Környe-
zetvédelmi Hatósága Molnária
központjában, egy villanyosz-
lopon található gólyafészek át-
helyezését, tekintettel az ezzel
járó, rendszeres higiéniai- és
közegészségügyi kockázatokra.
A hatóság a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park és a tulajdonos
E-on szakemberei, valamint a
Molnári Önkormányzat bevo-
násával igyekezett megfelelő
megoldást találni a problémára.

Az önkormányzat által fel-
ajánlott, a napi közlekedéstől
nem érintett, de az eredeti hely-
szín közelében lévő telken a
Nemzeti Park munkatárásnak
iránymutatása alapján az áram-
szolgáltató dolgozói új, az
áramszolgáltatástól független
oszlopot állítottak fel, fészek-
magasítóval: mindannyian kí-
váncsian vártuk, hogy vajon a
gólyák is úgy gondolják-e,
ahogy mi.

Az évek óta hazánkban át-
telelő (Lili) gólya az óramű

Új otthonra leltek a molnári gólyák

pontossággal március 10-én Af-
rikából visszatérő párjával
megfelelőnek találta az új ott-
hont, így mindenki megelége-
désére új otthonra leltek, to-
vábbra is Molnári község-
ben, de az érintett lakosság és
vállalkozás további zavarása
nélkül.

Ezúton is köszönjük min-
den résztvevő szervezet, szak-
ember alapos előkészítő mun-
káját!

Alapos előkészítő munka előz-
te meg az áthelyezést.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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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.

Az évfordulók mindig meg-
felelő alkalmat biztosítanak a
visszatekintésre. 2011-ben kezd-
te meg működését az RF Con-
sulting Kft. pályázati forrásbe-
vonás, és az ehhez kapcsolódó
projektmenedzsment lebonyolí-
tás területén Zala megyében. A
kerek évforduló alkalmával be-
szélgettünk Fücsök Nikolettá-
val, a cég egyik alapítójával,
projektmenedzserével.

„Egy évtizede ügyfeleink szolgálatában”
Jubilál az RF Consulting Kft.

– Mi a benyomása az elmúlt
évtized kapcsán a vállalkozás-
sal, munkájukkal kapcsolatban?

– Induláskor a legfőbb cé-
lunk az volt, hogy a megyében
működő önkormányzatok, vál-
lalkozások és civil szervezetek
fejlesztéseit segítsük, melyek a
pályázati támogatások lehívá-
sával megfelelő időzítéssel meg
is tudtak valósulni. A feltéte-
leknek való megfelelés számos

kihívás elé állított bennünket.
Amíg az ötlettől elérünk egy
projekt zárásáig, sok küzdelem,
egyeztetés és kitartás kell. A
közösen elért sikerek motivál-
nak bennünket, mindig örö-
münkre szolgál amikor a meg-
valósított fejlesztéseket hasz-
nálatba vehetik ügyfeleink. Ez-
úton is köszönjük a bizalmat,
hisszük, hogy a közös munka a
jövőben is meghozza a várt
eredményt.

– Hogyan látja az előttünk
álló fejlesztési ciklust?

– Hatalmas mennyiségű
pénz jön az EU-tól a következő
időszakban, amit a fejleszté-
seken keresztül a versenyké-
pességre és a hatékonyság nö-
velésére szükséges fordítani.
Egy olyan időszakban vagyunk,
amely jelentősen meghatározza

a jövőbeli sikerességünket, ha
jól használjuk fel ezeket a
forrásokat, azzal jelentősen
erősödhetnek a hazai tulajdonú
vállalkozások. Ennek reményé-
ben lelkesen várjuk az új pályá-
zatok kiírását a következő tá-
mogatási időszakra. Nagy lehe-
tőségeket látunk mind a Vidéki
Magyarország Operatív Prog-
ram, mind a Magyar Falu Prog-
ram, mind pedig a vállalkozás-
fejlesztés pályázataiban, ahol
az is támogatásra találhat, aki
csak részben, vagy még nem
tudta fejlesztési elképzeléseit
megvalósítani. Képzett és ta-
pasztalt tanácsadóink egy évti-
zede részt vesznek a pályázati
finanszírozáshoz kapcsolódó
munkákban a fejlesztési stra-
tégia előkészítéstől a helyszíni
ellenőrzésekig bezárólag.

Balról Rózsás Zoltán, Fücsök Nikoletta, Kollaricsné dr. Horváth
Margit, dr. Cernák István.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Dél-Zala Murahíd



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
A faluve-murakeresztúri

zetés elkezdte előkészíteni egy
új helyi piac terveit, amit a
Petőfi Sándor utca 1-es szám
alatt alakítanának ki. Kereszt-
úrnak ezen a pontján korábban
is vásárhely volt, egy virágüzlet
most is működik a területen. Az
önkormányzat szeretné, ha egy
állandó húsboltot és még egy
további üzletet meg lehetne
nyitni itt. Heti, kétheti vagy ha-
vi rendszerességgel pedig ter-
melői piacot tartanának a terü-

Újranyitnák a piacot

Elkészült az új keresztúri termelői piac látványterve.

leten. Egy olyan vásárt, ahol
a keresztúri és környékbeli
gazdák, kézművesek bemu-
tathatják és értékesíthetik por-
tékáikat. A piacot saját, ál-
lami és uniós forrásból alakí-
tanák ki.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester a beruházással
kapcsolatban elmondta: „Remél-
jük, még ebben a ciklusban
meg tud valósulni tervünk,
amely a kampányunk során is
fontos ígéretünk volt.”

Több mint 55 millió forint-
ból újítják fel a murakeresztúri
önkormányzatot, hogy az embe-
rek minden igényét kielégítő,
XXI. századi intézménnyé vál-
hasson a hivatal. Olyan hellyé,
ahová szívesen térnek be a
keresztúriak, és ahol örömmel
végzik feladatukat az ott dol-
gozó munkatársak is.

Kívülről és belülről is új-
jászületett az épület, ahol négy
Mura menti település közös hi-
vatala található. De itt működik
a keresztúri fogorvosi rendelő,
a családsegítő és a szociális iro-
da, valamint a Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat irodája is.

A kormány által támogatott
beruházást a falu országgyűlési
képviselője, Cseresnyés Péter

Korszerű, otthonos és takarékos lesz az új hivatal

is megtekintette március köze-
pén. keresztúriPolgár Róbert
polgármester a felújítással kap-
csolatban elmondta: „Szeret-
nénk, hogy necsak kívülről
mutasson jól a hivatal, hanem a
mi munkánkkal is mindenki

elégedett lehessen a faluban.
Hamarosan átadjuk a keresztúri
önkormányzat új épületét, ahol
a jövőben is szívesen várunk
mindenkit, hogy segítséget,
megoldásokat tudjuk nyújtani
az ügyek intézésében!”

Az utolsó simításokat végzik a murakeresztúri önkormányzat
épületén, amelyet a kormány támogatásával újít fel a falu.

„1848-ban a murakeresztúri
parasztok fellázadtak földesuruk
ellen, aki erőszakkal elfoglalta
a falu rétjeit. Bár a lázadás
eredménytelenül járt, bizonyí-
téka annak, hogy a keresztúriak
összefognak a fontos ügyek ér-
dekében, és készek közösen
harcolni a jó célokért. Falunk
igazi fejlődése '48 után kezdő-
dött meg. A forradalom után 12
évvel, 1860-ban épült meg a
vasútállomásunk, amely mun-
kát és megélhetést adott az em-
bereknek, fellendítette vidékün-
kön a kereskedelmet és a szál-
lítmányozást. 1874-ben csatol-
ták Kollátszeget Keresztúrhoz,
és bár a két településrész a mai
napig őrzi sajátosságait, Mura-
keresztúr akkor forrt össze.
1884-ben pedig megépült fa-
lunkban az első óvoda és is-
kola is, ahol a keresztúri
gyerekek írni, olvasni és szá-
molni tanulhattak. Ezen a na-
pon tehát nemcsak az 1848-as
hősökre, a forradalomra és a
szabadságharcra emlékezünk,
hanem összetartó közössé-
günkre, Murakeresztúr egye-
sülésére, és falunk fejlődé-
sének fontos állomásaira is.
Sajnos a járványhelyzet miatt

Március 15 üzenete

ma nem tarthatunk közös,
nagy ünnepséget. De ezzel a
légifelvétellel kívánok min-
denkinek szép, szabad már-
cius 15-ét! Hajrá, Magyar-
ország!”

Polgár Róbert
polgármester
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Megérkezett a tavaszi jó
idő, is meg-Murakeresztúron
kezdték a felkészülést az ön-
kormányzat kertészetében a ter-
mesztéshez. pa-Borda Kálmán
lántaföldet ajándékozott a fa-
lunak, az önkormányzat pedig
vetőmagokat vett egy mezőgaz-
dasági boltban, hogy saját pa-
lánták nevelésébe kezdjenek.

Az áprilisi melegben né-
hány nap alatt megindul a csí-
rázás, pár hét alatt a palánta is
elültethető méretűre növekszik
a virágládákban. A keresztúri
önkormányzat kertészetében ta-

Palántát is nevelnek
valy főleg kész palántákat ül-
tettek, idén már a magok elül-
tetésétől kezdve szeretnék meg-
termelni az önkormányzati
konyha zöldségeit.

A palántanevelés felügyele-
tét és a hivatal dolgozóinak be-
tanítását könyv-Spirk Erzsébet
táros vállalta el. Március végén
paradicsom, paprika és uborka
vetőmagokból kezdtek palántá-
kat nevelni a hivatal dolgozói.
A zeller, sárgarépa, petrezse-
lyem és zöldborsó vetőmagjait
pedig közvetlenül a kert föld-
jébe ültették el.

Virágládákban nevelik a zöldégpalántákat az önkormányzat
dolgozói, hogy a tavaly megtisztított kertbe kiültethessék majd
azokat.

A murakeresztúri önkor-
mányzat karbantartói és köz-
munkásai nagy erőkkel láttak
hozzá a zöldterületek tavaszi
rendbetételéhez Murakereszt-
úron. Március végén a kol-
látszegi játszótér is sorra került.
A hivatal dolgozói lekaszál-
ták és összegyűjtötték a fü-

Folyamatos a zöld területek karbantartása

vet, összegereblyézték a még
tavalyról ott maradt falevele-
ket is.

Keresztúrnak igen kiterjedt
zöldterülete van, a település pá-
lyázati úton egy karbantartó
gépet is beszerzett, hogy haté-
konyabbá válhasson a zöldte-
rületek gondozása.

A kollátszegi játszóteret is felkészítették a tavaszra és a gyere-
kek érkezésére.

Tavaly indították el Mura-
keresztúron az önkormányzat
kertészetét, hogy jó minőségű
zöldséget termeljenek a falu
konyhájának, és a gazdálkodás
alapfortélyait is megtanítsák a
murakeresztúri óvodásoknak és
iskolásoknak. Idén tovább fej-
lesztik a település kis kertjét.
Az önkormányzat beszerzett
egy fóliasátrat egy Zala megyei

Fóliasátras termesztésbe fognak
településtől, amelyik már nem
tartott igényt rá. A fóliasátor-
nak köszönhetően kiszámít-
hatóbban és hosszabb időtar-
tamban tudnak majd termesz-
teni. A falu karbantartói és
közmunkásai március végén
hozták el a sátor vázszerkezetét
és rögtön hozzá is álltak a
felállításához az önkormányzat
kertjében.

Egy 5 méter széles és 12
méter hosszú fóliasátrat állítot-
tak fel, az első zöldségek mag-
vait pedig már el is vetették itt.
Polgár Róbert keresztúri pol-
gármester elmondta: „Újabb ér-
tékteremtő beruházással lendít-
jük fel falunk gazdaságát, és
kedvet csinálunk a legkisebbek-
nek is a növénytermesztéshez.
A keresztúri önkormányzati
kertészet a közösség összefo-
gásából jött létre, és annak kö-
szönhetően fejlődik tovább is!”

A falu ráadásul egy teher-
autónyi tőzeget is kapott aján-
dékba, amellyel fel tudják javí-
tani a kert földjének a minősé-
gét. A nagyvonalú felajánlás
Borda Kálmántól, a Greenvital
Kft. tulajdonosától érkezett!
Póczak Balázs keresztúri fuva-
ros pedig a tőzeg szállítását
vállalta. A kerti munkálatok
során jó szolgálatot tett a falu
új karbantartó gépe is, amelyet
sikeres pályázata után tudott
megvenni az önkormányzat.

Tovább fejlesztik a keresztúri önkormányzat kertészetét. Az új
fóliasátornak köszönhetően hosszabb lesz a termesztési idény.

Murakeresztúron a falu új
karbantartó gépe mellett a ha-
gyományos, bevált „technológiák-
ról” sem mondanak le, ha a zöld
területek rendben tartásáról van
szó. A Tóka téren egy kisebb
birkanyáj „gondozta” a minap a

Birkák segítenek…

zöld területet. Alapos, takaros
„munkát végeztek” a bárányok.

Ez az a látvány és élmény,
amit a városban lakók nemigen
kapnak meg. A nyáj „munkájá-
ban” az idén született kis bá-
rányok is részt vettek.

Idilli murakeresztúri hangulat.



III.20 .21  április Mura Info

Murakeresztúr legfiatalabb
vállalkozója , akiKnausz Cintia
helyben vezeti kis üzletét. Vele
beszélgettünk többek között a mo-
tivációról, a közösség erejéről,
a sikeres üzlet receptjéről.

– Nem túl sok információ ta-
lálható rólad a neten. Születés, is-
kolák, szakma…

– 24 éves vagyok. Murake-
resztúron nevelkedtem, és jelen-
leg is itt élek. A Murakeresztúri
Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ba jártam. Aztán Nagykanizsán
a Thúry György Kereskedelmi
Iskolában folytattam a tanulmá-
nyaimat, ott érettségiztem és
pincér, felszolgáló szakmát sze-
reztem.

– Mi szerettél volna lenni,
ha nagy leszel?

– Gyermekkoromban orvos
szerettem volna lenni, de erről
sajnos hamar le kellett tennem,
mivel nem voltam olyan szor-
galmas tanuló, ami ehhez a pá-
lyához elengedhetetlen. Ezt kö-

Boltos a legifjabb vállalkozó
vetően már nem volt konkrét
tervem a jövőre nézve. Abban
az időben az éppen akkor fel-
kapott szakmák tetszettek és sű-
rűn változtattam az elképzelé-
semet.

– Eljátszottál azzal a gon-
dolattal is, hogy boltos leszel?

– A középiskolát azzal a cél-
lal kezdtem, hogy érettségim le-
gyen és bíztam benne, hogy majd
menet közben rájövök, mit is sze-
retnék csinálni. Érettségi után dön-
töttem úgy, hogy szívesen dolgoz-
nék a vendéglátásban. Minden
adottságom megvolt hozzá, mi-
vel szerettem az embereket, s ve-
lük beszélgetni is. Diákmunkán
keresztül volt lehetőségem ven-
déglátóhelyen is dolgozni, és
érettségi után megszereztem a
szakmát. Ekkor még nem for-
dult meg a fejemben, hogy élel-
miszerboltban dolgozzak. 2019.
szeptemberében kezdtem el a fa-
lu egyik kisboltjában dolgozni,
ami az én szeretett édesanyámé

volt. Sajnos az élet úgy hozta,
hogy egyre többet jöttem segí-
teni, és idővel jobban megsze-
rettem a szakmának ezt az ol-
dalát is, illetve az embereket,
akikkel nap mint nap találkoz-
tam. 2020. októberében vettem
át teljesen a vállalkozást. Akkor
még nem igazán értettem, hogy
mekkora felelősséggel jár ez a
dolog. Csak azt tudtam, hogy ne-
kem ezzel a lehetőséggel élnem
kell és szeretném is csinálni,
ugyanis ez volt az én örök-
ségem.

– Nehéz döntés volt? Mi szólt
ellene és mi mellette? Milyen ér-
zések voltak akkor benned?

– A vállalkozás elindítása el-
len több érv szólt, mint mel-
lette, de úgy voltam vele, hogy fi-
atal vagyok, motivált, hát miért
ne sikerülhetne. És akkor belevág-
tam, minden utat megjártam ah-
hoz, hogy ez a vállalkozás zökke-
nőmentesen el tudjon indulni. Sze-
rencsémre sikerült is, amiért há-
lás vagyok.

– Milyen terveid vannak?
– Jelenleg még pályakezdő-

nek számítok a szakmában. Sok
tervem van a jövőre nézve is. A
bolt üzemeltetése mellett tanu-
lom az eladó szakmát a felső-
oktatásban, és a boltvezetői képe-
sítésem megszerzése is folya-
matban van.

– Milyen egy jó kisbolt egy
ilyen faluban?

– Véleményem szerint egy
kisbolt úgy működhet igazán jól,
ha olyan emberekkel vagy kö-
rülvéve, akik szeretnek, akik sze-
retik a személyiségedet, és akik
szívesen jönnek be hozzád vásá-
rolni, mert tudják, hogy mindig
mosolyogva várod őket.

– A konkurencia előny vagy
hátrány? Motivál vagy visszahúz?

– Személy szerint engem a
konkurencia nem foglalkoztat.

Más ellen, illetve mással szem-
ben sosem állt szándékomban
menni. Mindig inkább a kom-
munikáció híve voltam és va-
gyok is. Sokkal fontosabbnak
tartom azt, hogy egy ilyen kö-
zösségben az emberek, illetve a
vállalkozók is jól együtt tud-
janak dolgozni.

– Milyen itthon, ráadásul a
szülőfaludban boltot vezetni?
Előny vagy hátrány, avagy ez
is, az is?

– Örülök, hogy a szülőfa-
lumban dolgozhatok, és itt él-
hetek. Sok tervem van, amiket
itthon szeretnék megvalósítani
a jövőre nézve. Fontos volt szá-
momra, hogy az emberek meg-
ismerjenek, megszeressenek, és
szívesen jöjjenek hozzám vá-
sárolni.

– Mi az, ami motivál az elő-
re haladásodban? Mi ad erőt a
hétköznapokban?

– A vevőkör nekem kifeje-
zetten erőt ad. Boldog vagyok,
ha új arcokkal találkozhatok, il-
letve tudom, hogy a törzsven-
dégek szívesen járnak hozzám.

– Hogyan segíti az állam a
fiatal vállalkozókat? Jó ma ifjú
vállalkozónak lenni?

– A pályázati lehetőségek
nagyon kedvezőek a kisboltok
számára. Ha lehetőségem van,
élek is ezekkel, mivel fiatal pá-
lyakezdőként jó érzés, ha az em-
bert támogatják.

– Mi van még a tarsolyod-
ban? Mi lapul még a pultod alatt?

– A jövőre nézve sok ter-
vem van, ami a faluhoz kap-
csolódik. A legfontosabbak, hogy
itt szeretnék családot alapítani
és a munkámat is itt szeretném
a továbbiakban végezni.

Mi mást is mondhatnánk,
minthogy jó egészséget és sok
sikert kívánunk hozzá!

Spirk Erzsébet

Örül, hogy szülőfalujában dolgozhat és élhet.

A murakeresztúri önkormány-
zat le szeretné aszfaltoztatni a
beleznai utat, hogy megszüntes-
sék a település zsákfalu jellegét
és fellendítsék Keresztúr gaz-
daságát. , a faluPolgár Róbert
polgármestere a tervvel kapcso-
latban elmondta: „Szeretnénk el-
érni, hogy a jelenleg az erdé-
szet és a beleznai önkormány-
zat üzemeltetésében lévő földút
állami fenntartásba kerüljön. Az
út tulajdonosváltását követően
hozzá lehetne látni a leaszfalto-
zásához. Így össze tudnánk köt-
ni a dél-zalai településeket: Mu-
rakeresztúrt és Beleznát a szom-
szédos Somogy megyei telepü-
lésekkel: Őrtilossal és Zákány-
faluval. Beleznáról és Őrtilos-
ról is sok gyerek jár át hozzánk
iskolába, a Mura vidékének egyik

legszínvonalasabb oktatási intéz-
ménye a mienk. A hozzánk uta-
zó diákoknak nem kellene töb-
bet sok kilométeres kerülőt ten-
niük. Ezzel az új úttal közvet-
len összeköttetésbe kerülnénk So-
mogy megyével. Új vendégeket
tudnánk ide vonzani, erősíthet-
nénk a régióban a gazdasági és
kulturális kapcsolatainkat.”

Az elképzeléssel kapcsolat-
ban beleznai pol-Bődör István
gármesterrel és Rosta Gyulá-
val, a Zalaerdő Zrt. vezérigaz-
gatójával közösen keresték fel
Cseresnyés Péter képviselőt,
hogy támogatását és segítségét
kérjék az elképzelés megvaló-
sulásához. A térség országgyű-
lési képviselője vállalta, hogy
közvetíteni fogja a tervet a
kormány felé.

Leaszfaltoznák a beleznai utat

A beleznai út 6 kilométeres szakaszának leaszfaltozásával új
lendületet vehetne a térség fejlődése.
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Az új murakeresztúri falu-
vezetésnek kiemelten fontos
küldetése a környezet védelme.
Balogh Ádám, a település ön-
kormányzati képviselője saját
pénzéből vett öt agyagból ki-
égetett fecskefészket, amiket
Kollátszegen a közösségi ház
eresze alá helyezett ki Zsupek
Zsolt karbantartó segítségével.
Így szeretnék a faluban a fecs-
kéket segíteni abban, hogy
megtelepedhessenek Kereszt-
úron, a madarak pedig fontos
szerepet tölthetnek be a tele-
pülésen a szúnyogok elleni
nyári küzdelemben.

Sokan nem tudják, de
egyetlen fecske egy nap alatt
akár ezer szúnyogot is el tud
kapni. A fecskék tehát a leg-
jobb biológiai fegyvert jelentik
a szúnyoginvázió ellen. A mes-
terséges fészkeket most ta-
vasszal kipróbálják, és ha be-
válnak, akkor újabbakat he-
lyeznek majd ki, hogy minél
több fecske találhasson ott-
honra a faluban.

A globális felmelegedés, a
természetes élőhelyek szűkűlé-
se, a hosszú és száraz nyári
időszakok, a hirtelen lezúduló

Kerámiafészkekkel a fecskékért

esős napok miatt ma sokkal
kevesebb fecske él Magyar-
országon, mint egykor. De egy
kis segítséggel, új otthonok ké-
szítésével, mesterséges fészkek
kialakításával megfordítható ez
a folyamat.

Mesterséges fészkek kialakítá-
sával segítenek otthonra talál-
ni a fecskéknek Murakereszt-
úron.

Amint megérkezett Mura-
keresztúrra a pályázati úton vá-
sárolt karbantartó gép, máris
munkára fogták. A segítségével
a falu temetőjében elegyenget-
ték a talajt, és elvitték a kom-
posztálni való, elszáradt virá-
gokat is, amelynek a külön
gyűjtését tavaly kezdték meg a
faluban.

De hasznos volt az egyik
önkormányzati raktár rendbera-
kása során is. A raklapon tárolt
útszóró sót pillanatok alatt a

Jó szolgálatot tesz a karbantartó gép
helyére tudták tenni a géppel,
amely targoncaként is funkcio-
nál. A járműnek köszönhetően
a karbantartók és a közmun-
kások sokkal hatékonyabban
tudják ellátni feladatukat. Pol-
gár Róbert keresztúri polgár-
mester elmondta: „A faluveze-
tés célja az, hogy Murake-
resztúr napról napra szebb le-
gyen, ezért is nagy öröm, hogy
sikerült a kormánytól támo-
gatást nyernünk a kis traktor
beszerezésére.”

Az új karbantartó géppel az önkormányzat kertészetében is
ügyesen lehet dolgozni. A termőföld elegyengetésében, az új
fóliasátor felállításában is sokat segített.

Murakeresztúr külterületén
március 15-én kigyulladt a ná-
das, amit a keresztúri önkéntes
tűzoltók oltottak el kézi szer-
számokkal. A tavalyi száraz ná-
das könnyen lángra kap, és ha a
falu tűzoltói nem állítják meg a
tűz terjedését, nagyobb baj is
lehetett volna. De Murakereszt-
úrnak van az egyik legnagyobb

Riasztották a tűzoltókat
és legprofibb önkéntes tűzoltó
egyesülete a magyar vidéken,
amelynek több tucat lelkes
tagja van.

A tűzoltásban Tislerics An-
tal tűzoltóparancsnok irányítá-
sával ők vettek részt: Szertics
László, Pozsonyi Richárd, Ko-
csis Zoltán, Kovacsics András,
Dobos Péter Mészáros Árpád.és A nemzeti ünnep napján lobbant lángra a nádas.

A legjobb időben érkezett
meg az önkor-Murakeresztúrra
mányzat új karbantartó gépe,
amit a kormány által elindított
Magyar Falu Program kereté-
ben tudott megvenni a telepü-
lés. Ilyenkor, tavasszal van
ugyanis a legtöbb olyan munka,
amiben ez a több funkciós kis-
gép hatalmas segítséget tud
nyújtani a falunak.

Keresztúrnak kiterjedt zöld
területe van, ezzel az új kistrak-
torral pedig sokkal gyorsabban
és hatékonyabban tudják majd
elvégezni a kertészeti munká-
kat. A kisgéppel nemcsak a nö-
vényzetet tudják gondozni, ha-

15 millió forintos kistraktort nyertek
nem az utak rendbetételé-
hez, kisebb földmunkákhoz és
szállításhoz is lehet majd
használni.

A munkagép átadásán Cse-
resnyés Péter országgyűlési
képviselő is részt vett, akinek a
támogatása nélkül nem sikerült
volna beszerezni a 15 millió
forintos értékű járművet. Az át-
adó ünnepségen Zavarkó József
alpolgármester és Tislerics An-
tal keresztúri képviselő mellett
részt vett a falu plébánosa, Vas-
labán Csaba is, aki megáldotta
a kis traktort, hogy minél to-
vább tegyen jó szolgálatot az
önkormányzat új járműve.

Kicsi, de sokoldalú és nagyon hasznos az a karbantartó gép,
amit a murakeresztúri önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében tudott megvásárolni.
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A járványveszély miatt ugyan
továbbra sem lehet közösségi
programokat tartani, Murake-
resztúron azonban a megfelelő
biztonsági intézkedések mellett
szuper húsvéti eseményt szervez-
tek keresztúri családoknak a he-
lyi vállalkozók az önkormány-
zati képviselőkkel összefogva.

A színes,Mazsi Műhelye
laminált tojáskuponokat rejtett
el a faluban, amit a keresztúri
gyerekeknek kellett megkeres-
ni. A képviselők és a helyi vál-
lalkozók felajánlásából renge-
teg ajándékot vásároltak, így a
programra regisztráló minden
gyereknek jutott belőle. Az aján-
dékokat a szülők javaslatai alap-
ján vásárolták meg, így a gye-
rekeket nagy öröm érte, amikor
a leadott kupont ajándékra vált-
hatták.

A korlátozások miatt tovább-
ra is zárva tart az óvoda és az
iskola is a faluban, a húsvéti to-
jásvadászat azonban igazi felüdü-
lést jelentett a gyerekeknek és az
őket kísérő szülőknek. A kiváló
ötlet a Mazsi Műhelyétől szárma-
zott, ők vállalták a program le-
bonyolítását is.

Polgár Róbert keresztúri pol-
gármester elmondta: „A járvány
miatt közös, nagy ünnepséget nem
tudunk tartani, de szerettünk vol-
na a kicsiknek egy kis örömöt
szerezni. Ez az a program, amit
biztonságos körülmények között
meg tudunk tartani, és ami iz-
galmas kaland lehet a gyere-
keknek is. A húsvéti tojásva-
dászat végül olyan sikeres volt,
jövőre akkor is megrendezzük,
ha a járványnak már híre-ham-
va se lesz.”

Minden gyereknek jutott aján-
dék a Murakeresztúron meg-
rendezett húsvéti tojásvadá-
szaton.

Húsvéti tojásvadászat

Néhány éve már nem lehet
lomtalanításkor kidobni az elekt-
romos hulladékot: a tévét, a mo-
sógépet vagy éppen a hűtőket.
Sok lakos számá-murakeresztúri
ra azonban komoly nehézséget je-
lentett volna egészen Nagykani-
zsáig eljuttatni a feleslegessé vált
elektromos használati tárgyakat,
hogy a hulladékudvarban leadhas-
sák. Idén először, a járványügyi
veszélyre is tekintettel, az önkor-
mányzat elvállalta az elektronikai
hulladék elszállítását. Annyi feles-

Halmokban állt az elektronikus hulladék az önkormányzat ud-
varán Murakeresztúron.

Április 8-án, több hónapnyi
felújítást követően visszaköltö-
zött a murakeresztúri önkor-
mányzat a gyönyörűen felújított
hivatalába. Az épület kívül-be-
lül újjászületett: új irattárolót és
étkezőrészt alakítottak ki az eme-
leten. Magas tető került az épü-
letre napelemekkel, így saját ma-
guknak tudják megtermelni a
munkához szükséges energiát.

Minden nyílászárót lecserél-
tek, újrafestettek és szigetelték
a falakat, hogy minél kevesebb
energiából tudják kifűteni az
épületet. Nyáron pedig új lég-

Visszaköltözött a keresztúri önkormányzat
Gyönyörűen felújították a hivatalt

kondicionálóval tarják majd
hidegen az irodákat. Lecserél-
ték a burkolatokat, új korlát ve-
zet a lépcső mellett az emelet-
re. Minden szobába külön elekt-
romos-, telefon és internetkap-
csolatot alakítottak ki.

„Az épület nagyon tetszik
mindenkinek, aki eddig látta, és
azt gondolom, ebben a szuper kör-
nyezetben a munka is más minő-
ségben tud majd haladni” – nyi-
latkozta keresztúriPolgár Róbert
polgármester, aki külön köszöne-
tet mondott munkatársainak a tü-
relmükért és a sok segítségért.

Az önkormányzat minden dolgozója részt vett a költözködés-
ben, igazi XXI. századi hivatal várja a keresztúriakat a Honvéd
utca 3-as szám alatt.

Különleges, óriási szal-
mabála nyuszikkal és bárá-
nyokkal készült Murake-
resztúr a húsvétra. A korlá-
tozások idején, amikor be
kellett zárni az óvodát és az
iskolát is, így derítik jobb
kedvre a gyerekeket, a
szülőket, a keresztúria-
kat. Az ötlet a Mazsi Műhe-
lye viráüzletből, és annak
vezetőjétől, Mikolánné Da-
najka Biankától Tislericsjött,
Antal keresztúri önkormány-
zati képviselő pedig szalma-
bálákkal segített a szalma-
nyulak és – bárányok felépí-
tésében.

Óriás bárányok és hatalmas nyuszik
Elektronikus hulladék elszállítása

A Mazsi Műhelye korábban
is sok segítséget nyújtott már
Keresztúron a különböző kö-
zösségi programok előkészüle-
teiben, szervezésében. A mű-
hely a kiváló dekorációk elké-
szítése mellett rendszeresen tart

a helybéli gyerekeknek kézmű-
ves foglalkozásokat, és a falun
túl is sok felkérést meg-
rendelést kapnak. A hatalmas
nyulak és bárányok is a csapat
kreativitásáról teszek tanúbi-
zonyságot.

Hét bárányt, hét kisebb és két óriás
nyuszit készített szalmabálákból a
keresztúri Mazsi Műhelye, hogy jó
kedvre derítsék a falu lakóit.

leges gép összejött, hogy egy kör-
ben nem is lehetett elvinni.

Az akciónak köszönhetően
rengetegen meg tudtak szabadul-
ni feleslegessé vált lomuktól a
településen. Több éve félretett,
porosodó tévéktől, porszívók-
tól, hűtőktől és egyéb elektro-
mos hulladékoktól szabadulhat-
tak meg így a keresztúriak. Mi-
után ilyen nagy igény volt az
elektromos hulladék összegyűjté-
sére, várhatóan jövőre is meg-
hirdetik a programot.
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A murakeresztúri focicsapat
nemcsak a pályán egyre ered-
ményesebb, hanem a TAO-tá-
mogatások elnyerésében is. A
keresztúri sportegyesületnek le-
hetősége nyílt arra, hogy egy új
csapatszállító kisbuszt vehes-
sen. Az egyesületnek tavaly-
előtt már vettek egy új buszt,
most még egy 9 személyes jár-
művet tudnak mellé beszerezni.
A két busszal pedig kényel-
mesen és biztonságosan utazhat
a csapat az idegenbeli meccsek-
re, ami az összetartozás szem-
pontjából sem utolsó szempont.

Új buszra nyertek támogatást
Az MP Kanizsa Murake-

resztúr jelenleg egy meccsel ke-
vesebbet játszva is második a me-
gye II-es bajnokságban. A kisze-
melt busz vadonatúj, de tavalyi
modell, így egy kis kedvezményt
is sikerült kapnia rá az egyesü-
letnek egy pesti autószalonban,
ahol , a Sport-Polgár Róbert
egyesület Murakeresztúr elnö-
ke személyesen tekintette meg
a járművet. A klub vezetője
közösségi oldalán is megkö-
szönte a TAO-felajánlásokat,
amelyek lehetővé tették az
újabb beruházást.

Az új busznak köszönhetően kényelmesebbé és biztonságo-
sabbá válnak a keresztúri focicsapat útjai.

Háromból három győzelmet
aratott áprilisban a keresztúri fo-
cicsapat, és ennek köszönhetően
visszavette a vezetést a megye
II-es bajnokságban. Az MP Kani-
zsa Murakeresztúr jelenleg 2 pont
előnnyel vezeti a tabellát (ápri-

Újra élen az MP Kanizsa Murakeresztúr

lis 11-i állapot – szerk.). A kereszt-
úriak 86-ot lőttek és csak 22 gól
kaptak az elmúlt 20 mérkőzésen,
és ez az egyetlen csapat, ame-
lyik még egyszer sem kapott ki.
Az elmúlt három mérkőzés ered-
ményei és rövid összefoglalói:

április 2.
Baki SE – MP Kanizsa Mu-

rakeresztúr: 0-2
Bár az eredmény magabiz-

tos győzelmet mutat, 75 percig
hiába kereste a keresztúri csa-
pat a rést az ellenfél védelmén.
Ennyit kellett várni az első ta-
lálatig. A második gólt a 88.
percben csereként beálló védő,
Polgár Róbert szerezte. Szabó
István passzát az ötös vonaláról
küldte a kapu jobb oldalába a
90. percben. Ezzel a győzelem-
mel vette vissza az első helyet
az MP Kanizsa Murakeresztúr.

április 4.
MP Kanizsa Murakeresztúr

– Becsehely: 3-2
Izgalmas, ideges mérkőzé-

sen sikerült tovább növelnie a
keresztúri csapatnak a győzel-
mek számát. A meccs nagyob-
bik felében az ellenfél vezetett,
de a kiváló cserénknek és egy
becsehelyi kiállításnak köszön-

hetően sikerült a hazai csapat-
nak megfordítania a mérkőzést.
A győztes gólt 11-esből szerez-
te meg végül a keresztúri csa-
pat. Elismerés jár a Becsehely-
nek is, hogy emberhátrányban,
egy fővel kevesebben is sokáig,
hősiesen tartották az ered-
ményt.

április 11.
Zalaszentiván – MP Kani-

zsa Murakeresztúr: 1-3
Az elején még 1-0-ra ment

az ellenfél, és az se lett volna
csoda, ha még hármat kap a
vendégegyüttes az első félidő-
ben. De a hősies és egyben sze-
rencsés védelem végül meg-
úszta az ellenfél támadásait.
Sőt, a keresztúri csapat meg
tudta fordítani a mérkőzést a
Szilveszter-család góljainak kö-
szönhetően. Szilveszter Sándor
kettőt lőtt, aztán a csereként
beállt Krisztián is lőtt egy szé-
pet kipattanóból.

Továbbra is veretlen a murakeresztúri csapat, amely legutóbbi
három győzelmének köszönhetően visszavette a vezetést Zala
megye másodosztályú bajnokságában.

Az új igazolásoknak, a
csapat megerősítésének és egy-
re nagyobb rutinjának köszön-
hetően immár az első helyen áll
az MP Kanizsa Murakeresztúr
a megye II-es focibajnokság-
ban. Valódi esély nyílt rá,
hogy egy osztállyal feljebb
léphessen a keresztúri csapat.
És bár még sok meccs van hát-
ra, az MLSZ-nek már most el
kell küldeni az Sportegyesület
Murakeresztúr működésével kap-
csolatos legfontosabb adatokat,
hogy kiderüljön, felkészült-e a
klub az osztályváltásra. Ehhez
persze a csapatnak az első ket-
tőben kellene végeznie.

Elérhető közelségben a megye I-es szereplés

Az egyesület vezetése addig
is mindent megtesz, hogyha a
sors úgy hozza, előrébb léphes-
sen a klub és a csapat. Polgár
Róbert, a sportegyesület elnöke
és , az MPZavarkó József
Kanizsa Murakeresztúr titkára
előkészítette a Magyar Lab-
darúgó Szövetségnek a szük-
séges dokumentációt. Ha az
MLSZ jóváhagyja a regiszt-
rációt, akkor már csak a csa-
paton múlik a feljutás. A ke-
resztúri sportegyesületet 8 éve
indították újra a semmiből, ma
több mint 90 játékos van a
felnőtt és az utánpótlás csa-
patban.

Zavarkó József (balról) és Polgár Róbert előkészítették a doku-
mentációt az MLSZ-nek.

Kényelmesen, biztonságosan utazhat a csapat
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Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérkezett az adóbevallások
ideje. A járvány a civil szer-
vezetek gazdálkodásában is ko-
moly nehézségeket okozott. Min-
den fillér támogatás jól jön az
értékes társadalmi munkát vég-
ző szervezeteknek. Az adózó ál-
lampolgároknak nem kerül sem-
mibe, a közösségi életen vi-
szont nagyot lendít minden fel-

Ne feledjük el felajánlani adónk 1 százalékát!
ajánlás. Csak ki kell tölteni az
adóbevallásotokban, hogy kinek
kívánjuk felajánlani az SZJA
1%-át.

Murakeresztúr Önkormány-
zata arra kéri a keresztúri adó-
zókat, hogy az 1 százalékot
idén is ajánlják fel a település
bármelyik civil szervezetének!
Alább összegyűjtöttük a teljes

keresztúri listát, hogy milyen szer-
vezetek közül lehet válogatni:

Sportegyesület Murake-
resztúr

Közművelődési Egyesület
Murakeresztúr

Murakeresztúri Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület

Murakeresztúri Polgárőr
Egyesület

Zrínyi Kadétok Hagyomány-
őrző Egyesület

Murakeresztúri Horgász-
egyesület

Muramenti Szent Kereszt
Egyesület

„Hajrá Murakeresztúr” Össze-
fogás a Mura Régióért Egyesület

56-os Emlékműért Polgári
Egyesület

Sokat segíthet a közösségi életen

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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2021. január 1-jétől – Ko-
vácsné Deák Erzsébet szemé-
lyében – új közművelődési
szakember látja el községünk-
ben a művelődésszervezői és
könyvtárosi tevékenységet.

– Abban a szerencsés hely-
zetben vagyok, hogy murake-
resztúriként, községemben is a
közművelődési feladatokat lát-
hatom el. Középiskolai tanul-
mányaimat munka és család
mellett, felnőtt fejjel folytat-
tam, a Zsigmondy Vilmos és
Winkler Lajos Műszaki Közép-
iskolában érettségiztem. Min-
dig szerettem és ma is imádok
a közösségünkért dolgozni.
Voltam szülői munkaközösség
vezető a helyi általános iskolá-
ban, alapító kuratóriumi tagja a
Murakeresztúrért Közalapít-
ványnak, stúdiósa a Közműve-
lődési Egyesület - Falu TV Mu-
rakeresztúrnak.

Budapesten elvégeztem a mű-
velődésszervező majd a kom-
munikáció szakos bölcsész-
kulturális PR szakirányt. Szak-
dolgozataimat Murakeresztúr
kulturális életéről, valamint és
Hídszerepben Havas Henrikről
írtam. A Közművelődési Egye-
sület Murakeresztúr vezetője-
ként, önkéntes, társadalmi mun-
kámat jelenleg is gyakorlom.

Ma is hiszem azt, hogy az
eddig végzett közösségi mun-
kámnak, tudásomnak, képessé-
gemnek és végzettségemnek
köszönhetően lehetek 2010-től
a megszépült murakeresztúri
művelődési ház alkalmazottja.

Új közművelődési szakember Fityeházon

Az elmúlt 10 év alatt na-
gyon sok kisebb, nagyobb
programot, különféle képzése-
ket, gyermektáborokat tartot-
tunk. Külön kiemelem azoknak
a helyi közösségi önkénte-
seknek a munkáját, akik nélkül
a közösségépítő rendezvények
nem valósulhattak volna meg.
Ezúttal nyilvánosan is megkö-
szönöm a munkájukat.

Az elmúlt évek során több
elismerést is kaptam. 2013-ban
Barcson, Murakeresztúr közös-
ségért tett sokévi önkéntes
munkámat ismerték el és Főnix
nagyasszonyi díjjal jutalmaz-
ták. Prof. Dr. Gadányi Ká-
roly, Murakeresztúr díszpol-
gára, a község életében végzett
példaértékű munkám ered-
ményeként, aranygyűrűt ado-
mányozott.

Örömmel vettem, amikor
2020. decemberében Fityeház
polgármestere felkért a község
művelődésszervezői tevékeny-
ségének ellátására.

Murakeresztúr és Fityeház
település mindig is közel állt
egymáshoz. Itt nem csak a
körjegyzőségre gondolok. A „Fi-
tyeházi Népdalkör” rendszeres
fellépője a murakeresztúri prog-
ramoknak – fordítottan pedig a
„Rozmaring Asszonykórus” Fi-
tyeházon. A „Mura Dance”-
nek, fityeházi tagjai is vannak.
A települések lakói egymás
rendezvényein rendszeresen je-
len vannak. Rokonok, család-
tagok élnek a két településen.
Nagyon sok a közös szál, ked-
velik egymást az emberek.

Fityeház községnek gyö-
nyörű könyvtára van, bárme-
lyik kistelepülés megirigyelhet-
né. A mai modern világban
azonban mégsem könnyű a
falusi könyvtárosok sorsa. A
könyvolvasás visszaszorult, a
betérők száma lecsökkent. A
könyvtári szervezésű progra-
mokra kevesen érkeznek.

Ezért is jár tisztelet azoknak
a szülőknek, akik szükségét
érzik annak, hogy kisgyerme-
keik a könyvek által is a mesék
világában élhessenek. Segíthe-
tik, hogy gyermekeik iskolás-
ként – a kötelező olvasmányok
mellett – a koruknak megfelelő
könyveket is elolvassák. Ők
pedig jó példát mutathatnak a
felnőtté válás küszöbén. Kívá-
nom, hogy gyermekeiket kö-

vetve, unokáikkal is betérjenek
a könyvtárba. Hiszem, hogy
lehet közösségen kívül élni, de
nem érdemes.

A kezdés egy kissé nehéz-
kes, hiszen a járványidőszak
kellős közepén érkeztem. Nincs
lehetőség programok szervezé-
sére, korlátozva van a könyv-
tárhasználat. Elindítottam a
„könyvtár a küszöbön” szolgál-
tatást, majd a folyóirat házhoz
szállítása van előtérben. Köz-
vetlen közösségi kapcsolatokra
nincs lehetőség.

On-line térben a Fityeház
Község Önkormányzata és kö-
zösségi színterének hivatalos
oldalát kezelem. Fontosnak tar-
tom, hogy minél többen érte-
süljenek a helyi eseményekről,
információkról. Orvosi rende-
lés, gyógyszertári nyitva tartás,
önkormányzati információ és
minden egyéb, ami közérdek-
lődésre tarthat számot.

A járvány utáni „nyitást”
követően, a kulturális élet újjá-
élesztése fogja meghatározni.
hogy Fityeház milyen úton tud
tovább haladni. Bízom benne,
hogy ezt az utat közösen, Fitye-
ház Község Önkormányzata, a
Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat, a Fityeház Fejlődéséért Köz-
alapítvány, a Hagyományőrző
Népdalkör, a fityeházi óvoda, a
helyi vállalkozók és a segítő-
kész önkéntesek közös munká-
jával sikerül megvalósítani – fe-
jezte be bemutatkozó elbeszé-
lését Kovácsné Deák Erzsébet.

Magyaróvári Zsuzsanna

Kovácsné Deák Erzsébet

Községünk kreatív, segítő-
kész lakói közül néhányan –
köztük Pap Kálmánné Marika,
Abonyi Józsefné Jutka, Hec-
kenbergerné Dombai Veronika,
Veszelszki Nikolett, Abonyi Ve-
ronika, Virovecz Zsuzsanna és

Húsvéti tojásvadászat Fityeházon
Kovács Nóra – összefogtak és
idejüket rááldozva, nagyon
szép, vidám hangulatú húsvéti
díszeket készítettek és helyez-
tek el a település közterületei-
nek számos pontján – mindenki
örömére.

Aki „találkozik” ezekkel a
színes húsvéti figurákkal és
tojásfákkal, biztosan vidámab-
ban és jobb kedvvel fog tovább
menni ...

Április 2-án (Nagypénte-
ken) pedig – a húsvéti nyuszi
által elrejtett – hímestojások
megkeresésére is elindulhattak
a vállalkozó kedvű, „vadászni”
nem rest gyerekek. Aki – a ki-
adott térkép alapján – megta-
lálta és lefényképezte a néhány
„elrejtett” tojást – húsvéti aján-
dékcsomagot kapott.

A térképet és – sikeres „vadá-
szat” esetén – az ajándékot dél-
előtt Kovács Nóránál, délután
pedig Veszelszki Nikolettnél le-
hetett átvenni. Ők ketten meg-
osztva vállalták a majdnem egész
napos tojáskeresés lebonyolítá-
sával kapcsolatos teendőket.

Köszönjük nekik és a többi
segítőkész közreműködőnek a
programot, valamint a húsvéti
hangulatot teremtő, szép, szí-
nes, vidám kompozíciókat.
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2021-ben 22. alkalommal
került sor a könyvtárakban az
Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség által – a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával – az
Internet Fiesta programjaira.
Az internet ma már a minden-
napjaink részévé vált, így nem
véletlen, hogy a rendezvény
célja a digitális írástudás ter-
jesztése és az internet felhasz-
nálási lehetőségeinek minél
szélesebb körű bemutatása.

A koronavírus miatt zárva
tartó könyvtárak ebben az év-
ben a virtuális térbe költöz-
tették programjaikat.

A digitális írástudás, digitá-
lis tanulás és könyvtár témákat
kapcsolják össze idén a prog-
ramok, melyhez a letenyei vá-

A Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár hírei
rosi könyvtár is csatlakozott.
Több témában, több korosztály
számára kínálva játékokat, me-
séket, könyvajánlókat, rejtvé-
nyeket, fejtörőket.

Az érdeklődők a könyvtár
facebook oldalán találkozhat-
nak az alábbi programokkal:

– „Digitális érzelemkifeje-
zés” - Mennyire ismered a kö-
zösségi oldalakon oly divatos
emotikonokat? – játék

– Városi Könyvtár online
katalógusának használata –
bemutató

– Zelk Zoltán: A fecskék –
online mese

– A víz világnapja
o „Lassú víz, partot mos” –

Vizes szólások és közmon-
dások párosító játék

o A víz halmazállapotai –
ismeretterjesztő játék

o „Áttetsző, harmatos, rin-
gó, csepergélő” – a víz jelzői
Gévai Csilla: Nagyon kék című
könyve alapján

o „Vízcsepp” – Zsin Julian-
na papírszínház előadása

o „Víz és én” – rajzpályázat
felhívás

– Digitális írástudás” –
könyvajánló

– „Digitális pedagógia” –
könyvajánló

A programok célja volt
megismertetni az online tanulás
és a könyvtár kapcsolatát, az
online tanulást játékosítani és
tudást megosztani.

Személyes találkozás he-
lyett a könyvtár a facebook
oldalára költöztette a húsvéti
ünnepeket. Különösen figye-
lemmel a gyerekekre, nekik

kedveskednek online tartal-
makkal. Gyerekkönyv-ajánlók,
bábjáték, kézműves foglalko-
zás, vers elférnek egymás mel-
lett az online felületen.

„Kiscsibe és az öreg macska” – Húsvéti  bábelőadás.

„Otthon is elkészítheted” –
Húsvéti kézműves foglalkozás.

Ahogy eddig is mindig, a
jelentősebb ünnepeket megelő-
zően, úgy idén tavasszal is ün-
nepi díszbe öltözött te-Molnári
lepülés – ezúttal húsvét alkal-
mából.

Szokás szerint a Molnári
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat fogta össze egy helyi
civil szervezet (MOKE) és az
önkéntesek munkáját, az újon-
nan készített fadíszek pedig – a
karácsonyhoz hasonlóan –
Papp „Janti” János keze mun-
káját dicsérik.

- K.J. p.m. -

Ünnepi díszben Molnári

Tisztelt Letenyei Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a vakcinainfo.gov.hu internetes

oldalon történő védőoltás igénye iránti regisztrációban, vala-
mint elektronikus levelezési cím (e-mail cím) létrehozásában,
munkaidőben a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ
(8868 Letenye, Szabadság tér 7.) munkatársai állnak szíves
rendelkezésükre.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a segítségnyújtás csak
előzetes időpont egyeztetést követően vehető igénye, melyet a
93/900-169-es vagy a 30/437-4996-es telefonszámokon tudnak
megtenni!

Kérem, hogy személyes okmányait és TAJ kártyáját szíves-
kedjen magával vinni a regisztrációra!

Tisztelettel:
Farkas Szilárd

polgármester

Segítség a regisztrációban
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vagyok az MLSZ Zala Megyei
Társadalmi Elnökségének alel-
nöke.

Ezt az időszakot méltán ne-
vezhetjük komoly fordulópont-
nak sportegyesületünk életében,
mivel egy kevésbé szerencsés
szakaszt követően 2001 őszén,
amikor átvettük a sportegyesü-
let irányítását, a csapatunk ép-
pen pont nélkül állt a város-
környéki bajnokság őszi utolsó
fordulójában. A Semjénháza SE
vezetőségének és az önkor-
mányzatnak köszönhetően egye-
sületünk azóta töretlen fejlődé-
sen ment keresztül.

Az egyre jobb eredmények-
nek köszönhetően, megnyerve
a városkörnyéki bajnokságot, a
Megye III. Déli csoportot, majd
2007 nyarán a Megyei II. Déli
csoport bajnokaként kivívta a jo-
got a Zala megyei I. osztályban
való versenyzéshez. Mindezt az
akkori játékosedző Catalin Azoi-
tei nagyszerű munkájának kö-
szönhetően értük el. Rajta kívül
csapatunkat erősítette Vasile Mi-
riuta, a Ferencváros és a ma-
gyar válogatott volt kiválósága,
aki levezetésként nálunk fejezte
be aktív pályafutását.

A csapat bekerült a Zala me-
gyei I. osztályba. Catalin Azoi-
tei szakmai munkáját, hozzáér-
tését, elhivatottságát, profizmusát
mi sem dicséri jobban, mint
hogy a következő évben a Zala
megyei I. osztály bajnokaként
ünnepelhettünk 2008 júniusában.
Az egyesület labdarúgó szak-
osztálya azóta is ott szerepel.

A sikerek ellenére azonban
a Semjénháza SE életében is
előfordultak olyan események,
amelyek a vidám napokat be-
árnyékolták. Akik Nagykanizsa
és a környékbeli futballber-
kekben járatosak, azok számára
biztosan ismerősen cseng Fe-
kete Szabolcs neve, akit egy
gyógyíthatatlan betegség mind-
össze pár hónap alatt szólított

A Semjénháza SE elmúlt 20 éve
el közülünk. Szabolcs – vagy
ahogyan Semjénházán minden-
ki ismerte Feki – 2008 június
22-én csapata ellenTormafölde
rúgta élete utolsó gólját.

A következő siker kovácsa
Stróber Attila játékosedző kivá-
ló szakmai munkával a 2009-
2010-es évad bajnoki címéig
vezette Semjénháza csapatát. A
megyei I. osztály bajnoki cí-
meinek megszerzésével mind-
két esetben jogot szereztünk a
NB III-ban való szerepléshez,
de sajnos nem vállalhattuk, mi-
vel sportegyesületünk költség-
vetése nem tette lehetővé a
magasabb osztályban való rész-
vételt egy 700 fős település szá-
mára. Nem elég azonban az, hogy
a személyi feltételek adottak le-
gyenek – gondolok itt a tehetsé-
ges játékosokra, elhivatott edzők-
re és megfelelő vezetőségre –,
vannak olyan eszközök és tár-
gyi követelmények is, amelyek
elengedhetetlenek egy futball-
csapat jó teljesítményéhez.

Ezeknek a tárgyi feltételek-
nek a biztosítása is a most em-
lített időszakhoz köthető.

A TAO-pályázatok összesé-
gének köszönhetően vált lehető-
vé, hogy a Semjénháza SE jelen-
legi játékosai minden igényt ki-
elégítő körülmények között edz-
hessenek és láthassák vendégül
ellenfelüket a település csoda-
szép helyen fekvő, jól kiépített és
korszerűen felszerelt sportpályá-
ján. Infrastrukturális fejlesztések
sora járult hozzá a sportegye-
sület megfelelő működéséhez.

A TAO keretein belül a biz-
tonságtechnikai szabályzatnak,
a versenykiírásnak, valamint a
megyei I. osztály licencének meg-
felelő fejlesztések készültek:

2013. novemberében kezdő-
dött el egy 44x22 m-es műfü-
ves, palánkkal és világítással
ellátott kispálya építése, amely
28 nap alatt készült el.

Az ünnepélyes átadásra 2013.
december hónapban került sor
Józsi György, a ZMLSZ igazga-
tója, futballle-Mészöly Kálmán
genda, ország-Cseresnyés Péter
gyűlési képviselő, valamint sok
megyei focibarát társaságában.

2014 júniusában került át-
adásra a biztonságtechnikai és
működtetési szempontból elen-
gedhetetlenül szükséges külső
és belső kerítésrendszer kiépí-
tése, játékoskijáró építése (150
cm széles, 120 cm magas, acél
oszlopokra rögzített mobil já-
tékoskijáró), a füves nagypálya
mellé hazai és vendég kispad
(7,00 m x 1,50 m alapterületű
fedett, ívelt polikarbonát borí-
tással), a füves nagypálya min-
den oldalán 5 m magas, hor-

ganyzott acél tartószerkezetű,
kerítéssel kombinált labdafogó
háló került elhelyezésre. A
sportfejlesztési program eleme
volt a szükséges informatikai
eszközök beszerzése, mint no-
tebook, nyomtató.

A 2014-15-ös évadban a
sportfejlesztési program során a
meglévő sportöltöző került fej-
lesztésre, átalakításra, bővítés-
re, amellyel mind a játékosok,
mind a mérkőzésvezetők, mind
a szurkolók a mai kor igé-
nyeinek mindenben megfelelő
szociális helyiségekkel, infrast-
rukturális feltételekkel rendel-
kező sportöltözőt kaptak. Meg-
valósult a teljes belső festés,
szociális blokkok, tárolók és
szertár kerültek kialakításra.

A sportpálya északnyugati
oldalán egy 5 méter széles és
46,00 méter hosszú, előre gyár-
tott vasbeton szerkezetű, 4 soros,
300 főt befogadó, szabványos
stadionszékekkel felszerelt lelá-
tó kivitelezése is megtörtént.

Az edzésekhez már elen-
gedhetetlenül szükséges egy
pályavilágítási rendszer meg-
építése. A régi légkábeles veze-
ték valamint a reflektorok már
nem tudták biztosítani a meg-
felelő és előírt lux fényerőt, az
elektromos rendszer kapacitása,
valamint a megfelelő áramerős-
ség hiánya miatt, ezért ennek
fejlesztése szükségessé vált. A
földkábel lefektetése után 4 db
13 m magas grafit színre
szinterezett acél oszlopra került
elhelyezésre a 16 db 2 KW-os
aszimmetrikus sport reflektor.

2016-2017 évben sikerült
megoldani a pálya öntözőrend-
szerének kiépítését, amely a
lassan mediterránná váló éghaj-
latunk következtében száradó
gyepszőnyeg versenysportra
alkalmassá tételét szavatolja. A
pálya alácsövezése megtörtént,
és egy 17 fejes Hunter auto-
mata öntözőrendszer került ki-
építésre. A locsoláshoz szüksé-
ges víz mennyiséget egy 30 m -es
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acél, földfeletti puffer tartályon
keresztül egy nagy teljesítmé-
nyű szivattyú biztosítja. Termé-
szetesen a mai vízárak mellett
ezt az ivóvíz rendszerről a ma-
gas költségek miatt az egye-
sület nem tudta vállalni. A
megoldást egy 27 m mély fúrt
kút megépítése jelentette.

2017. májusában Teqball-asz-
tal beszerzésére és telepítésére
került sor, amely nagy segítsé-
get nyújt a technikai képzések
terén, valamint bővíti a kültéri
sportolási lehetőségek körét.

2018-ban a statikai tervek-
nek megfelelően került sor a
300 férőhelyes lelátó lefedésé-
re. Az előregyártott és felület-
kezelt acél szerkezet „Z” szele-
menekkel és a csapat színnek
megfelelően zöld-fehér trapéz
lemez héjazattal, csavaros köté-
sekkel rögzítve került kivitele-
zésre lakatosMarkek István
mester közreműködésével.

2019-ben beszerzésre került
egy új Antonio Carraro TIGRE
4400 F kistraktor (gyepkímélő
gumiabroncsokkal), valamint R2
Moster 130 típusú kombinált
műtrágyaszóró és felülvető gép.

Ebben az időszakban egy
horganyzott állványra került
felszerelésre az elektromos, táv-
irányítóval működtethető ered-
ményjelző tábla, amely a mér-
kőzések állása mellett annak
időpontját is mutatja, tájékoz-
tatva a szurkolókat.

2019-ben a Semjénháza,
Kossuth u.15. szám alatt talál-
ható sportöltöző felújítási mun-
kálatai: padlásfödém és az épü-
let utólagos külső hőszigetelé-
se, utcafronti 2 db nyílászáró
cseréje, billenő garázskapu be-
építése, az épület belső festése,
előtető-szerkezet építése, épü-
letgépészeti szerelvények és
szaniterek cseréje.

2019 június 08-án került sor
az ünnepélyes lelátó avatásra és
a 2018-19-es bajnoki évadban a
megyei I. osztály III. helyezé-
séért járó bronzérmek átadására

A lelátó avatása…

Kárpáti István
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a Semjénháza SE labdarúgói
részére. A focirajongók köré-
ben nagy érdeklődést kiváltó
program keretén belül a Sem-
jénháza együttese barátságos
mérkőzést vívott Nagykanizsa
NB III-as csapatával. Ezt köve-
tően került sor a kétszeres me-
gyei I. bajnok Semjénháza már
öregfiúk játékosaiból alakult ve-
gyescsapat, illetve a Ferencvá-
ros öregfiúk csapata közti sok
nézőt csalogató gálamérkőzésre.

2020-ban 27 férőhelyes par-
koló kialakítására került sor köz-
vetlenül a fedett lelátó mögött.
Ez a térburkolat 8 cm vastag-
ságú rendszerkövekből 750 m2

felületen, szegélyezéssel és víz-
elvezetők kialakításával készült.

Jelenleg a játékoskijáró ki-
alakítása folyik, egy 85 fm
hosszú 2 m széles térkőburko-
lattal ellátott járda, oszlopokkal
és 3 soros lánckorláttal. A Kos-
suth utcai parkolót és az öltözőt
összekötő gyalogút és a lépcső
kiépítése is megtörtént. Mind-
ezek mellett az infrastrukturális
fejlesztések, a működéshez szük-
séges eszközök, mosógép, szá-
rítógép, a sérülés, illetve ápo-
láshoz szükséges: egészségügyi
táska, defibrillátor, hordágy is
beszerzésre kerültek.

Az utánpótlásneveléshez szük-
séges sportfelszerelések, labdák,
kesztyűk, mezek, utazó és edző
melegítők, táskák biztosítása és
pótlása folyamatos. Az utazáshoz
szükséges buszok beszerzése
2013-2015-ben történt, majd
2018-ban a régi cseréje is meg-
valósult.

2020-ban a meglévő kis-
traktorhoz egy 600 literes gyűj-
tőtartályos TORO típusú spe-
ciális pályanyíró asztallal bő-
vült gépparkunk.

Mindezek a TAO-ból finan-
szírozott fejlesztések nem való-
sulhattak volna meg, az egye-
sület külső segítői nélkül. A
pályázatok megírásánál orosz-
lánrészt szerepet vállalt telepü-
lésünk jegyzője Kónyáné, Csilla,
mindazon vállalkozások veze-
tői, akik a TAO forrást a Sem-
jénháza SE-nek utalták. A szer-
vezésben rendezői feladatok el-
látásában, társadalmi munká-
ban segítő öregfiúk csapata,
valamint a Semjénháza Erdősfa
polgárőr egyesület tagjai.

Egy biztos: ahogy az élet-
ben, úgy a futballban is igaz a
mondás: akár győzelem, akár
vereség a végkimenetele, men-
ni kell tovább. A méltán nép-
szerű magyar labdarúgó, Pus-
kás Ferenc így ír a világ leg-
közkedveltebb sportjáról: „Tré-
ningezni sokat, nagyon sokat.
Tudni élni a pályán és a pályán
kívül. Szeretni a közönséget, de
mindenek felett imádni a labda-
rúgást, a világ legszebb sportját.”

Preksen László
polgármester

Egy ingatlanzalaszentgróti
visszavásárlási ügye kapcsán
derült ki, hogy a város önkor-
mányzata is ellátta megbízással
a Czeglédy Ügyvédi Irodát.

Történt még 2018-ban, hogy
Zalaszentgrót Önkormányzata
pályáztatás útján 6,55 millió fo-
rintért értékesítette a Batthyány
utca 8-10. szám alatti ingat-
lanokat.

A győztes vállalkozó azon-
ban a szerződésben vállalt ha-
táridőket, sőt az önkormányzat
által adott újabb terminusokat
sem tartotta be a projekt meg-
valósítása során, ezért a testület
az ingatlanok visszavásárlása
mellett döntött.

Egy hivatalos levelezés ta-
núsága szerint az üggyel kap-
csolatban képbe került a Czeg-
lédy Ügyvédi Iroda. A levél
alapján joggal gondolható,
hogy a város vezetése feladattal
bízta meg az irodát. Ezt erősí-
tette meg kiadónknak az ingat-
lanvásárlási ügyben érintett cég
képviselője, aki elmondta, hogy
személyesen kereste fel őt
Czeglédy Csaba.

Úgy tűnik, hogy a Gyur-
csány Ferenc DK-elnökkel szo-
ros kapcsolatban álló Czeglédy
Csaba ügyvéd – akinek műkö-
dését 2020 október 21-től a Vas
Megyei Ügyvédi Kamara fel-
függesztette – irodája nem csak
az ellenzéki fővárosi kerületi
önkormányzatoktól kap jól fi-
zető megbízásokat, hanem most
már vidéken is.

Nincs abban semmi megle-
pő, hogy Zalaszentgrót is Czeg-
lédy Csaba „térképére” került,
hiszen a zalai kisváros köztu-
dottan a Demokratikus Koalíció
egyik bázisa.

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirat-
hamisításért és a számviteli fe-
gyelem megsértéséért elítélt
ügyvéd irodájával van üzleti
kapcsolatban. Aki és társai
ellen egyébként jelenleg külö-
nösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bün-
tette és más bűncselekmények
miatt folyik eljárás. A vád sze-
rint 6,215 milliárd forint va-
gyoni hátrányt okoztak az ál-
lami költségvetésnek.

Időközben aTarbuza Attila,
2018-ban kiírt pályázat győz-
tese a ügy-, Két Tarbuza Kft.
vezetője kiadónknak elmondta
(az interjú a www.zalatajkiado.hu
honlapunkon teljes terjedelmé-
ben olvasható – a szerk.), hogy

Czeglédy Csaba Zalában is ügyködik
– avagy egy zalaszentgróti ingatlan visszavásárlási ügyének kérdőjelei

kénytelenek voltak az önkor-
mányzat visszavásárlási szán-
dékát tudomásul venni, hiszen a
kivitelezés meghosszabbítási ha-
táridejének feltételeként a nem
megvalósulási kötbér és a kése-
delmi díj sokszorosát kérték.
Ezt pedig nem tudják teljesíteni.

Az üggyel kapcsolatban ter-
mészetesen megkérdezzük Ba-
racskai Józsefet, Zalaszentgrót
polgármesterét és dr. Czeglédy
Csabát is.

S arra is keressük majd a
választ, hogy a járvány miatti
helyzetben milyen tájékoztatást
kaptak a Zalaszentgróti Képvi-
selő-testület tagjai a megbízott
ügyvéd személyével kapcso-
latban Baracskai Józseftől, aki
egy személyben dönt – a kép-

viselők véleményének kikérése
után – az ügyekben. S persze az
is érdekes lehet, hogy a képvi-
selők milyen választ adtak, mi-
lyen véleményt fogalmaztak
meg az ügyvédi irodával kap-
csolatban.

Új fejlemény az ügyben,
hogy a képviselő-testület Fi-
desz-KDNP csoportjának tagjai
írásban kértek betekintést Ba-
racskai József polgármestertől
az önkormányzat és a Czeglédy
Ügyvédi Iroda között létrejött
szerződésbe. A szerződési díj
összegén túl arra is kíváncsiak,
hogy létezik-e más szerződés is
az említett ügyön kívül az
önkormányzat és az ügyvédi
iroda között.

E.E.

Az ominózus levél.

Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba szoros kapcsolatot ápol.

Fotó: badog.blogstar.huFotó: badog.blogstar.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A kényszerszülte COVID ve-
szélyhelyzet idején is igyekszik
megtalálni a letenyei Fáklya Mű-
velődési Ház és Könyvtár a kul-
túraközvetítés és értékátadás le-
hetséges formáit. Mivel rendez-
vényeket nem tarthatnak ebben
az időszakban, ezért az aktuális
jeles eseményekhez kötődő vide-
ós és fotómontázsokkal jelent-
keznek, amelyek a közművelő-
dési intézmény internetes közös-
ségi oldalain érhetők el minden-
ki számára.

A Nőnap alkalmából „Egy szál
virág helyett” címmel a Letenyei
Versmondó Kör férfi tagjai (Hal-
mi Nándor, Bogdán Gábor, Hor-
váth Bendegúz, Dömők József)
és kö-Molnár Dani Gitáros
szöntötte ily módon a hölgyeket.

Kultúra a virtuális térben
A márciusban tartandó Hó-

virág Tavaszi Művészeti Fesz-
tivál korábbi éveiből készített
összeállítás is nagy sikert ara-
tott, akárcsak az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc ese-
ményei, hősei és a letenyei em-
lékhelyek előtt tisztelgő „kis-
film”, Molnár Dániel közműve-
lődési asszisztens szerkeszté-
sében.

Folyamatosan, hetente há-
rom alkalommal pedig múlt-
idéző fotók kerülnek fel az
FMHK facebook oldalára a
„Múlt érték” c. lokálpatrióta kö-
zösségépítő sorozatban a Lete-
nyei Települési Értéktár Bizottság
gondozásában, a tavaly elhunyt
Tóth Oszkár nyugalmazott kul-
túrház igazgató hagyatékából.

Még nincs döntés arról, hogy a
téli vagy a nyári időszámítást
használják-e az Európai Unió tag-
államai – közölte az Innovációs
és Technológiai Minisztérium
(ITM) az MTI megkeresésére.

A tárca felidézte, hogy az
Európai Parlament 2019 tava-
szán támogatta az óraátállítás
megszüntetését célzó európai bi-
zottsági javaslatot, a kezdő dá-
tumot az eredeti kezdeménye-
zés szerinti 2019 helyett azon-
ban 2021-ben határozta meg.

Téli vagy nyári?

A képviselők további egyez-
tetésre kérték az Európai Bi-
zottságot és a tagállamokat an-
nak érdekében, hogy az egy-
séges piac működését ne for-
gassa fel az, hogy egyes orszá-
gok a téli, míg mások a nyári
időszámítás mellett döntenek.

A javaslattal kapcsolatban
elfogadott uniós tanácsi állás-
pont nincs, azt mostanáig a
2020-ban és a 2021 első felé-
ben soros elnökségek egyike
sem tárgyalta – közölte az ITM.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester tájékoztatta lapunkat,
hogy a város önkormányzatá-
nak 2021. évi költségvetésének
elfogadását követően, a képvi-
selő-testület véleményének figye-
lembevételével meghirdetésre ke-
rült a helyi lakáscélú támogatás
igénylése.

Lakáscélú támogatásban az
az igénylő részesíthető, aki a mél-
tányolható lakásigény mértéké-
nek felső határát meg nem ha-
ladó lakást épít, vagy vásárol,
vagy akinél a tervezett lakásbő-
vítés a már meglévő lakrésszel
együtt számítva a méltányol-
ható lakásigény mértékének fel-
ső határát nem haladja meg, vagy

Lakáscélú támogatás
akinek, valamint a vele együtt-
költöző közeli hozzátartozó-
jának önkormányzati tulajdonú
lakásra bérleti jogviszonya nem
áll fenn, vagy arról érvényesen
lemondott és a bérbeadó azt el-
fogadta, vagy akinek, házastár-
sának, élettársának, gyermeké-
nek a megépíteni, vagy megvá-
sárolni, vagy bővíteni kívánt la-
káson kívül más lakásban együt-
tesen legfeljebb 50 %-os tulaj-
doni hányada van, ha a tulaj-
donszerzés tulajdonközösség meg-
szüntetése, vagy öröklés útján
történt. A lakáscélú támogatás
mértéke 150.000 - 250 000 Ft-
ig terjedhet. A lakáscélú támo-
gatás iránti kérelem évente au-

gusztus 30-ig nyújtható be a Le-
tenyei Közös Önkormányza-
ti Hivatalnál. A lakáscélú támo-
gatás meghirdetése esetén a
lakáscélú támogatás iránt be-
nyújtott kérelmek elbírálása
legkésőbb szeptember 30-ig tör-
ténik.

A támogatással kapcsolatban
felvilágosítás kérhető, illetve for-
manyomtatvány igényelhető a Le-
tenyei Közös Önkormányzati Hi-
vatal I. emelet 2. számú irodában,
vagy a II. emelet 1. számú irodá-
ban. A kérelem benyújtásának
határideje 2021. augusztus 30.

Farkas Szilárd

Március 22-én lomtalanítást
szervezett a Viridis-Pannonia
Nonprofit Kft. Letenyén. A ko-
rábbi évekhez képest változás
volt, hogy az ingatlanok elé ki-
helyezett háztartási lom mennyi-
sége háztartásonként nem ér-
hette el a három köbmétert.

Lomtalanítás Letenyén
A lomtalanítás időszakában

a vírushelyzet és a magasabb
szintű jogszabályi előírások mi-
att a Csányi utcai hulladék-
udvar nem nyitott ki, így a
lakosság részéről összegyűlt kép-
megjelenítő elektronikai beren-
dezéseket, autógumit, háztartá-

si kisgépeket nem fogadta a
gyűjhőhely. A szolgáltató a lom-
talanítást megelőzően külön tá-
jékoztatást tett közzé, mely sze-
rint a korlátozások feloldását
követően a hulladékudvarban díj-
mentesen leadhatók ezen lo-
mok. Hozzá kell tennem, né-
hány utcában, a nem elszállít-
ható háztartási lom szétszóró-
dott, a kihelyezett üvgből ké-

szült tárgyak összetörtek, me-
lyet az önkormányzati közfog-
lalkoztatottaknak kellett eltaka-
rítania – fogalmazott Farkas Szi-

lárd polgármester, aki jövőbeni
reményét fejezte ki, hogy a
2022-es lomtalanítás során a szol-
gáltató által kiadott tájékoztató
szerint jár a lakosság azon ré-
sze, akik kihelyezték a nem meg-
engedett háztartási lomot.

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!
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Nem éppen szívderítő látvány…

Három köbméter a határ háztartásonként
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A letenyei tanuszoda az
Andrássy Gyula Általános Is-
kola és a Hóvirág Óvoda mö-
götti területen kerül kialakí-
tásra. Az 1300 m hasznos2

alapterületű létesítményben egy
25 méteres, hatpályás, szab-
ványméretű medence és egy
10x6 méteres tanmedence épül,
amely nem csak a diákok
úszásoktatásának, de akár a sza-
badidő- és versenysportnak is
lehetőséget adhat a településen.

Március 11-én az építtető, a
kivitelező, az építési műszaki

Megtörtént a munkaterület átadása
ellenőr, a felelős műszaki ve-
zető és a helyi önkormányzat
közreműködésével a munkate-
rület átadás-átvételi eljárásának
lefolytatására került sor. Az
ingatlan birtokának átvételéről
szóló hozzájáruló nyilatkozat is
aláírásra került, így az ingatlan
tulajdonosa már a Magyar Ál-
lam, a tulajdonosi joggyakorló
pedig a Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési (BMSK) Zrt.
– fogalmazott Farkas Szilárd

polgármester, aki hozzátette: március 11-én az ingatlan bir-
toka átadásra került a BMSK
Zrt-nek. A helyszíni bejárást
követően, egy rövid egyeztetés
után a jövőbeni pénteki koope-
rációs napok kerültek kijelölés-
re, melynek első időpontja már-
cius 26-ára volt kitűzve. Az

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármestert elektronikus levél-
ben kereste meg a Nagyka-
nizsai Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési csoportja, hogy
egyrészt felhívja a figyelmet a
trükkös csalókra, akik magukat
a közműszolgáltató munkatár-
sainak kiadva, éves vagy hó-
közi óraleolvasásra és/vagy
karbantartásra hivatkoztak és
kértek bebocsátást a gyanútlan
állampolgár otthonába, és így
próbáltak tőlük szolgáltatás fe-
jében pénzt kicsalni vagy fi-
gyelmüket elterelve pénzt el-
tulajdonítani. A közműszolgál-
tató készpénzt nem kér senkitől
a helyszínen. Az esetleges dí-
jakat online vagy „csekk” be-
fizetésével tudja az állampolgár
kiegyenlíteni a szolgáltató felé.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a

Csalók próbálkoznak
közműszolgáltatók munkatársai
a szolgáltató által kiállított
fényképes igazolvánnyal ren-
delkeznek.

Másrészt pedig a csomag-
küldő szolgáltatók nevében is
próbálkoznak a csalók, külde-
nek üzeneteket kiberbűnözők.
Az elmúlt hetekben több lakos-
sági bejelentést is érkezett a
rendőrségre, illetve önkor-
mányzatunkhoz is olyan SMS-
ekre hivatkozva, amelyben a
címzettet egy csomagkülde-
mény rövid időn belüli érke-
zésére emlékeztetik. A hatóság
szerint az oldal egyetlen célja,
hogy a telefonra vagy más
okoseszközére egy kártékony
kódot tartalmazó alkalmazást
telepítsenek, hogy az elkövetők
hozzáférhessenek az eszközön
tárolt adatokhoz.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd

első kooperáción Mikóné Far-

kas Ildikó alpolgármester asszony
vett részt az önkormányzat ré-
széről. A megkezdődött beru-
házás – melyet a Dunántúli
Magasépítő Kft. végez – befe-
jezésének várható határideje
2022. nyara.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig… Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
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