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Április 13-án a Vöröske-
reszttel együttműködve vér-
adást tartottak .Letenyén

– Mindig örömmel veszem,
ha a nagykanizsai szervezet e
céllal keresi meg önkormány-
zatunkat. A Fáklya Művelődési
Házban 55 véradó jelent meg, 4
személy pedig úgy döntött,
hogy első véradó lesz, mely
nagyszerű hír valamennyiünk
számára. Ők a véradást köve-
tően oklevelet is kaptak –
tájékoztatott Farkas Szilárd
polgármester.

Aki vért ad, a saját egész-
ségnek is jót tesz. A véradást

Véradás Letenyén
megelőző kötelező tesztek tu-
lajdonképpen egyben szűrő-
vizsgálatok is. Az Országos
Vérellátó Intézetben ugyanis a
levett véren minden alkalom-
mal, még a rendszeres véradók
esetében is elvégzik a kötelező
teszteket, a HIV, a Hepatitis-B
vírus, a Hepatitis-C vírus, a
szifilisz vizsgálatot és a vércso-
port meghatározást. Az egész-
séges vérből vörösvérsejt-kon-
centrátum, plazmakészítmé-
nyek és vérlemezke-koncent-
rátum készül, így egy egység
teljes vér három beteg honfi-
társunk életén segíthet.

Már csaknem másfél esz-
tendeje, hogy a Covid-19 vírus
jelentősen megnehezíti a Föld
lakosságának életét. A tudo-
mány pedig az utóbbi hónapok-
ban jutott el arra a szintre, hogy
a fertőtlenítőszerek és a maszk
rendszeres, célzott használata
mellett képessé váltunk több-
féle, nagy mennyiségű oltás
formájában is felvenni a harcot
a vírus okozta, sokszor sajnos
nagyon komoly kimenetelű
megbetegedéssel.

A lakosság tömeges oltása –
ahogy az egyedülálló idősek

Az Erdősfa Polgárőr Egyesület a lakosok védelmében

élelmiszerrel és gyógyszerrel
történő ellátása is – azonban jól
szervezett logisztikát igényel,
mivel csak ésszerűen és meg-
fontoltan vehetjük elejét a to-
vábbi, pandémia okozta problé-
máknak. Ahogy országunkban
minden hon- és rendvédelmi
szerv – beleértve a rendőrséget,
katonaságot –, úgy a polgárőr
egyesületek is kiveszik a részü-
ket a szervezéssel kapcsolatban
felmerülő problémák megol-
dásából.

Az Erdősfa Polgárőr Egye-
sület védett korban levő tagjai

még mielőtt a saját oltásukat
megkapták volna, már akkor is
magukénak tekintették ezt a
feladatot. Kezdetektől fogva
példaértékűen vesznek részt
Semjénháza civil lakosainak ol-
tási pontokra, majd onnan haza
történő eljuttatásában. Heti
szinten, igény szerint akár több
alkalommal is történik szállítás,
az alaposan kifertőtlenített pol-
gárőr járműbe csak a járvány-
ügyi szabályok szigorú betar-
tása mellett, maszkban ülhet-
nek be az utasok. A szállítással
kapcsolatos egyeztetés minden
alkalommal pontosan történik
meg, az idősebbeket és a moz-
gásukban korlátozottakat a sa-
ját házuk előtt veszik fel és oda
is szállítják őket vissza. Ahogy
az Erdősfa Polgárőr Egyesület

elnöke, nyilatko-Mátés Ferenc
zott, folyamatosan tartják a
kapcsolatot a háziorvosi szol-
gálattal és még arra is ügyel-
nek, hogy az oltás beadásához
szükséges iratok – a nyilatko-
zattal együtt – össze legyenek
készítve, ezzel is lerövidítve az
oltóponton való tartózkodási
időt és könnyítve az idősebb
lakosok dolgát, az egészség-
ügyi dolgozók munkáját.

Az Erdősfa Polgárőr Egye-
sület a korábbi feladatai mellett
tehát számos karitatív tevé-
kenységben is részt vesz, ezzel
erősítve a helyi önkormány-
zattal való együttműködést,
ami a település lakosságának
érdekében, vagyoni és egész-
ségügyi védelmében is történik.

Nagy-Varga Tünde

Számos karitatív tevékenységben vesznek részt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Határozatokat hozott az
önkormányzat a benyújtott
Családi Portaprogram – Szo-
ciális Földprogram kérelmek-
re. letenyei vá-Farkas Szilárd
rosvezetőt kérdeztük: hány főt
érint Letenyén a program in-
dítása?

Zala megyéből négy pályá-
zó igényét bírálták el pozitívan,
Letenye Város Önkormányzata
1 millió 370 ezer, Muraszeme-
nye Község Önkormányzata 1
millió 220 ezer, míg Murarátka
és Szepetnek községek önkor-
mányzatai pedig egyaránt 770
ezer forint támogatásban ré-
szesültek.

A pályázat benyújtásában –
mely a Letenyei Családi Porta-
program címet viseli – Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester és
Gál Zsuzsanna, a közös önkor-
mányzati hivatal osztályveze-
tője működtek közre – fogal-
mazott a városvezető, aki azt is
hozzátette a programot át kel-
lett dolgozni vissza nem térí-
tendő támogatási összeg mér-
téke miatt. – 75 kérelem érke-
zett, mely kérelmek közül a pá-
lyázat szerint 30 családot volt
módunk és lehetőségünk támo-
gatni. Megjegyzem, a központi

Családi Portaprogram – Szociális Földprogram Letenyén
pályázati felhívás maximum 40
család támogatását engedélyez-
te. Nehéz volt a döntés megho-
zatala, hiszen a rendeletben
megfogalmazottak szerint az
előnyöket is figyelembe kellett
vennünk. Ennek ellenére, akik
most nem vehetnek részt a
programban, őket továbbra is
arra bíztatom – amennyiben

pályázatunk jövőre is pozitív
bírálatban részesül –, hogy a
meghirdetést követően nyújtsák
be kérelmüket az önkormány-
zathoz. A program évek óta
sikerrel zajlik a településen. A
2021. évi Letenyei Családi Por-
taprogramban családonként az
alapcsomag szerint 2 kg vető-
burgonya, 32 db előnevelt csir-

ke és 32 kg csirketáp, valamint
választható csomagként gyü-
mölcsfák kerültek április hó-
napban kiosztásra, mindezek
családonként összesen 35.080 Ft
értékben. A mentor és a folya-
matsegítő figyelemmel kíséri a
programban lévő tevékenysé-
geket és folyamatos segítség-
nyújtást végeznek.

Farkas Szilárd városvezető
közösségi oldalán tájékoztatta a
város lakosságát, hogy április-
tól, a megfelelő szabályok be-

Elhelyezhető a lakossági fahulladék Letenyén

tartásával elhelyezhető a la-
kossági fahulladék a 6x6 Trans
Kft. letenyei telephelyén. (Jó-
zsef Attila u. 18).

Kizárólag fatartalmú anyag
helyezhető el, melynek mentes-
nek kell lennie minden idegen
anyagtól és tárgytól, pl.: kötö-
zőzsinór, drót, kő, föld, egyéb
fém és műanyag.

Továbbá tilos bevinni kom-
posztálható zöldhulladékot. A
nem elhelyezhető vagy idegen
anyag tartalmú hulladékot az
elhelyező saját költségén
visszaszállíttatják.

A beszállítás előtt előzetes
egyeztetés szükséges: Horváth
Dávid 06-30/558-9296

A telephely magánterület,
belépés az előzetes egyeztetés
után lehetséges. A területen ka-
merarendszer üzemel.

Egy letenyei önkormányzati
rendelet a város nevének jö-
vőbeli használatát hivatott sza-
bályozni.

– A képviselő-testület véle-
ményét kikérve és velük egyez-
tetve 10/2021. (III. 12.) számon
tartjuk nyilván a helyi önkor-
mányzati rendeletet, mely már
hatályba is lépett.

– Mely esetekben nem köte-
lező engedélyt kérni a név-
használatra, illetve ki adja ki
az engedélyeket?

– A rendelet 2. §-a szabá-
lyozza, hogy a névfelvétel,
illetve a névhasználat enge-
délyhez kötött, kivéve akkor,
ha a névhasználat valamely
magasabb szintű jogszabályon
alapul, vagy az önkormányzat
által alapított gazdasági társa-
ság, intézmények nevei esetén.
Nem kötelező akkor sem enge-
délyt kérni, ha országos szer-
vezetek letenyei illetékességgel
rendelkező helyi szervezet
használja a „Letenye” vagy a
„Letenye” bármely toldalékkal
ellátott nevet. Az elsőfokú ha-

Rendeletben szabályozták Letenye város nevének használatát

táskört a névhasználattal vagy a
névfelvétellel kapcsolatban a
képviselő-testülettől kapott át-
ruházott hatáskörben a Humán
és Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján személyem gyakorolja.
Az engedély vagy hozzájárulás
megtagadható és visszavonható
attól, aki a rendeletben foglalt
bármely rendelkezéseket meg-
sérti. A rendeletben külön sza-
bályozásra került, hogy a Le-
tenyei Szőlő- és Gyümölcster-
mesztők Egyesülete és annak

tagjai a „Letenye” nevét enge-
dély nélkül használhatják.

– Mely módon lehet benyúj-
tani a névhasználati igényt, mi-
kor adható ki az engedély és
mikor tagadható meg az en-
gedély?

– A rendelet 1. számú mel-
léklete egy kérelem forma-
nyomtatvány, mely kitöltésé-
vel, azon illetékbélyeg elhelye-
zésével a névhasználati igény
benyújtható az önkormányzat-
hoz. Amennyiben a név emb-
léma, jelvény, kiadvány vagy
dísz- és ajándéktárgy, vagy
egyéb más termék megjelölését
szolgálja, a kérelemhez csatolni
kell az adott tárgy, termék
színes tervét is. A névhasználat
csak akkor engedélyezhető, ha
a kérelmező természetes sze-
mély esetén a lakó- vagy tar-
tózkodási helye, nem termé-
szetes személy esetén a szék-
helye, telephelye vagy fiókte-
lepe Letenye város közigazga-
tási területén található, vagy
tevékenysége, működése jel-
lemző módon a városhoz szo-

rosan kötődik. A kiadott en-
gedély érvényeggése szólhat
egy vagy több alkalomra, hatá-
rozott időre, határozatlan időre
vagy feltétel bekövetkezéséig.
Meg kell tagadni az engedély
kiadását abban az esetben,
amennyiben a névhasználat cél-
ja, módja vagy körülménye a
névkizárólagosság elvébe ütkö-
zik, a névhasználatot olyan
személy kéri, akitől a névhasz-
nálat jogát már korábban meg-
vontam, és az új kérelem be-
nyújtásáig a két év még nem
telt el, vagy a névhasználat
célja jogszabályba ütközik, to-
vábbá a használat célja vagy
módja az önkormányzat vagy a
település lakosságának jogait,
illetve a jogos érdekeit sérti
vagy veszélyezteti. Akkor is
meg kell tagadni az engedély
kiadását, ha a névhasználat
Letenye gazdasági vagy társa-
dalmi, kulturális érdekeivel üt-
közik, illetve abban az esetben
is, ha az a használat a lakosság
nagy részének ellenérzéseit vált-
hatja ki.

Farkas Szilárd
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A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

Magyarország nagy léptek-
kel halad előre az oltási prog-
ramban. A magyar lakosság át-
oltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai  oltási  ered-
mények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű teljesítményre,
összehangolt munkára képes.

Ebben a megfeszített mun-
kában a Zala Megyei Kor-
mányhivatal is aktívan közre-
működik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormány-
megbízottja részletesen tájé-
koztatta lapunkat.

Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében

– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covid-
eset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátte-
rében a megye lakosságának
védelme, egészségének meg-
óvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószí-
nűleg még sokáig velünk ma-
rad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munká-
val, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzé-
sén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló hát-
térmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr sza-
vai is alátámasztják, aki az ol-
tási programot az ország tör-
ténetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként de-
finiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hét-
végén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szer-
vezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.

A helyi adottságok ismere-
te nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel ja-
nuárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Me-
gyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátás-
hoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontos-
ságára.

Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe le-
osztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport el-
osztási terve alapján a kor-
mányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, ame-
lyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bi-
zottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kór-
házakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtan-
dó oltási feladatokról. A mun-
kát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina eseté-
ben külön elosztási tervet kell
kidolgozni.

– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvo-
si körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekap-
csolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxi-
sokban felhasználandó, hivata-
lunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gon-
doskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a fel-
adatok kiosztásában, hiszen ar-
ról – a naprakész információk
begyűjtését követően – vissza-
csatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacso-
port és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok ter-
vezhetősége érdekében – mu-
tatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. En-
nek, mint hangsúlyozza, rend-
kívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzés-
ről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szer-
vezés eredménye

– A munka az előkészítés-
sel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szaksze-
mélyzet, valamint a háziorvo-
sok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának ered-
ményeként fejeződik be. Eh-
hez az emberfeletti teljesít-
ményhez valóban az szüksé-
ges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.

Magyarországon ötféle vak-
cinával oltanak, ennek is kö-
szönhető, hogy felgyorsulha-
tott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság át-
oltottsága. Zalában is vala-
mennyi, Magyarországon en-
gedélyezett vakcinával oltot-
tunk már – összegzett a kor-
mánymegbízott.

– Az elmúlt hónapban je-
lentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók ará-
nya. Tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala me-
gyében is folyamatosan emel-
kedik. Mivel az oltásokkal tar-
tósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.

Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alap-
ján haladtunk az immunizá-
lással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért ar-
ra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási idő-
pontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztráció-
val rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számá-
ra rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvas-
ható az időpontfoglaló rend-
szer működéséről.

Védekezés közben a gazda-
ság újraindítására is gon-
dolni kell

– Az emberek életének vé-
delme mellett a gazdaság új-

raindítása is életbevágó – szö-
gezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy priori-
tást jelent, hiszen a kormány-
hivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági sze-
replők, vállalkozások, munka-
vállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali ha-
táridővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.

A gazdaságvédelmi intézke-
dések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 mun-
kavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű mun-
kabér-támogatásban. Ennek je-
lentős részét előlegként, a töb-
bit utólagos elszámolást köve-
tően fizették vagy fizetik ki.

– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése meg-
valósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhe-
lyek teraszai és a kijárási kor-
látozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek élet-
be, amely a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők előtt meg-
nyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatér-
hetett a már régóta vágyott
normális medrébe.

Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az ol-
tásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állam-
polgárok is minél előbb hozzá-
juthassanak a vakcinához – zár-
ta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott.

Dél-Zala Murahíd
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Mint ahogy előző lapszá-
munkban pol-Farkas Szilárd
gármester már előrevetítette,
megkérdezésre kerültek a lete-
nyei önkormányzat által fenn-
tartott intézmények, hogy való-
jában miként szervezte át éle-
tüket a több, mint egy éve tartó
koronavírus világjárvány, mi-
ként élik meg a harmadik hul-
lámot. Most a Fáklya Műve-
lődési Ház és Könyvtár jár-
ványhelyzet közbeni életébe
pillanthatunk be, melyről Dö-
mők József igazgató számolt be
lapunknak:

Rendkívüli és rendhagyó
időszakot élünk a pandémia
miatt. Az integrált intézmé-
nyünkben azonban a megválto-
zott körülmények között is fo-
lyik a munka.

A Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár mindenkor, így a
mostani nehéz időszakban is
törekszik arra, hogy munkáját
színvonalasan, a lehetőségeket
kihasználva, új megoldásokat
keresve végezze, az elért ered-
mények megőrzése és fejlesz-
tése mellett. Az intézményben
dolgozó elkötelezett munka-
társak segítségével folytató-
dik a könyvtár és a művelődési
ház meghatározott tevékeny-
ségeinek ellátása. Jelen pan-
démiás veszélyhelyzet komoly
kihívások elé állítja integrált
közművelődési intézményün-
ket is.

Legfőbb célkitűzésünk je-
lenleg, a kollektíva fizikai és
mentális egészségének megőr-
zése mellett, az intézmény mű-
ködtetése, működésének bizto-
sítása a szabályozások adta reá-
lis lehetőségeken belül, még ha
csökkentett „üzemmódban” és
szolgáltatásokkal is.

Magyarul „kibekkelni”, és
ha lehet aktívan, hasznos szak-
mai tevékenységekkel áthidalni
ezt az időszakot. Tevékenysé-
günket a rendezvények megva-
lósíthatóságának hiányában a
virtuális tér felé orientáljuk. A
jeles alkalmakról (Magyar Kul-
túra Napja, Húshagyókedd, Nő-
nap, Hóvirág Fesztivál, Már-
cius 15., Majális, Anyák Nap-
ja stb.) fotómontázst, videó
összeállításokat készítünk, me-
lyek az intézményi közösségi
oldalainkon elérhetőek. Ezzel

A művelődési ház a járvány harmadik hullámában
is azt a célt szolgáljuk, hogy
a folyamatosság ne szakad-
jon meg.

Pályázatot kívánunk be-
nyújtani technikai eszközök, il-
letve szoftver beszerzésére, a
birtokunkban levő videoka-
zetták digitalizálásának elindí-
tásához.

Élni kívánunk az NKA kö-
zelmúltban átalakult közműve-
lődési szakmai kollégiumának
– remélhetőleg mielőbb megje-
lenő – pályázati kiírásával is.

A „Fejezetek Letenye törté-
netéből” című várostörténeti ki-
állítás további fejlesztésre vár,
a leletek állagmegóvás céljából
restaurálás alatt vannak. A tava-
lyi Kubinyi pályázati forrásból
történt beszerzéseken túl szük-
séges további három fali vitrin,
három asztali tárló beszerzése,
továbbá villamossági munkák,
a kiállítás konkrét rendezési
tervének elkészítése, új instal-
láció kialakítása, amelynek meg-
valósításához meg kell találni
további pályázati és egyéb
forrásokat.

A Muzeális Kiállító Hely
szerves részeként folyamatban
van a Kalivoda Kata emlék-
szoba kialakítása, melynek al-
kotásait Dmitrij Dubitskij orosz
műgyűjtő, mecénásként bizto-
sítja városunk számára.

Március 1-jén elektroniku-
san beadásra került a Nemzeti
Értékek és Hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzé-
sének és gondozásának támo-
gatására Hungarikum pályázat
(HUNG 2021) három alté-
mában:

1., Letenyei Értéktár című
kiadvány megjelentetése

2., Bemutató célra bemutató
terem kialakítása, témakörben a
muzeális kiállítóhely és Kali-
voda Kata emlékszoba bizton-
ságtechnikai rendszerének ki-
alakítása

3., Letenyei (Mura menti)
Értéktár Nap lebonyolítása

A pályázat elbírálásának
várható ideje június közepe.

Április elején újabb pályá-
zatot nyújtottunk be a fenntartó
önkormányzat nevében, az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
mához, a „Tér-Zene” Prog-
ramra.

A Letenyei Települési Ér-
téktár Bizottság március 19-i
ülésén javaslatok érkeztek a
települési értéktárba történő
felvételre:

• 1848/49-es emlékhelyek
(Kossuth szobor, Batthyány
szobor, Folly Bernát síremlék)
kulturális örökség kategóriában

• Mura Menti Napok kultu-
rális örökség kategóriában

• Kalivoda Kata munkássága
kulturális örökség kategóriában

• Boldog Buzád kilátó épí-
tett környezet kategóriában

• Letenye Város Fúvós Ze-
nekara kulturális örökség ka-
tegóriában

• Régi Mura-híd épített kör-
nyezet kategóriában

• Zrínyi-híd (Új Mura-híd)
épített környezet kategóriában

• Volt téglagyár kéménye
ipari és műszaki megoldások
kategóriában

A javaslatok szakmai előké-
szítése folyamatban van.

Intézményünket eddig elke-
rülte a vírus, a kollégák kö-
rültekintő, felelősségteljes ma-
gatartásának, no és természe-
tesen a szerencsének köszön-
hetően. A kollektíva zöme túl-
esett az első oltáson.

A járványügyi helyzetben is
a lehetőségekhez mérten töre-
kedtünk a kulturális értékek
közvetítésére, új kommuniká-
ciós csatornák kialakítására, a
lakossággal való folyamatos
kapcsolattartásra. Ebben a hely-
zetben alapvető volt, hogy a
csoportjaink és a kultúrabará-
tok „kezét ne engedjük el”. Egy
új szemléletű kultúraközvetítés
kialakulásának alkotó részesei
voltunk és vagyunk.

Felértékelődtek az online
virtuális tér adta lehetőségek,
hangsúlyosan kezeltük az intéz-
ményi facebook közösségi ol-
dalt és a honlapunkat.

A Magyar Kultúra Napja
letenyei ünnepére a járvány-
helyzetben hat programmal ké-
szült a Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár.

Videofelvételen Horváth
Bendegúz, a Nemzet Fiatal Te-
hetségeiért ösztöndíjas vers-
mondója mondta el a Himnuszt
és video montázs is készült a
korábbi évek Kultúra Napi lete-
nyei rendezvényeiből, melyeket
az intézmény közösségi olda-
lain láthattak az érdeklődők.

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

Közművelődési intézmé-
nyünk, egyben mint a Letenyei
Települési Értéktár Bizottság
ekkor indította útjára a „Múlt
érték”! – Letenyei pillanatok a
múlt századból című fotóso-
rozatot. E napon került sor a
„Letenyei Kultúra Mecénása”
díj átadására is. A díjat a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár
alapította két évvel ezelőtt,
2019-ben. Célja, az intézmény
ebben a formában is köszönetét
és elismerését kívánja kifejezni
azok irányába – vállalkozók,
gazdálkodó szervezetek, magán-
személyek – akik anyagilag
segítik munkáját, rendezvé-
nyeit, programjait. Ezzel is na-
gyobb figyelmet keltve a támo-
gatóknak és ösztönzést adva az

Dömők József (balról) dr. Tóth Zsolttal, a Letenyei Kultúra
Mecénása díj idei kitüntetettjével.



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete
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A faluvezetés egy új, 400 m -es fóliasátor be-murakeresztúri 2

szerzésén gondolkodik, amivel tovább lehetne bővíteni az önkor-
mányzat kertészetét, hogy minél nagyobb területen és minél haté-
konyabban termeszthessenek. Az önkormányzat célja az, hogy sok
finom és egészséges ételt tudjanak helyben előállítani, amit aztán
a település konyhájában fel tudnak használni. A hosszú távú
céljuk pedig az, hogy saját, egészséges biotermékeket hozzanak
létre, amiket országszerte értékesíteni tudnak.

Az önkormányzati kertészet a keresztúri óvoda közvetlen
szomszédságában van, így arra is jó, hogy a gyerekek kedvét
meghozza a gazdálkodáshoz. A magyar falvak elnéptelenedését
csak akkor lehet megakadályozni, ha az új generáció igényeire a
legkisebb kortól kezdve odafigyelnek a települések vezetői.
Ezekben a rendkívüli időkben a túlzsúfolt városokból egyre töb-
ben költöznek vidékre. Murakeresztúr fekvése, természeti és kul-
turális kincsei vonzóak lehetnek a családot alapítóknak, a vállal-
kozóknak és az idősebb generációnak is.

Murakeresztúron mindig is komoly hagyománya volt a föld-
művelésnek, a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek. A
keresztúri önkormányzati kertészetnek köszönhetően a gyerekek a
gazdálkodás alapfortélyait már kiskorukban megismerhetik és el-
sajátíthatják. Az önkormányzati kertészetet tehát kettős céllal hoz-
ták létre. A település gazdaságának fellendítésére és az új gene-
ráció nevelésére.

Újabb fóliasátrak beszerzését tervezik

A fóliasátorban kiszámíthatóbban és gazdaságosabban lehet
növényeket termeszteni. A keresztúri önkormányzat idén már
állított egy sátrat a kertjében, most újabb vázrendszert szerez-
nének be.

Tavaly nyáron a hosszú,
kitartó esőzések miatt kilépett a
Principális csatorna a medré-
ből, a vízelvezető árkok is
megrongálódtak Murakereszt-
úron, néhány pince pedig be-
ázott. A keresztúri tűzoltók a
Mura mentén több faluban is
részt vettek a mentésben az
áradások és a hirtelen kialakult

Helyreállítják a megrongálódott csatornákat

belvizek miatt. A globális fel-
melegedés miatt a hosszú szá-
raz időszakokat hirtelen lezú-
duló esők váltják fel. Egy-egy
ilyen esőzés alkalmával akár
egyhavi csapadék is lehullhat,
amely aztán nem tud elfolyni.
Ilyenkor kulcsfontosságú a le-
zúduló víz szakszerű elve-
zetése.

A tavalyi károk után a Bel-
ügyminisztériumnál pályázott a
keresztúri önkormányzat, hogy
rendbe tudják tenni a megron-
gálódott vízelvezető árkokat.
Április végén bejárták, felmér-
ték a terepet, megnézték azokat

a szakaszokat, amelyeket a leg-
fontosabb lenne kijavítani. A
felmérést követően hamarosan
hozzálátnak a helyreállításhoz
is, miután sikerrel pályázott a
település a kormánynál a tava-
lyi károk enyhítésére.

A heves esőzések több helyen megrongálták a vízelvezető
árkokat, amelyeket most kormányzati segítséggel hoznak
helyre Murakeresztúron.

A karban-murakeresztúri
tartók és a közmunkások április
második felében két nagy
úthibát is kijavítottak a faluban.
Az egyik nagy kátyú a Petőfi
Sándor úton volt, a másik pe-
dig az vezető útsza-Újtelepre
kaszon.

A faluvezetés is tisztában
van vele, hogy az elmúlt évti-
zedekben nagyon leromlott a
keresztúri úthálózat állapota.
Saját forrásból és állami támo-

Két hatalmas úthibát is kijavítottak
gatásból szeretnék folyamato-
san javítani, fejleszteni az uta-
kat. Az elmúlt évben hideg asz-
faltot vásároltak, hogy betöm-
jék a legnagyobb kátyúkat, egy
régi földutat pedig mart asz-
falttal vontak be. Az önkor-
mányzat új karbantartó gépét is
bevonják a javításokba Ke-
resztúron.

Mindent elkövetnek, hogy
Keresztúron biztonságos és ké-
nyelmes legyen közlekedni.
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A murakeresztúri önkor-
mányzat tavaly saját kertészetet
indított, hogy finom és egész-
séges alapanyagot termessze-
nek a falu konyhájának. A
kertészet azóta sokat fejlődött,
és számos felajánlás érkezett a
keresztúriaktól, amely még ha-
tékonyabbá teszi az önkor-
mányzat termesztését.

Radai Józsefné, Aranka ke-
resztúri lakos április végén
felajánlotta 1200 m -es kertjét a2

murakeresztúri önkormány-
zatnak, hogy ott is termesztésbe
kezdhessenek. Nem kér semmit

Két mázsa krumplit ültettek
cserébe, csak meg kell művelni
a területet.

A faluvezetés élt is a lehe-
tőséggel, két mázsa krumplit
vetettek el a területen. Remé-
nyeik szerint több tonna
krumpli is megteremhet majd a
magánkertben, amit a közösség
javára tudnak majd fordítani. A
területet ke-Tislerics Antal
resztúri önkormányzati képvi-
selő szántotta fel, és ő végezte
el a burgonyaültetést is. Andra-
sek Roland pedig szintén fel-
ajánlásból elvégezte az ültetéssel
járó növényvédelmi munkákat.

Egy önkéntesen felajánlott magánkertben is gazdálkodásba
kezd az önkormányzat. Több tonna krumpli is megteremhet az
1200 nm-es területen.

Murakeresztúr is támoga-
tást kap a kormánytól arra,
hogy egy új bölcsődét tervez-
zenek a faluban, és előkészítsék
a település óvodájának a fel-
újításához a terveket.

Polgár Róbert polgármetser
elmondta: „Keresztúr sikeres
jövőjének az a záloga, hogy a
fiatal generáció otthon érezze
magát falunkban. Minőségi
szolgáltatások álljanak a ke-
resztúri családok rendelkezé-
sére a településünkön, ne kell-

Bölcsőde tervezésére nyertek pénzt

jen elhagyni Keresztúrt, ha
bölcsődébe akarják a szülők a
gyermeküket járatni. Ezért is
vagyunk hálásak Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő-
nek, hogy nálunk is lehető-
ség nyílt az oktatás fejlesz-
tésre. Reméljük, a tervek
elkészülte után hamar hozzá-
láthatunk a kivitelezéshez is.
Nemsokára új bölcsőde nyíl-
hat a falunkban, és az óvo-
dánkat is korszerűsíteni tud-
juk majd.”

Nemcsak az új bölcsőde terveit, hanem az óvoda felújítását is
előkészítik Murakeresztúron.

Ezzel a történettel búcsúzott
el , az önkor-Papócsi Páltól
mányzat munkatársától Polgár
Róbert keresztúri polgármester:

„Ma temettük el szeretett
kollégánkat, Papócsi Pált. Pali
bácsit nemcsak a munkatársai,
az egész falu nagyon szerette.
Igaz, kedves ember volt, kü-
lönleges jelenléttel. Murake-
resztúr kevesebb, üresebb lesz
nélküle. Még tavaly decem-
berben készült rólunk ez a fotó,
amikor közösen ünnepeltük a
karácsonyt a kollégákkal. Ép-
pen az mutatom neki, hogy
bekerült a falu naptárába, amit
tavaly készítettünk el először,

Szomorú, személyes búcsú Papócsi Páltól
és minden keresztúri háztar-
tásba eljuttattunk. Pali bácsi
kedves mosollyal nyugtázta,
hogy ő került a márciusi ol-
dalra. Megörökítettük, ahogy a
művelődési ház előtt épp elszív
egy cigaráttát. Pali bácsi munka
közben mindenhol megfordult,
összetartozik Murakeresztúrral.
Fájdalmas belegondolni, hogy
ezek az utolsó képek, amik róla
készültek. Nagyon fog hiá-
nyozni mindannyiunknak. Nyu-
godj békében, Pali bácsi! Em-
lékedet őrizni fogjuk. Hálásak
vagyunk neked mindazért, amit
Murakeresztúrért tettél az el-
múlt sok-sok évben!”

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A keresztúri faluvezetés cél-
ja az, hogy le-Murakeresztúr
gyen a Mura vidékének leg-
szebb, legtakarosabb települé-
se, ahol a lakók és a vendégek
egyaránt jól érzik magukat.
Ezért amikor csak lehetőség
nyílik rá, feldíszítik, kicsino-
sítják a települést.

Télen óriási adventi koszo-
rút állítottak az önkormányzat
épülete előtt, különleges kará-
csonyi díszkivilágítást telepí-
tettek két utcában is. Húsvét-
kor a helyi vállalkozókkal
összefogva készültek óriási
szalmabála nyuszik és bárá-
nyok. Tavasszal virágot ültet-

Kannavirágokkal szépül a falu

tek szerte a faluban, hogy
örömöt okozzanak az embe-
reknek.

A falu további csinosításá-
hoz rengeteg felajánlást is kap
az önkormányzat. Polgár Ró-
bert polgármester elmondta:
„kaptunk már begóniát és bü-
döskét is ajándékba, a minap
pedig Hervai Imre adott ne-
künk három zsáknyi kanna-
virág gumót. Az ő kertjében túl
sok volt, és örömmel járult
hozzá, hogy Keresztúr virágo-
sabb, szebb legyen. Ezúton is
nagyon köszönjük! Már el is
ültettük a virágokat Murake-
resztúr közterein.”

Hervai Imre három zsák kannavirág gumót ajánlott fel, amit
már el is ültettek Murakeresztúron.

Május 2-án felavatták Mu-
rakeresztútron a keresztúri
sportegyesület vadonatúj kisbu-
szát, amit sikeres TAO-pályá-
zatoknak köszönhetően tudtak
megvenni. Így már két modern,
kilencszemélyes járműve van
az egyesületnek, és ez nagy se-
gítséget jelent a klubnak, ami-
kor idegenben kell utazniuk a
focicsapattal mérkőzésekre. A
sportegyesületet nyolc évvel
ezelőtt indították újra, szinte a
nulláról kellett felépíteni a foci-
csapatot, amely jelenleg a má-
sodik helyen áll a Zala megye
II-es bajnokságban.

A kormány sporttámogatási
politikájának köszönhetően az
elmúlt nyolc évben rengeteget

Új kisbusz a keresztúri sportegyesületnek
fejlődött a klub. Keresztúré az
egyik legjobb minőségű pálya a
megyében, korszerűsítették az
öltözőket, konditermeket nyi-
tottak, a focipálya melletti te-
rületet is rendbe tették, új le-
látót alakítottak ki.

Az avatóünnepségen a tel-
jes keresztúri focicsapat is részt
vett. keresztúriPolgár Róbert
polgármester, aki egyben a
sportegyesület elnöke is, kö-
szönetet mondott Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő-
nek a támogatásáért. Vaslabán
Csaba keresztúri plébános pe-
dig ünnepélyesen megáldotta a
kisbuszt. Az eseményen a falu
díszpolgára, isGadányi Károly
tiszteletét tette.

Immár két új, kilencszemélyes kisbusz szállítja a keresztúri
focicsapatot az idegenbeli meccsekre.

Balogh Ádám murakereszt-
úri önkormányzati képviselő öt
mesterséges, kerámiából ké-
szült fecskefészket vásárolt a
saját pénzéből, hogy új otthont
alakítson ki aKollátszegen
madaraknak. A Mura közelsége
miatt Keresztúron nyaranként
rengeteg szokott lenni a szúnyog.
Egyetlen fecske naponta akár
1000 vérszívót is el tud kapni.

A klímaváltozás és a termé-
szetes élőhelyek megfogyatko-
zása miatt azonban sajnos Ma-
gyarországon egyre kevesebb a

Mesterséges fészkekkel a fecskékért
fecske. A mesterséges fészkek-
kel azonban segíteni lehet a
madaraknak otthonra találni és
tovább szaporodni. Balogh
Ádám és felesége igazi állat-
barátok. A kollátszegi közös-
ségi ház falára kihelyezett
fecskefészkekben reményeik
szerint sok új madár telepszik
majd meg. Ha a terv beválik,
akkor újabb fészkeket helyez-
nek majd ki.

A fészkek kihelyezésében
Zsupek Zsolt karbantartó is
segítséget nyújtott.

Murakeresztúron kiemelt cél a környezet védelme. Balogh
Ádám képviselő saját maga szerezte be a mesterséges fészke-
ket, hogy új otthont alakítson ki a fecskéknek.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Murakeresztúron hamaro-
san újra lesz bankautomata. A
felújított önkormányzati hivatal
folyosóján fog majd működni a
berendezés, így nem kell a vá-
rosba utaznia annak, aki kár-
tyával szeretne pénzt felvenni a
jövőben.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester elmondta: egy
éve kezdték meg az egyezte-
téseket, több bankkal is felvet-
ték a kapcsolatot. „Ha valahol
elutasítottak minket, mentünk
tovább, hiszen még a kampány
során megígértük, hogy új
automatát fogunk üzembe he-
lyeztetni Murakeresztúron. Az
automata egyébként nemcsak a
keresztúriak és a környéken

Új bankautomatát üzemelnek be
élők miatt fontos, szeretnénk,
hogy a hozzánk érkező ven-
dégek is kényelmesen kész-
pénzhez tudjanak jutni, ha
szükségük van rá. Fontos cé-
lunk ugyanis, hogy Kereszt-
úron fellendítsük a turizmust.
Minél több vendég érkezzen
hozzánk, és minél több igényes
szolgáltatást tudjanak igénybe
venni nálunk.”

A polgármester elárulta:
egy termelői piacra is pályáztak
nemrégiben, bíznak benne,
hogy az is sok vendéget csábít
majd a faluba. A hamarosan
beüzemelésre kerülő automata
tehát több szempontból is jó
szolgálatot tesz majd az itt élő
embereknek.

A gyönyörűen felújított murakeresztúri hivatal bejárati folyosó-
ján helyezik el az új bankautomatát.

Varga Ferenc és felesége,
Erzsi vendége lehettem. Feri na-
gyon elfoglalt, folyamatosan csör-
gött a telefonja, sokan keresik.
A gazdát elkísértem a kecske-
farmra, megnézhettem, hogy mi-
lyen az állatok környezete, ho-
gyan zajlik az itatás, etetés, fe-
jés. A mintegy hatvan kecske kö-
zött szinte nem volt kettő ha-
sonló. A bakok elkülönítve vol-
tak. Feri a nevükön szólította őket,
azok pedig boldogan közeledtek
és fogadták a simogató kezeket.

Erzsit épp sajtkészítés köz-
ben találtam. Mint megtudtam,
hosszú lesz számára az este, hi-
szen a sajtkészítési napokon éj-
jel egy óra körül tud csak lefe-
küdni. Éppen a füstölést végezte,
így harminc percenként arra is
felügyelt. A kedves gazdák lehe-
tőséget adtak a füstölt sajt kós-
tolására. Nagyon finom volt.

A házaspár sok évig dolgo-
zott a vasúton, ma már mind a
ketten nyugdíjasok. Erzsi vám-
kezelő volt, Ferenc forgalmi
szolgálattevő.

– Hogyan, miért és mikor
kezdődött a kecskék tartása? –
kérdeztük Ferencet.

Kata Farm – ahol a kecsketejből a legjobb sajt készül
– Amikor 2006-ban belső

aranyér betegségem lett, orvos-
hoz fordultam. Ő azt javasolta,
hogy igyak kecsketejet, aminek
jótékony hatása lesz a szer-
vezetemre, a bélrendszeremre.

– Kecsketejet Murakereszt-
úron nem kaphattál, hogyan
oldottad meg ezt a feladatot?

– Megfogadva a tanácsot,
hogy ihassak kecsketejet, 5
anyakecskét és 1 bakot vásá-
roltam. Közben kiderült, hogy
több lett a tej mint a saját
szükségletünk, ezért tovább
kellett lépnünk. Utat kerestünk
a tej hasznosítására, de ez nem
ment könnyen. Közben mérle-
geltünk és átgondoltuk, hogy öt
kecske helyett többet kellene
tartanunk. Több állat gondo-
zása nem igényel arányosan
több munkát.

– Kérlek, beszélj a kezdeti
nehézségekről!

– Ahhoz, hogy tej legyen, a
kecskének elleni kell. Az ellés
után 6-10 hónapig adnak tejet.
Ha pedig szeretnénk később is
tejet, újra kell pároztatni őket. 5
hónap a vemhesség. Nagyon
sok kudarc ért, a kezdet nehéz

volt, nem volt tapasztalatom. A
próbálkozások alatt nagyon sok
tej ment veszendőbe. Segítség-
hez folyamodtam. A lakhegyi
kecskéstől kaptam hasznos ta-
nácsokat. Megértettem, hogy
saját sajtot kell készítenem,
mert akkor a felesleges tej
hasznosul. Azt is, hogy rendel-
keznem kell egyedi receptekkel
a sajtkészítéshez. Közben el-
végeztem a bentlakásos sajtké-
szítő tanfolyamot. Ez a két
lehetőség adott kellő alapot és
egyben biztonságérzetet ahhoz,
hogy bátrabban kísérletezzek
az ízekkel. Az élet iskolájában
kellett megtanulnom, hogy a
bakokat nem szabad együtt tar-
tani az anyakecskékkel. Nálam
augusztus 1-től december 1-ig
vannak az anyák között, mert
különben a tejnek „bak szaga”
lenne. Meg kellett tapasztal-
nom, hogy ez a folyamat szük-
séges ahhoz, hogy legyen kecs-
ketejem, viszont a megszületett
kicsinyeket el kell adnom. Meg
kellett tanulnom, ha a kicsiket
szaporítom, akkor nem lesz
kecsketej. Vagy választom a
másik lehetőséget, nem szapo-
rítok, s a sajtgyártásra állok rá.
Döntenem kellett, közben meg-
tapasztalnom az előnyöket és
sajnos a hátrányokat is.

– Milyen kecskefajtáid
vannak?

– Magyar parlagi, ami ős-
honos fajta, Alpesi, ez szívós
típus, Búrbak, ez jó zsíros tejet
ad, Szónentáli, szintén jó tejelő.
Nekem ezek a fajták váltak be.
Sokáig nem voltam annak tu-
datában, és át kellett élnem,
hogy bár a kecskék okosak és
tudják melyik füvet szabad,
vagy nem szabad megenniük,
mégis olykor akad egy-egy
rendbontó. Számukra mérgező
a gólyaorr és vérehulló fecske-
fű. Ezek a növények erős has-
menést okoznak az állatnak,
amitől később el is pusztul.

– Úgy tudom, hogy nem
könnyű ma hivatalosan kecs-

ketartónak és sajtgyártónak
lenni?

– Valóban. Elvégeztem az
aranykalászos gazda és a fejő-
gépkezelő tanfolyamot, bár én
kézzel fejem a kecskéket. Re-
gisztrált kistermelő lettem, adó-
számmal rendelkezem. Állat-
tartó teleppé kellett nyilvánítani
a területemet. Kéthetente tej-
mintát kell vinnem a NÉBIH-
be (Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal – szerk.).
Folyamatos a kapcsolattar-
tásom dr. Fekete Ágostonnal,
szükséges az állatorvosi iga-
zolás a jószágok egészségéről.
Egészségügyi kiskönyvvel kell
rendelkezni. Folyamatosak a
helyszíni ellenőrzések. Külön
hűtő szükséges a sajtoknak,
folyamatosan biztosítani kell a
megfelelő hőfokot. Az admi-
nisztrációt én sem kerülhetem el.

– Elmondanád nekünk az
egy napi munkamenetet?

– Erzsivel ketten dolgozunk
a vállalkozásunkban. Nem nyolc-
órás munka, teljes embert kí-
ván. Nincsenek ünnep- és pi-
henőnapok, nem tudunk elmen-
ni több napra kirándulni, pi-
henni. Ezt a feladatot csak
szívvel-lélekkel lehet csinálni.
Ez egy hivatás, egy életforma.
A 15 év alatt megszerettem, és
ha egészségem engedi, folyta-
tom ezt az utat. Ha pedig majd
elérkezik az idő, akkor egyszer-
re kell tudni abbahagyni. Hogy
egy kicsit érthetőbbé tegyem: a
szénát aktuális időben be kell
gyűjteni, raktározni. Nagy föld-
területek kellenek az állatok
legeltetéséhez. Szintén nagy te-
rület kell a zárt szálláshelynek,
hogy az időjárás szeszélyeitől
is védje az állatokat. Ezen kívül
elkülönített helyünk is van, ami
az ellés idején nagy szolgálatot
tesz. Az állatoknak a fű, a
széna egész nap biztosítva van,
az ivóvíz folyamatosan ren-
delkezésre áll. A feleségemmel
kialakult munkarendünk van.
Én délelőtt intézem a sajtok

Hogy kecsketejet ihasson, állatokat vett.
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Újra kihelyezték a szelektív
üveggyűjtő kukákat Murake-
resztúron. Május 3-ától kezdve
tehát mindenki külön tudja gyűj-
teni a színes és a fehér üveget a
faluban. A faluvezetésnek kiemelt
célja a környezet, a természet
védelme. Keresztúron az idei
évben megszervezték a fáradt
olaj, a használt zsiradékok gyűj-
tését. Hozzáláttak a zöldhulla-
dék külön gyűjtéséhez is. Az
elszáradt virágokat már tavaly
óta külön gyűjtik a temetőben.

Az önkormányzat épülete
mellett, bekamerázott helyen,

Újra szelektíven lehet
gyűjteni az üveget

mostantól bárki leadhatja az
üveg hulladékot is. Az önkor-
mányzat arra kéri a lakosokat,
ne a kommunális hulladék közé
dobják ki az üvegeket, hanem
az újra kihelyezett szelektív
kukákba gyűjtsék ezeket. A
szelektív kukák helyét Orsós
Imre, Császár János, Orsós
Lajos, Marton Dániel Orsósés
Márk Imre térkövezték le, hogy
kulturált módon gyűjthes-
sék a lakók az üveget Ke-
resztúron, és a konténerek ürí-
tése is zökkenőmentesen meg-
történhessen.

Külön lehet a fehér és a színes üveget gyűjteni. A kuka helyét
térkővel rakták ki, a helyszínt pedig bekamerázták, hogy zavar-
talan legyen a szolgáltatás.

Április 9-én este nyolc óra
után kigyulladt aKollátszegen
nádas. nagyMurakeresztúr
szerencséje, hogy ilyen kiváló
tűzoltóink vannak a település-
nek, akik hamar a helyszínre

Lángra kapott a nádas
siettek és a nagy lángokat gyor-
san, hatékonyan el tudták olta-
ni. Tíz keresztúri önkéntes láng-
lovag vett részt az oltásban,
sokadszor akadályozták meg,
hogy nagyobb baj történjen.

A keresztúri önkéntes tűzoltóknak szerencsére sikerült időben
megfékezniük a lángokat a kollátszegi nádasban.

kiszállítását a vevőkhöz, vagy
épp ellenőrzésre viszem a kecs-
ketejet. Intézem a menet köz-
ben felmerülő dolgokat, köte-
lezettségeket, 14-17 óra között
kézzel fejek, amikor az asszony
szabad, akkor ő is besegít. Az
állatok a fejés alatt kapják a
kukorica és árpa keveréket.
Amíg eszegetnek, én közben
nyugodtan tudok fejni. Álta-
lában Erzsi, a párom 17 órára
érkezik a kecsketejért.

– Erzsi, beszélnél arról,
hogyan készül a kecskesajt?

– A lefejt friss tejet, ami
általában 30 liter, lehőkezelem,
beoltom és feldolgozom. A hő-
mérő része a munkámnak.
Fontos a higiénia mellett a
megfelelő hőmérsékletek betar-
tása, ízesítéskor az ízanyagok
pontos adagolása. Az alap-
anyagot formázom és reggel
hét óráig prés alatt tartom. A
művelet hosszadalmas általá-
ban, éjjel egy órakor megyek
lepihenni. A sajtgyártási műve-
let ekkor még nem ért véget,
hiszen reggel 7 órától 12 óráig
forgatni is kell. A kecskék a 8
hónap alatt fokozatosan egyre
kevesebb tejet adnak, a végén
már csak 10 liter körüli

mennyiséget. Ilyenkor már nem
értékesítünk, a család számára
készítünk túrót, sajtot.

– Beszélnél arról, hogy mi-
lyen ízesítéseket használsz?

– Folyamatosan értünk el
odáig, hogy saját receptjeink
alapján 10 fajta sajtot tudunk
készíteni. Ezek a natúr, füstölt,
fokhagymás, fokhagyás-füstölt,
medvehagymás, kapros, lila-
hagymás, görögszénás, chilis,
snidlinges.

– Milyen technikát alkal-
maztok a füstölésnél?

– Forgáccsal dolgozunk,
ami érett akácfából van. Hideg
füstöt alkalmazunk, amit akvá-
rium kompresszorral nyomunk
be a füstölőbe.

– A vásárlóknak voltak-e kü-
lönleges igényeik, egyedi kéré-
seik? Milyen a felvevőpiacotok?

– Igen, néha megtörtént.
Például volt, aki igen erős chi-
lis sajtot kért, azóta is ennek a

fajtának a fogyasztója. Egy kis-
lány születésnapjára csokis saj-
tot kértek. Volt olyan vevő, aki
a kísérletezésen felbuzdulva
kapros-füstölt sajtot kért, ez
egy nagyon sajátos ízharmóniá-
ra sikeredett. Szintén egyedi
igény volt a sonkás sajt is. Aki
egyszer megkóstolja a sajtun-
kat, kíváncsivá válik a többi
ízre is. Többen vannak, akik ra-
gaszkodnak egy-egy ízhez. A jó
ár-érték aránynak köszönhetően
a vásárlóink több sajtot is igé-
nyelnének. Viszont a mennyi-
ségi előállítási korlátok behatá-
rolják a piacunkat. Az igény
nagyobb a kapacitásnál, 2-3
hetes előrendelésünk van. Ke-
vesen tudják, hogy 10 liter tej-
ből készül 1 kg sajt. Jelenleg a
piacon a kecsketej ára 400 Ft/
liter. Sajtjaink 40-50 dekások.
Nem járunk piacra, a vevőkö-
rünk állandó. Magam szállítom
ki az árut.

– Melyek a közkedvelt
fajták?

– Bár az ízek tárháza véges,
de alapjában a legkedveltebb
fajták a füstölt, a fokhagymás
és a füstölt-fokhagymás sajt.

Ismét a házigazdát kérdezem:
– Melyik a kedvenc sajtod?

– Én a füstölt-fokhagymást
szeretem.

– Szakemberként milyen ta-
nácsod van az olvasók számára?

– Tudomásom van arról, és
sajnos megtörtént eset, hogy a
kecske kullancsot kapott, ő ma-
ga nem fertőződött meg, de a
kecsketejen keresztül a fo-
gyasztója igen. Ezért külön ki-
hangsúlyozom, hogy a kecske-
tejet nem szabad nyersen meg-
inni. Ajánlott 81 C-on 2 per-0

cig, vagy 60 C-on 30 percig0

melegíteni. Szintén rossz szo-
kás, hogy a tejet felforraljuk,
elérve vele a teljes forralást,
mert ilyenkor megváltozik az íze.

– Köszönöm, hogy a riport
által betekintést engedtél az ol-
vasó számára, hogy átlássa,
milyen összetett munkafolyamat
zajlik a háttérben. További si-
keres munkát kívánok!

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

A vevőkörük stabil, állandó.
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A Murakeresztúri Önkor-
mányzat új karbantartó gépet
vásárolt a Magyar Falu Prog-
ram keretében. A munkagép
nagyon jó szolgálatot tesz a
tavaszi munkálatok során. Az
esőtől és a melegtől feléledt a
természet, gyorsan nő a fű, a
gaz, ami rengeteg feladatot ad a
falu karbantartóinak és köz-
munkásainak. Az új gépnek kö-

Gyorsabb a zöldterületek gondozása

szönhetően azonban lényegesen
gyorsabban tudják végezni a mun-
kát az önkormányzat dolgozói.

De így is nagy erőfeszítést
igényel a település kiterjedt
zöldterületének gondozása. Áp-
rilis végére sikerült a falu zöld
területeinek nagy részét rendbe
tenni, a keresztúri temetőben a
növényeket az idei évben már
másodszor kellett visszavágni.

Kicsi a gép, de erős, a segítségével sokkal hatékonyabban
lehet rendben tartani a falut.

A murakeresztúri önkor-
mányzat karbantartói és köz-
munkásai sokszor nagy súlyok-
kal dolgoznak, veszélyes mun-
kát végeznek. Kulcsfontosságú,
hogy megfelelő védelemben le-
gyen részük munkavégzés köz-
ben. Az önkormányzat április
végén speciális, acélbetétes mun-
kacipőket szerzett be, hogy a
biztonságos munkavégzés fel-
tételeit megteremtsék, és segít-

Biztonságosabb a munkavégzés
Új munkacipőt kaptak a karbantartók

séget nyújtsanak a karbantartók
és a közmunkások mindennapi
munkájához.

A munkások a tavasz folya-
mán többek között utat javítot-
tak, rendbe tették a temetőt és a
falu zöld területeit, fóliasátrat
állítottak az önkormányzat ker-
tészetében, részt vettek az ön-
kormányzati hivatal költözteté-
sében, s a falu egyik régi rak-
tárában is rendet raktak.

Biztonságos, kényelmes cipőt kaptak a keresztúri önkormány-
zat munkatársai.

A murakeresztúri önkor-
mányzat Roma Nemzetiségia
Önkormányzattal együttmű-
ködve segítséget nyújtott azok-
nak, akik szerették volna meg-
kapni a koronavírus elleni vak-
cinát, de az oltásra történő re-

Segítettek az oltásra való regisztrációban
gisztráció nehézséget okozott
számukra.

Az önkormányzat házzaságkö-
tő termében április végén bárki
kérhetett segítséget a hivatal mun-
katársaitól, így azok is regisztrálhat-
tak, akiknek addig nem sikerült.

Az önkormányzat munkatársai sok olyan keresztúri lakónak
segítettek oltáshoz jutni, akiknek technikai nehézségeik
támadtak a regisztráció során.

Murakeresztúron Béli Krisz-
tina Zavarkó Józsefjegyző,
alpolgármester és Polgár Ró-
bert polgármester több pályáza-
tot is előkészített április végén.
A település szeretne támogatást
nyerni rá, hogy a Petőfi Sándor

Újabb és újabb pályázatokat adnak le
utcában egy új termelői piacot
és két kisebb boltot nyithassa-
nak. Pályáznak egy új, modern
és biztonságos játszóttérre. Az
önkormányzat közreműködik a
keresztúri civil szervezetek pá-
lyázatainak előkészítésében is.

Keresztúron minden lehetőséget szeretnének megragadni,
hogy a település fejlődhessen, a közösség gyarapodhasson.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Gyermekek gyógyítására és
állatmenhelyekre szánják a leg-
többen adójuk 1+1 százalékát.
A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az

adóforintok, a felajánlók évről
évre milliárdok sorsáról dönt-
hetnek. A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) a honlapján köz-
zétette azon civil szervezetek

adószámát, valamint a vallási
közösségek és a Nemzeti Te-
hetség Program technikai szá-
mát, amelyekre érvényes fel-
ajánlás tehető.

Idén is mindenki szabadon
rendelkezhet befizetett adója
1+1 százalékáról. Az egyik 1
százalék felajánlható egy civil

szervezetnek, további 1 száza-
lék pedig valamely vallási kö-
zösségnek vagy a Nemzeti Te-
hetség Programnak.

A rendelkezőnyilatkozat
akár a bevallás részeként, akár
önálló nyilatkozatként is a be-
nyújtható a NAV-hoz a „20-
EGYSZA” lapon május 20-áig.

3000 napos csibét osztott ki a
murakeresztúri önkormányzat
több mint 70 keresztúri családnak.
A csibéket a polgármester, Polgár
Róbert egyik csirketenyésztő ba-
rátja ajánlotta fel ingyenesen,
miután neki feleslegessé váltak
a szárnyasok. Egy család maxi-
mum 50 csibét vihetett el.

A napos csibék gondozása az
első pár hétben nagyobb odafi-
gyelést igényel, ezért az önkor-
mányzat egy rövid állattartási tá-
jékoztatót is megosztott az örök-
befogadókkal, hogy így gondos-
kodjanak a kis szárnyasok bizton-
ságáról. A felajánlás nagy sikert
aratott Murakeresztúron.

Több mint 3000 napos csibét osztottak ki

A keresztúri önkormányzat ingyenes napos csibékkel népsze-
rűsíti a településen a falusi életmódot, az állattartást.

Félmilliárd forintot meghala-
dó összeget nyertek el Nagykani-
zsán térségébenés magánszállás-
helyek és panziók fejlesztésére
– közölte a térség országgyű-
lési képviselője.

Cseresnyés Péter (Fidesz) fel-
idézte, hogy a pandémiás helyzet-
ben leginkább sújtott turizmus
megsegítésére a kormányzat jelen-
tős forrásokat biztosít. A fejlesz-
tési támogatásoknak köszönhető-
en a szálláshelyek az újranyi-
tást követően színvonalasabb kö-
rülmények között fogadhatják
vendégeiket.

A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Kisfaludy 2030 Turisz-és a
tikai Fejlesztő Zrt. kiírására or-
szágosan 60 milliárd forintból
mintegy 14 ezer szálláshely meg-
újítására lehetett pályázni. Bár

Több mint félmilliárdból zajlik szálláshelyfejlesztés Dél-Zalában
Nagykanizsa és térsége nem
számít a frekventált idegenfor-
galmi helyek közé, így is jelen-
tős összegű támogatást nyertek
panziók és magánszálláshelyek
a színvonalat növelő fejleszté-
seikre – fogalmazott Cseres-
nyés Péter.

A képviselő jelezte: a dél-zalai
térségben 8 panzió együttesen
283 millió forint, 70 magánszállás-
hely üzemeltetője pedig 244 mil-
lió forint fejlesztési támogatás-
hoz jutott. Örvendetes, hogy a
Mura fejlesztési program által
érintett településeken, a belső-za-
lai falvakban is szép számban
nyertek támogatást a pályázók,
így a nyárra remélt erős turisz-
tikai szezonban már megújultan
fogadhatják a vendégeket. (For-
rás: )MTI

Cseresnyés Péter: – Az újranyitást követően színvonalasabb
körülmények között fogadhatják a vendégeket.

A Murakeresztúri Önkor-
mányzat hivatalát nemcsak tel-
jes körűen felújították, de ki is
bővítették. Az épületben egy új
irattároló termet és egy étkezőt
is kialakítottak. Az ügyfélszolgá-
laton dolgozó munkatársak új,
kényelmes irodai forgószékeket

kaptak, a konyhába sütő- és
főzőlap is került. Kényelmes,
XXI. századi, modern munka-
hellyé vált a keresztúri hivatal,
ahol nemcsak dolgozni öröm, de
vendégségbe is szívesen men-
ne az ember, ha ügyet kell in-
téznie.

Új irattároló és konyha

A polgármester régi barátja ajánlotta fel egy költözködés so-
rán feleslegessé vált polcrendszerét, ami jó szolgálatot tesz az
önkormányzat iratainak tárolásához.

Még nem késő
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Murakeresztúri és környék-
beli gyerekeknek rendeznek
nyári sporttábort Balatonfeny-
vesen. A tábor egyhetes lesz:
sok játékkal, sporttal, hangu-
latos közösségi programokkal
és persze nagy strandolásokkal.
Ha a járvány nem szól közbe,

Nyári gyerektábort szerveznek

Még hideg a Balaton vize, de ha nyáron a járványhelyzet en-
gedi, közösen strandolhatnak majd a sporttáborban a gyerekek.

összesen 50 gyermeket látnak
majd vendégül.

A programot az önkormány-
zat, a Hajrá Keresztúr Egye-
sület és a Sportegyesület Murake-
resztúr szervezi a bozsikosok-
nak, de nemcsak a kis focisták
jelentkezését várják.

Az MP Kanizsa Murakereszt-
úr visszacsúszott a második
helyre a Zala megyei II. osztá-
lyú bajnokságban, miután az el-
múlt három fordulóban két dön-
tetlen mellett egy vereség is be-
csúszott. A keresztúri együttes
a gyengébb széria ellenére sta-
bilan őrzi a második helyet. A Za-
laszentmihály SE jelenleg 5 pont-
tal vezeti a bajnoságot, a Sport-
klub Gutorfölde viszont 8 pont-
tal le van maradva az MP Ka-
nizsa Murakeresztúr mögött.

A keresztúri csapat gyengébb
szereplése mögött alighanem a
sok sérülés és a sárga lapok állnak.
A csapat a szezon végére sajnos
kissé „elfogyott”. Fontos játéko-
sok maradtak ki a keretből el-
tiltás vagy komolyabb sérülé-
sek miatt. A keresztúri csapat a
Cserszegtomaji SK elleni, gól-
gazdag mérkőzésen vesztette el
veretlenségét. A 22 fordulóig tar-
tó sikerszéria így is megsüve-
gelendő. Ezen a mérkőzésen
egyébként az utolsó fél órát hát-
rányban játszotta a keresztúri
együttes, mert három játékos-
nak is ki kellett állnia sérülések
miatt. példáulLukács Istvánnak
térdszalagszakadása lett, legalább
fél éves pihenő vár rá. Ezúton
is jobbulást kívánunk neki!

Az elmúlt három meccs ered-
ménye (lapzártáig):

Megszakadt a veretlenségi sorozat

május 2.: MP Kanizsa Mu-
rakeresztúr – Zalaszentiván SE
2-2

április 25.: Cserszegtomaji
SK – MP Kanizsa Murakeresz-
túr 6-4

április 18.: MP Kanizsa Mu-
rakeresztúr – Police-Ola LSK
2-2.

A Cserszegtomaji SK állította meg a keresztúriak sikerszériáját. A hat bekapott gólra csak
néggyel tudott válaszolni a mérkőzés utolsó harmadát emberhátrányban lejátszó MP Kanizsa
Murakeresztúr.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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újabb szponzoroknak, úgy-
mond mecénásoknak, akik a
letenyei kultúrát erősítik.

A díj második alkalommal –
a tavalyihoz hasonlóan – a
Magyar Kultúra Napján került
átadásra. Az idei díjazott dr.
Tóth Zsolt helyi vállalkozó a
Mura Menti Napok több mint
másfél évtizedes önzetlen
támogatásáért.

A farsangi húshagyókeddi
kiszebábu égetés népszokását
viszont élőben tartottuk meg a
kollektívával.

Csatlakoztunk a „Házasság
hete” országos rendezvényso-
rozathoz is. A település lakói
által beküldött több mint het-
ven esküvői képből videó össze-
állítást, azaz online tárlatot
készítettük, melyet szintén az
intézmény közösségi oldalán és
honlapján láthattak az érdeklő-
dők. A pozitív fogadtatásra te-
kintettel terveink között szere-
pel ennek a kiállításnak a ha-
gyományos módon történő el-
készítése is.

A Nőnap alkalmából „Egy
szál virág helyett” címmel a
Letenyei Versmondó Kör férfi
tagjai (Halmi Nándor, Bogdán
Gábor, Horváth Bendegúz, Dö-
mők József) és Molnár Dani
Gitáros köszöntötte ily módon
a hölgyeket.

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
eseményei, hősei és a letenyei
emlékhelyek előtt tisztelgő
„kisfilm”, Molnár Dániel köz-
művelődési asszisztens szer-
kesztésében.

Folyamatosan, hetente há-
rom alkalommal pedig múlt-
idéző fotók kerülnek fel az
FMHK facebook oldalára a
„Múlt érték” c. lokálpatrióta
közösségépítő sorozatban a Le-
tenyei Települési Értéktár Bi-
zottság gondozásában, a tavaly
elhunyt Tóth Oszkár nyugal-
mazott kultúrház igazgató ha-
gyatékából.

Könyvtár olvasók nélkül...
Az új helyzet új feladatok elé
állított bennünket is.

A koronavírus-járvány kor-
látozó intézkedései miatt mun-
kánk jellemzője a folyamatos
tervezés, áttervezés, újrakez-
dés, jogszabály-értelmezés, an-
nak kommunikációja és az em-

berekkel való megértetése, új
utak keresése.

Igyekszünk rugalmasan rea-
gálni a helyzetre, és a zárva tar-
tás ellenére régi szolgáltatá-
saink átszervezésével, innova-
tív megoldásokkal illetve újak
kialakításával megtalálni azo-
kat a lehetőségeket, amelyekkel
segíteni tudjuk használóinkat.

A járvány 3. hullámában is
a korlátozó intézkedések, szak-
mai ajánlások nyomon követé-
sével igyekszünk gyorsan, ha-
tékonyan reagálni a változá-
sokra.

Március 5-ig az intézmény-
re vonatkozó korlátozások ér-
telmében az olvasók számára a
2020-ban már „bejáratott” szol-
gáltatásokkal voltunk elérhetők.

A vártnál nagyobb érdek-
lődést kiváltott „KÖNYVFU-
TÁR” szolgáltatásunkkal hét-
főtől-péntekig előre egyeztetett
időpontban házhoz szállítjuk az
olvasnivalót.

A kérések érkezhetnek te-
lefonon, e-mailben, közösségi
oldalon üzenetben, mindig a
lehető leggyorsabban igyek-
szünk válaszolni.

Az olvasók számára meg-
könnyítjük az irodalomválasz-
tást, hiszen az intézmény hon-
lapján, közösségi oldalán folya-
matosan tesszük közzé tartalmi
ismertetéssel a könyvtárba
érkezett legújabb könyveket.

A könyvtár online kata-
lógusában történő kereséshez
nyújt segítséget a kolléganőnk
által készített bemutató. Olva-
sóinknak lehetősége van a ki-
választott könyvek elektronikus
úton történő előjegyzésére, fog-
lalására.

Kérésre természetesen álta-
lunk ajánlott könyvcsomagot is
szívesen összeállítunk.

Másik engedélyezett szol-
gáltatásunk az „ajtóban köl-
csönzés” volt. A beérkezett ké-
réseket előre összekészítve ad-
tuk át olvasóinknak és a már
kiolvasott könyvek visszahoza-
talára is adtunk lehetőséget.

A kölcsönzés mindkét for-
májánál ügyeltünk a járvány-
ügyi előírások szigorú betartá-
sára (maszk, távolságtartás, köny-
vek karanténba helyezése).

A korlátozó intézkedések
nem csak a hagyományos könyv-
tári szolgáltatások átalakítását
jelentették.

A rendezvényekre vonatko-
zó látogatói tilalom a könyvtár

online térben történő megjele-
nését erősítette.

2021-ben nem volt lehető-
ségünk könyvtári rendezvények
tartására, így elsősorban a
könyvtár facebook oldalán igye-
keztünk jelen lenni látogatóink
életében.

Egy-egy jeles naphoz, alka-
lomhoz kapcsolódva mesékkel,
játékokkal, link megosztások-
kal igyekszünk pótolni a sze-
mélyes találkozást.

A Magyar kultúra napjára
ismeretterjesztő játékokkal hív-
tuk fel a figyelmet.

Februárban indítottuk útjára
új sorozatunkat „Poroljuk le
„címmel. Az új könyvek aján-
lása mellett heti rendszeres-
séggel készítünk könyvajánlót
korábbi évek „sláger köny-
veiből”.

A gyermekek számára ter-
vezett kézműves foglalkozások
helyett farsangi, húsvéti ötle-
teket gyűjtöttünk számunkra és
kolléganőnk fotósorozattal mu-
tatta be az otthon is elké-
szíthető figurákat.

Az elmaradt Hóvirág Ta-
vaszi Fesztivált az olvasók szá-
mára készített könyvjelzővel
pótoltuk, amit a kölcsönzött
könyvekben rejtettünk el. A
gyerekek kézműves foglalkozá-
sa szintén az online térbe
kényszerült.

A könyvtár márciusban
csatlakozott Szabados Ágnes,
az RTL Híradójának műsorve-
zetője által 2017-ben indított
„Nincs időm olvasni” kihí-
váshoz.

Márciusi téma könyvei -
könyvek, amiknek a címében
egy város neve szerepel. A
könyvtár állományából gyűjtött
válogatással biztattuk olvasóin-
kat a kihívás teljesítésére.

Március végén 22. alkalom-
mal került sor a könyvtárakban
az Informatikai és Könyvtári
Szövetség által koordinált In-
ternet Fiesta programjaira. A
koronavírus miatt zárva tartó
könyvtárak ebben az évben a
virtuális térbe költöztették
programjaikat. Könyvtárunk
több témában, több korosztály
számára kínált játékokat, me-
séket, könyvajánlókat, rejtvé-
nyeket, fejtörőket.

A március 22-i víz világ-
napja alkalmából hirdetett al-
kotó pályázat beküldési határ-
ideje április 22, a Föld napja. A
beérkezett alkotások legjobbjait

díjazzuk és „online kiállítás”
formájában tesszük elérhetővé
a nagyközönség számára is.

Április 11. József Attila
születésnapja, a magyar költé-
szet ünnepe.

2021-ben „7 nap – 7 alkotó
– 7 vers” címmel készítettünk
sorozatot. Letenyei alkotók ver-
seiből készült válogatással tisz-
telegtünk a vers, a költészet
előtt.

Március 8-tól a szigorított
járványügyi intézkedések nem
engedélyezték az addigi korlá-
tozott kölcsönzési lehetősége-
ket sem.

Természetesen az olvasói
kéréseket továbbra is fogadtuk
és április 7-től, az újranyitáskor
átvehették a félretett köny-
veket.

A jelenleg érvényben lévő
járványügyi intézkedések értel-
mében most is csak korlátozott
kölcsönzési lehetőséggel várjuk
olvasóinkat.

Egyebek:
– a könyvtár állománygya-

rapítása folyamatos (rendelés,
feldolgozás, állományba vétel)

– a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárral kötött szer-
ződés értelmében 26 település
könyvtári ellátását biztosítjuk
(könyvrendelés, feldolgozás,
kiszállítás, eszközbeszerzés ko-
ordinálása)

2021. márciustól 2 munka-
társ végzi a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár által szervezett
„Digitális kommunikáció a
könyvtári partnerkapcsolatok-
ban” képzést.

A korlátozások feloldásával
párhuzamosan fokozatosan kí-
vánjuk újraindítani a kulturális
tevékenységeket, a kulturális
életet visszalendíteni a régi
kerékvágásba, a megszokott
normális mederbe. Ez nem
megy egyik pillanatról a másik-
ra. Törekvéseinknek találkozni
kell a kultúrabarátok és a kö-
zönség szándékaival, akik a
pandémia miatt eleinte nyilván
óvatosabbak lesznek az intéz-
mény és a rendezvények láto-
gatását, a közösségi tevékeny-
ségeket illetően. Remélhetőleg
a második félévtől már normál
körülmények között tudunk
működni, és onnantól eredmé-
nyesebb kultúraközvetítést vé-
gezhetünk. Bízunk abban, hogy
Pünkösd után, már a nyártól
realizálódhat – foglalta össze
az intézményvezető.
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„Tér-Zene a Mura városá-
ban” címmel áprilisban pályá-
zatot nyújtott be a letenyei ön-
kormányzat az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma felhívásá-
ra, melyben 7,5 millió forint tá-
mogatást kértek a 30 térzenei
program megvalósítására. A pá-
lyázat célja, hogy Letenye is
bekapcsolódhasson a Térzene
Program országos vérkeringé-
sébe, valamint a Mura városá-

Pályázatot nyújtott be a város önkormányzata a Térzene Programra

ban a zenekultúra további ter-
jesztését is célul tűzték ki, va-
gyis a Mura Menti régió köz-
pontjában a korábbi évek ha-
gyományainak megfelelően a
program hathatós segítségével
a különböző rendezvényeken és
helyszíneken minőségi produk-
ciók szórakoztathassák a pub-
likumot.

– Szeretnénk minél több
korosztályt megszólítani és mi-

nél színesebb palettán kínálni
ezeket az élményeket. Idén ün-
nepli 30 éves jubileumát a Vox
Varietas Kamarakórus és a
Mákvirág Citerazenekar, ame-
lyek a Települési Értéktárunkba
tartoznak. Több, mind három
évtizedes múlttal rendelkezik
Letenye Város Fúvószenekara
is. Fél évszázada partnerségben
vagyunk a Filharmóniával, az
ifjúsági hangversenysorozatok
megrendezésében. Visszatérő
zenés rendezvényeink, jeles
eseményeink: Séta Téri Zenés
Esték, Mura Menti Napok,
Kastélyparki Zenés Parti, Hóvi-
rág Tavaszi Művészeti Feszti-
vál, Platán Őszi Napok, Ars
Sacra Fesztivál, Zene Világnap-

ja, Letenyei Advent, Újév Kö-
szöntő Koncert, Magyar Kul-
túra Napja. Ezek jelentik az
alapját és biztos hátterét a
mostani program színvonalas
megvalósításának, mert telepü-
lésünkön évente eddig is sok
zenei program zajlott. Ezt tud-
juk most erősíteni és minősé-
gibb szintre emelni a projekt
hathatós támogatásával. A prog-
ramokat a helyi közművelő-
dési intézmény bonyolítaná le
abban az esetben, ha a be-
nyújtott pályázat pozitív bí-
rálatban részesül. A pályázati
anyagot Dömők József igaz-
gató vezetésével az intézmény
készítette el – fogalmazott a
polgármester.

Letenye város fúvószenekara a 2019-es bornapokon.

Magyarország Kormánya május végéig hosszabbította meg a
veszélyhelyzetet, mely egyben azt is jelenti, hogy a képviselő-
testület nem ülésezik, a döntéseket a polgármester hozza meg.

Farkas Szilárdot, Letenye polgármesterét kérdeztük a dönté-
sekről, határozatokról.

– Március 8-án bíráltam el egy lakáscélú támogatás visszafi-
zetésével kapcsolatos kérelmet. Döntöttem négy települési támo-
gatási kérelemről is. Továbbá egy bérleti szerződés megszűnte-
téséről is határozatot hoztam. Ugyancsak március 8-án fogadtam
el az önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
szóló előterjesztést, illetve a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi munkaterveit. Az orvosi ügyeletet működtető ReálMed
Kft. 2021. évi szolgáltatási díjairól is határoztam, mely kapcsán a
488/2020. (XII. 15.) számú határozatomat módosítani kellett. Erre
azért volt szükség, mert a szolgáltatóval történt többszöri tárgyalá-
soknak, egyeztetéseknek köszönhetően az év első kettő hónapjá-
ban a tavalyi díj mértéke került továbbra is megállapításra, már-
cius 1-jétől pedig a 155 Ft/lakos/hónap összeg. A letenyei járás
valamennyi önkormányzata ezt az összeget fizeti meg a szolgálta-
tónak. Ugyancsak március 8-án döntöttem a helyi lakáscélú támo-
gatások meghirdetéséről. A lakáscélú támogatás mértéke 150.000
- 250 000 Ft-ig terjedhet. A lakáscélú támogatást legkésőbb a
tárgyév május 15. napjáig kell meghirdetni a helyi kábeltele-
vízióban, az önkormányzat honlapján (www.letenye.hu) és az ön-
kormányzat hirdetőtábláján közzétett hirdetménnyel. A lakáscélú
támogatás iránti kérelem évente augusztus 30-ig nyújtható be a
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalnál. A lakáscélú támogatás
meghirdetése esetén a lakáscélú támogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása legkésőbb szeptember 30-ig történik. A támogatás-
sal kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve formanyomtatvány
igényelhető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 2.
számú irodában, vagy a II. emelet 1. számú irodában. A lakáscélú
támogatás iránti kérelem ezúton meghirdetésre került, a kérelem

Önkormányzati döntések a veszélyhelyzet ideje alatt
benyújtásának határideje 2021. augusztus 30. – fogalmazott a
polgármester.

– Március 12-én települési támogatás megítéléséről, a város
turisztikai koncepciójának és brand-jének elfogadásáról, a Családi
Portaprogram meghirdetéséről, valamint a termálfürdő és kem-
ping 2021. évi üzemeltetésével összefüggő döntéseket hoztam
meg. A meghozott döntéseket a képviselő-testülettel egyeztettem.

Március 30-án, távollétemben Mikóné Farkas Ildikó alpol-
gármester asszony hozott önkormányzati döntéseket, így 2021.
május 1-jétől 2021. október 31-éig a II. számú fogorvosi körzet-
ben továbbra is a VarBa Dent Kft. látja el az egészségügyi fel-
adatokat. Dr. Varga Barbara fogorvos korábban kérelmet nyújtott
be a feladatellátási szerződés április 30-ával történő megszün-
tetésére, azonban május 1-jétől ismét vele kötött szerződést az
önkormányzat. A rendelési idők a következőképpen alakulnak:
hétfőnként nem lesz rendelés, kedden 8:00-13:00 óra, szerda
14:00-19:00 óra és csütörtökön pedig 8:00-13:00 óra, pénteken-
ként nem lesz rendelés. Március 30-án lakáscélú támogatás
visszafizetésében is döntés született.

Április 7-én 75 Szociális Portaprogram határozat ügyében szü-
letett döntés, valamint ugyanezen napon 3 települési támogatásról
is határozat készült.

Április 26-án elfogadásra került a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással
összefüggésben a közszolgáltató által 2020. évre készített éves
költségelszámolása. 2020. január 1-je és 2020. december 31-e kö-
zött mindösszesen 1 főnél 63 köbméter szennyvíz került be-
gyűjtésre, melyet a Lenti HUKE Kft. végzett el. A költség-
kimutatás szerint az anyagi jellegű ráfordítások, a személyi jellegű
ráfordítások, egyéb ráfordítások, az üzemi költségek, valamint az
értékcsökkenés összesen 186.446 Ft összeget tett ki – ismertette
Farkas Szilárd.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Január 22-én a késő délutáni órákban kigyulladt egyLetenyén
120 négyzetméteres családi ház tetőszerkezete. A letenyei hivatá-
sos és önkéntes, valamint a nagykanizsai hivatásos lánglovagok
három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Gyors beavatko-
zásuknak köszönhetően a tűz a földszintre nem terjedt át. Farkas
Szilárd polgármestertől – aki a tűzesetet követően néhány percen
belül a helyszínen volt – megtudtuk, hogy a keletkezett kár milliós
nagyságrendű volt, s a házat minél előbb lakhatóvá kellett tenni.
Új tetőszerkezetet, fűtésrendszert és áramhálózatot kellett üzembe
helyezni. Mindezen feladatok elvégzésére, a családdal egyeztetve,
a polgármester koordinálásával januárban gyűjtés indult a nehéz
helyzetbe került idős, özvegy, nyugdíjából élő letenyei hölgy
javára. A segítségként küldött pénzösszegek közvetlenül a káro-
sult számlaszámára érkeztek. A polgármester kihangsúlyozta,
hogy a sajtó bevonásával minél szélesebb körben kívánták a
gyűjtést megszervezni. A letenyei városvezető azt is hozzátette, a
károsulttal az elmúlt hetekben telefonon is beszélt, aki meg-
köszönte a különböző médiumokban megjelent és gyűjtésre irá-
nyuló felhívásokat, melynek eredményeként jócskán érkezett
támogatás a hölgy számlaszámára. Farkas Szilárd kiemelte, a
képviselő-testület tagjaival egyeztetve a város önkormányzata a
tűzesetet követően egyszeri, magasabb összegű támogatás nyújtott
Bajszné Dara Juliannának, illetve a kármentesítésben helyi önkén-
tesek, segítők, vállalkozók, magánszemélyek, civil szervezetek

Segítő összefogás a bajban

tagjai is részt vettek. A telefonon történt egyeztetés során további
segítséget ajánlottak fel a gyűjtésben. A tulajdonos elmondta,
hogy a teljesen kiégett tetőszerkezet egy helyi civil szervezet kez-
deményezésének köszönhetően megtervezésre, majd újjáépítésre
került, melynek költségeihez hozzájárult az önkormányzat által
meghirdetett, gyűjtés során összegyűlt támogatás is, s következő
nagy feladat pedig a nyílászárók pótlása, beépítése lesz –
fogalmazott a letenyei városvezető, aki közösségi oldalán is
megköszönte valamennyi adományozó, segítő, a kármentesítésben
és a helyreállítási munkálatokban résztvevők részére az önzetlen
közreműködést.

A gyűjtés azonban nem állt meg, akinek módjában áll, kérjük,
továbbra is segítsen az egyedül élő hölgy számára.

Név: Bajszné Dara Julianna
Számlaszám:10400803- 86768288-80771002
Közlemény: Tűzkár adomány

2021. április 11-étől az
alábbi menetrendi változások
léptek életbe Zala megyében,
többek között Letenyén is.

Farkas Szilárd polgármes-
ter elmondta, hogy február kö-
zepén kereste meg a Volánbusz
Zrt. a tervezett módosítással
kapcsolatban. A menetrend mó-
dosítása alapvetően három út-
vonalat érintett.

A Zalaegerszeg – Bak – Bá-
nokszentgyörgy – Letenye –
Nagykanizsa útvonalon munka-
napokon és szabadnapokon
6:50-kor Zalaegerszegről Nagy-
kanizsára közlekedő járat ta-
nítási szünetben munkanapo-
kon Letenye-autóbuszállomás-

Változtak a Volánbusz-közlekedés letenyei menetrendjei

ról 15 perccel később indul
tovább Nagykanizsára. A mun-
kanapokon 5:55-kor Letenyéről
a megyeszékhelyre közlekedő
járat meghosszabbított útvona-
lon jár: Nagykanizsa-autóbusz-
állomásról 5:15-kor indul. A
munkanapokon 16:00-kor Zala-
egerszegről Letenyére közleke-
dő járat meghosszabbított út-
vonalon Nagykanizsa-autóbusz-
állomásig jár.

A Nagykanizsa – Sormás –
Letenye útvonalon munkanapo-
kon 5:15-kor Nagykanizsáról
Petrivente, Kultúrházig közle-
kedő járat megszűnik. A mun-
kanapokon 5:35-kor Petriven-
te, Kultúrháztól Nagykanizsára

közlekedő járat meghosszab-
bított útvonalon jár: Letenye-
autóbuszállomásról 5:20-kor in-
dul. A munkanapokon 5:40-kor
Letenye-autóbuszállomásról
Nagykanizsára közlekedő járat
megszűnik. A munkanapokon
16:35-kor Nagykanizsáról Ri-
gyác, Béke utca 2-ig közlekedő
járat 10 perccel később, 16:45-
kor indul.

A Nagykanizsa – Letenye –
Tornyiszentmiklós – Tormaföl-
de – Lenti útvonalon szabad- és
munkaszüneti napokon 3:59-
kor Lovászi, Haranglábtól Le-
tenyére közlekedő járat rövi-
dített útvonalon jár: Lovászi,
Presszó megállóhelytől 4:00-
kor indul. A munkanapokon
4:09-kor Lovászi, Haranglábtól

Letenyére közlekedő járat rö-
vidített útvonalon jár: Lovász,
Presszó megállóhelytől 4:10-
kor indul. A szabadnapokon
14:30-kor Lentiből Dobri, Ve-
gyesboltig közlekedő járat
rövidített útvonalon Tormaföl-
de, Józsalak megállóhelyig jár.

A munkanapokon 18:00-kor
Lentiből Tornyiszentmiklós, Kul-
túrházig közlekedő járat meg-
hosszabbított útvonalon Mura-
rátka, Kossuth utca 25. meg-
állóhelyig jár. A 23:10-kor Le-
tenyéről Lovászi, Haranglábig
közlekedő járat rövidített útvo-
nalon csak Lovászi, Presszó
megállóhelyig jár. A járat Tor-
nyiszentmiklós, Kultúrháztól
csak leszálló utasok esetén köz-
lekedik tovább.

Letenye, autóbuszállomás.
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Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a és azalaszentgróti önkormányzat Két
Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 8-10. szám
alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben alakult ki.

Hosszú hallgatás után a szentgróti önkormányzat által kiadott
lap, a is foglalkozott az esettel. A kétoldalas cikk-Szentgróti Hírek
ben független tollforgató csendes brummogásáraMedvéssy Baracs-
kai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más a
véleménye a Batthyány utca 8-10. szám alatti ingatlanvásárlási-
visszavásárlási ügyben. Szögezzük le: azt egy pillanatig sem vitat-
tuk soha, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester első
lépése a határidő be nem tartása miatt indokolt volt a vállalkozó
felé. Ami azonban ezután történt, az meglehetősen furcsa.

A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, objektív
sajtóról van szó. Még akkor is, ha ilyen nem létezik a világon.
Szentgróton persze ez a csoda is megeshet. Pedig olyan – a sajtó
esetében is – nem létezik, hogy független valami, vagy valaki.

Valakitől, vagy valamitől mindenki függ. Ha mástól nem, hát
saját lelkiismeretétől. Ám, ha valakinek nincs lelkiismerete – mint
például jónéhány ellenzéki politikusnak –, akkor valóban függet-
lenek. Az etikától, a korrektségtől feltétlenül.

Medvessy „kolléga” hosszú dörmögéséből kiderül, hogy a vá-
ros érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy
Csabával dr. Fodor Tímeával, hanem kötött szerződést.

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos,
ha dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda tagja,
akkor valami köze lehet Fodor Tímeának dr. Czeglédy Csabához.
Azon az „elhanyagolható” szemponton kívül, hogy házastársak. S
vajon miért nem kérdezte meg Medvéssy „kolléga”, hogy miért
dr. Czeglédy Csaba ment el személyesen tárgyalni Szentgrótra a
kivitelező cég képviselőjével?

S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében – ha
már a négy jogi végzettségű önkormányzati dolgozó erre nem volt
alkalmas – olyan ügyvéd, aki képviselni tudta volna az önkor-
mányzatot a kérdéses ügyben?

Baracskai Józsefnek volt kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány
Ferenc mondta dr. Czeglédy Csabának egykor, amikor kölcsönért
fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj a feleségem-
mel, Klárával (Dobrev Klára – a szerk)! S láss csodát! Czeglédy
megkapta a kölcsönt. Baracskai azonban túlnőtt a főnökén. Ő elő-
re látta – látnoki képességei miatt –, hogy Czeglédynek az ügy-
védi kamara felfüggeszti majd az ügyvédi működését, s ezért hi-
vatkozik dr. Fodor Tímeára. Miközben a szerződést a Dr. Czeg-
lédy és Társai Ügyvédi Irodával kötötte. A fideszes lakájmédiával
nem egy szinten említhető, Pulitzer-díjra esélyes mértéktartó,
kiegyensúlyozott Medvéssy nevezetű tollforgató azonban erre
nem kérdezett rá. A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre
nem említi a szakirodalom az emlékezetkiesést.

Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei

Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton is, hogy
kedvenc filmem, A tanú egyik szállóigéjét említsem. Persze az
sem jó, ha Baracskai József ostobának nézi a szentgróti polgárok
jelentős részét.

Azért jó lenne megérni, hogy Baracskai József – igazi férfira
jellemzően – őszinte lenne. A férfi minősítés – mielőtt megtámad-
nának áljogi szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Ha-
nem a korrektségre, őszinteségre. Főleg akkor, ha egy közösséget
képvisel, vezet. Politikus férfiként.

Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok

arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsa-
lásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsér-
téséért elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban. Aki ellen
és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncse-
lekmények miatt folyik eljárás. A vád szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy és
Társai Ügyvédi Iroda között létrejött ügyvédi megbízási szerző-
désben az áll, hogy a megbízás díja óránként 20.000 Ft + ÁFA, a
havi elszámolás utáni fizetési határidő pedig 5 nap. (Zalaszentgrót idei
költségvetése egyébként valamivel több, mint 2 milliárd forint).

E.E.

A Szentgróti Hírek felébredt… Hosszú cikk foglalkozik az in-
gatlanüggyel.

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az iro-
dát képviseli.


