
(Folytatás a   . oldalon)2

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
T é r s é g i   h a v i l a p XI. évfolyam 2021. június

Kacsafarkú szender
2021 rovara

Kacsafarkú szender
2021 rovara

Tavaly novemberben nyitot-
ta meg kapuit a határ menti vá-
ros fedett termelői piaca, amely
úgy tűnik, lassan beváltja a
hozzá fűzött reményeket – fo-
galmazott vá-Farkas Szilárd
rosvezető.

Molnár Noémi piacgond-
nok, a letenyei termelői piac
motorja lapunknak elmondta:
egyre több termelő, árus jön, de
még abban a fázisban vagyunk,
hogy fel kell fedezni az em-
bereknek a határ menti térség
talán legmodernebb, télen fűt-
hető termelői piacát. Annak
köszönhetően, hogy mostaná-
ban egyre több friss zöldség és
gyümölcs, illetve palánta érke-
zik, a vásárlók száma is érzé-

Egyre több az árus és a vásárló

kelhetően növekszik. De nem-
csak ezeket lehet itt kapni: a
téli, kora tavaszi időszakban
számos kézműves hozta el a
portékáját, ők sajnos az elmúlt
hetekben a járványügyi előírá-
sok miatt nem jöhettek, de re-
méljük, hogy az enyhítésekkel
újra visszatérnek hozzánk. To-
vábbá kapható például húsáru
és tejtermék, sajt, fűszerek, va-
lamint teakeverékek is. Molnár
Noémi hozzátette azt is: a ter-
melők, árusok a dél-zalai térség
számos településéről érkeznek,
így például Tótszentmártonból,
Bocskáról, Rigyácról, Bázake-
rettyéről és természetesen Nagy-
kanizsáról, illetve helyből, Le-
tenyéről is.

A veszélyhelyzeti enyhíté-
sek és konkrétan majd a ve-
szélyhelyzet után, reményeink
szerint ismét megpróbálkozunk
ilyen napok szervezésével, de
tervezzük a helyi termékek
kóstoltatását is, de a helyben
készített finomságok is lehető-
séget adhatnak a piac fellendí-
tésére – jelezte a piacgondnok,
aki érdeklődésünkre arról is be-
szélt, hogy a három nagy tel-
jesítményű hűtőkamrát egyelő-
re még nem használják a térség

termelői, remélhetően ez hama-
rosan változni fog, amikor iga-
zán beindul a szezon és nagy
mennyiségű betakarított ter-
mést, zöldséget, gyümölcsöt
kell hosszabb ideig raktározni,
hogy azok megőrizzék jó mi-
nőségüket és később is értéke-
síthetők maradjanak.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta, folyamatosan keresik
annak lehetőségét, hogy a ter-
melői piac infrastruktúráját bő-
vítsék.

Egyre több a friss gyümölcs és zöldség a letenyei termelői
piacon.

A településfásítási program
keretében 2020 nyarán, 2021
év tavaszi szállítással Csör-
nyeföld Község Önkormányzata
25 db keskenylevelű kőrisfát
nyert támogatásként. A fák
mellé 7 zsák fenyőkéreg, 75 db
fa karó, törzsvédő és egy ma-
dárodú került kiszállításra Kecs-
kemétről május 18-án.

A fák ültetése május 25-én
a Muraszemenyei Általános Is-
kola tanulóinak közreműködé-
sével, önkormányzati dolgozók
segítségével, valamint helyi er-
dész szakértő (Ternácz Zsolt)
bevonásával történt.

Rosta Gyula, a Zalaerdő
Zrt. vezérigazgatója és Cseres-

Szépülő Csörnyeföld

nyés Péter államtitkár, ország-
gyűlési képviselő is részt vett
az ültetésen. Az államtitkár szí-
vén viseli a település sorsát,
hiszen többször látogatott már
el önkormányzatunkhoz és le-
hetőségeihez mérten igyekszik
támogatni, egy-egy jó szót
szólni Csörnyeföld érdekében.
Közbenjárására a Magyar Temp-
lom-felújítási Program kereté-
ben az „Egyházi tulajdonú
épület felújítási munkái” célra
14.317.658 Ft pályázati támo-
gatást nyert az egyházközség,
így a csörnyeföldi Nagyboldog-
asszony templom is felújításra
kerülhet.

A templom is felújításra kerülhet.
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Május utolsó vasárnapján
az egybegyűltek a Bajcsy utcai
II. világháborús emlékműnél
emlékeztek meg, hajtottak fejet
és rótták le kegyeletünket a
háborúkban, harcokban elesett
katonák és a kényszermunkatá-
borokba erőszakkal elhurcolt
honfitársaink hősiessége előtt
Letenyén.

Aigner Géza plébános szólt
a megjelentekhez, majd Halmi
Nándor, az emléknaphoz méltó
verssel idézte fel e nap jelentő-
ségét. káplán atyaTóth János
egyházi énekekkel emlékezett
meg az elesett hősökről.

Farkas Szilárd polgármes-
ter – hősök méltatását követően
– a város önkormányzata ne-
vében Mikóné Farkas Ildikó
alpolgármesterrel, Dömők Jó-
zsef Somogyi Tiborés önkor-
mányzati képviselőkkel helyez-
tek el koszorút és mécseseket
az 1993-ban felavatott és meg-
áldott emlékműnél. A Letenyei
Egyházközség képviseletében
Tóth János káplán atya és Bok-
ronyi Lajos elnökhelyettes, a
Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos Nem-

A hősökre emlékeztek Letenyén

zeti Szövetsége letenyei szer-
vezete nevében Kovács Já-
nosné Kunó Ignácnéés koszo-
rúztak. Ezt követően a hozzá-
tartozók, emlékezők a kegyelet
virágait, mécseseit helyezték el
az obeliszk talapzatán.

A letenyei városvezető Hő-
sök Emléknapja alkalmából el-
hangzott beszédében kiemelte:

A „Pro Patria 1914-1918”
feliratú emlékmű a Szenthá-
romság templom előtt, a tele-
pülés hősi halált halt lakosai-
nak állít emléket. A fegyverére
támaszkodó katona szobrának
talapzatára a közösség halot-
tainak névsorát vésték. A listák
balról Béc, elöl Letenye, jobb-
ról Egyeduta hőseit sorolják
fel. Most pedig itt állunk a 28
éve felavatott és megáldott II.
világháborús emlékműnél. Itt
emlékezünk meg a kényszer-
munkatáborokba erőszakkal el-
hurcolt letenyei honfitársainkról
is. A két emlékmű, a két emlék-
hely is bizonyítja a letenyeiek
helytállását a nehéz időkben,
mely mind a mai napig tart.

Nem születtek hősnek, de
amikor a hely és az idő meg-

kívánta, akkor messze hazá-
juktól, szeretteiktől, talán félve,
fázva, de felvállalták sorsukat.
Egyszerű életükre, családjukra,
hétköznapi gyarlóságaikra gon-
dolva még jobban átérezzük
felelősségvállalásuk és áldoza-
tuk súlyát és értékét. Nem tud-
juk őket kárpótolni a vesztesé-
geikért, nem tudjuk már megju-
talmazni a bátorságukat, a hazá-
jukért tett cselekedeteiket. Kö-
szönetünket, hálánkat, tiszteletün-

ket is csak emléktáblájuk, sírjuk
felett tudjuk kegyelettel leróni.

Annyival azonban tartozunk
nekik, hogy megbecsüljük nyu-
galmas, már élettelen, távoli
hétköznapijaikat, végtelen sza-
badságukat és az angyalok kö-
rében töltött boldogságukat. És
hogy a sorsdöntő percekben
nem felejtjük, életük „a haza
életének egy pillanata is!”

Isten áldja a magyar hősö-
ket, Isten óvja hazánkat!

A letenyei megemlékezés pillanatai.
Szépülő Csörnyeföld

A 2020 őszén történt faki-
vágást egyes helyi lakosok
nagy felháborodással fogadták,
míg a lakosság jelentős része
egyetértett a fák eltávolításával.
Jóleső érzés, mikor a környező
településekről is érkeznek a po-
zitív visszajelzések és elisme-
rően szólnak a településkép ja-
vulásáról, a falu központjának
szépüléséről.

Igyekszünk a községbe lá-
togatók részére rendezett, igé-
nyes faluképpel szolgálni. Az
eltávolított fák helyére rende-
zett módon, a környező építmé-
nyek figyelembe vételével he-
lyeztük el az újakat.

Az óriás, sok esetben veszé-
lyes fák eltávolításával lehető-
ség nyílt a templom környé-
kének virágosítására, rózsakert
kialakítására, parkosításra. A
fák eltávolításával nem romlik
tovább a templom épületének
állaga, és a felújítás végeztével
a Letenye felől érkezőket egy
rendezett környezetben álló,
csodálatos épület fogadja majd.

Az idei évben megalakult
Faluszépítők Körének tagjai
lelkesen segítik az önkormány-
zat munkáját. Az egynyári vi-
rágok ültetésében is aktívan
részt vettek.

Önkormányzatunknak ha-
talmas segítség, hogy minden
parkosítási munka pályázati
forrásból valósult meg. A mos-
tani faültetés a településfásítási
program keretében, a tavaly
ősszel ültetett díszcseresznyék,
bugás hortenziák és atlasz céd-
rus pedig a Muraprogram ke-
retében, az EFOP-3.9.2-16 –
Humán kapacitások fejlesztése

térségi szemléletben című pro-
jekt kapcsán valósulhatott meg.
Tervezzük ezen program kere-
tében egy kis fahíd építését a
patakmeder felett. A közösségi
rendezvény keretében megva-
lósuló projekt nem csak tovább
szépítené a templom környékét,
hanem biztonságosabbá tenné
annak megközelítését is, hiszen
a templomba és boltba járók
többnyire a forgalmas úttest
szélén közelítik meg az épüle-
teket a település alsó páratlan
oldaláról.

Bízunk abban, hogy a Ma-
gyar Falu Program keretében
beadott játszótér pályázatunk is
pozitív elbírálásban részesül,
ezáltal a település központja a
Magyar Falu Program kapcsán
megújult közösségi színtérrel, a
tervezett játszótérrel és a felújí-
tott Templommal a helyi lakos-
ság igényeit szolgálná, emellett
vonzó célpont lehet a közsé-
günkbe látogatók számára is.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Új fákat ültettek.
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Az ötmilliomodik beoltott
után a jár-Magyarországon
ványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lé-
nyegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európá-
ban. kormányDr. Sifter Rózsa -
megbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság Zalaés a
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyé-
ben zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményei-
ről adott interjút lapunknak.

– A magyar oltási prog-
ramban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöt-
tek be. Hosszú ideig a védeke-
zésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának meg-
tervezése, így például az oltó-
anyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzé-
sünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leg-
gyorsabban lehessen elvégez-
ni. A járvány lassítása érdeké-
ben a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések betartásával
tehettünk, de a társadalmi szin-
tű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezés-
ben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek vé-
delme mellett a fokozatos új-
ranyitás is az oltási tempó
függvénye volt – hangsúlyozta
dr. Sifter Rózsa.

– A Zala Megyei Oltási
Munkacsoport vezetőjeként
megelégedéssel tölt el, hogy
Zala megyében az országos
aránynak megfelelően az ol-
tásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is fo-
lyamatos emelkedést tapasztal-
hattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vak-
cina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

– Amikor a járvány máso-
dik hullámában – tavaly no-
vemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az -éle
tünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbí-
zott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képessé-
günk szerint oldottuk meg. A
tesztelések után hamarosan
minden az oltásszervezésről
szólt, amiben a korábbiaknál is
nagyobb felelősség hárult a
megyei kormányhivatalokra.
Az elmúlt hónapokban nagy
utat tettünk meg, amely hatal-
mas kihívásokat és megoldan-
dó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghaté-
konyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egy-
szerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormány-
hivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.

– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében az–
első fontos mérföldkőhöz ér-
kezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgál-
tatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi kor-
szakhatárnak tekinthető, ugyan-
is a normálishoz közeli éle-
tünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszk-
viselési kötelezettséget eltöröl-
ték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodal-
mak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmen-
tést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények to-
vábbra is csak védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők szá-
mára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati in-
tézkedéseket a kormánymeg-
bízott.

– A megyében zajló, álta-
lunk koordinált oltási folya-
matról elmondható, hogy ápri-
lis végéig a háziorvosok ko-
moly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre be-
ütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb mun-
kát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi ol-
tópontokon és a kijelölt szak-
rendelőkben megvalósult ol-
tások érdekében ők egyez-
tettek betegeikkel és tájékoz-
tatták őket a vakcinák felvé-
telével kapcsolatos tudnivalók-
ról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén ki-
emelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hó-
napokban. Április 23-tól az
oltási folyamatokat már online
oltási időpontfoglaló is segíti,
amely egyfelől a szervezés ter-

hét veszi le a háziorvosokról,
másrészt a még be nem oltott,
előzetesen oltásra regisztrált
személyek részére lehetővé
teszi, hogy az általuk kivá-
lasztott kórházi oltópont vala-
melyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglalja-
nak – tájékoztatott a kormány-
megbízott.

– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes felol-
dását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszo-
kott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó sze-
rint fellélegezhettünk a pün-
kösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sé-
tálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a minden-
napjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb éle-
tünket ismét elveszítjük, na-
gyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egy-
részt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlege-
sen a vírus legrosszabb követ-
kezményétől, de közösségi vé-
delmet is nyújt, hiszen meg-
akadályozza a járvány terjedé-
sét. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelem-
mel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltott-
ság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Ma-
gyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem to-
vábbra is megfontolt életvi-
telre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta vé-
delem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakos-
ságot a védelmi intézkedé-
sek betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöt-
tünk álló nehéz időszakban –
zárta gondolatait dr. Sifter
Rózsa.

Dr. Sifter Rózsa: – Köszönet
jár Zala megye lakosságának.

Az oltás felvétele érdekében regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalon és foglaljon időpontot a www.eeszt.gov.hu felületen.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával
jelenik meg

Dél-Zala Murahíd
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Május 10-ét a szolgálat szü-
letésnapjává nyilvánították, ek-
kor ünnepelik a Mentők Napját
Magyarországon. Ma már ország-
szerte 230 mentőállomás mű-
ködik, és ezekben 7000 mentő-
dolgozó tevékenykedik. 1958-
ban megalapult a légi Beteg-
szállító Csoport, amely a légi men-
tést ettől kezdve már szervezeti
formában végezte. Jelenleg az or-
szágban hét légi mentőállomás
működik: Miskolcon, Budaör-
sön, Pécs-Pogányban, Balatonfü-
reden, Szentesen, Sármelléken
és Debrecenben. Rohamkocsik
(és gyermek rohamkocsik), men-
tőkocsik, esetkocsik, mentőheli-

kopterek és mentőmotorok – egy-
re több járműtípus áll a mentőszol-
gálat rendelkezésére, hogy a lehe-
tő leghatékonyabban menthes-
senek életeket.

Így teszik ezt a letenyei men-
tőállomás elhivatott dolgozói is,
akik részére vá-Farkas Szilárd

rosvezető ajándékutalvánnyal ked-
veskedett e jeles nap alkalmá-
ból. A polgármester lapunknak
azt is elmondta, a koronavírus
járványhelyzet valamennyi hullá-
mában az egészségügyben, men-
tésügyben, szociális szférában
dolgozó szakemberek erőn felül
teljesítettek, mutattak példát,
álltak helyt hősiesen.

Ajándékot kaptak

Május 9-én, vasárnap délelőtt
a letenyei Szentháromság temp-

lomban szentmisével egybekö-
tött megemlékezés keretében a
templom előtti téren emléktáb-
lát állítottak a letenyei születé-
sű I. világháborús vitéz Busa Gyu-

la pilótának, aki a 14. repülőszá-
zad egyik olaszországi légi üt-
közete során vesztette életét.

Fülöp András, a Szent György
Lovagrend tagja, aki kutatótár-
saival 10 éve önkéntes munka so-
rán foglalkozik a Hadtörténeti
Intézet és Múzeummal együtt az
Arany vitézségi éremmel kitün-
tetett hősök felkutatásával, töb-
bek között elmondta: az 1789-
ben alapított kitüntetést 1918-ig
adományozták. A legmagasabb
kitüntetés volt, melyet legény-
ségi állományú vagy altiszt -

más néven: tiszthelyettes katona
megkaphatott.

A Történelmi Magyarország-
ról, melynek 20 millió lakosa
volt, 3 millió katonát mozgósí-
tottak a Nagy Háborúban, vagyis
az első világháborúban, s közü-
lük mindössze 1568-an kapták
meg a kitüntetést! Volt, aki ha-
lála után – ahogy mondják post
mortem –, így Busa Gyula őr-
mester is.

Szakmai berkekben a mai na-
pig annyira magas az értéke ezen
kitüntetésnek, hogy a Honvédel-
mi Minisztérium úgy ítélte meg,
hogy az 1568 vitéz életútját fel-
kutatja. Ez a munka lassan 10
éve folyik. 2018-ban jelent meg
egy könyv, mely az arany vitéz-
ségi érmesekkel foglalkozik. A
címe: Virtus dolgában töretlen.

Kirchknopf Mihály a Szent
György Lovagrend priorja (un.
megyei vezetője – a szerk.) így
emlékezett az 1891-ben Lete-
nyén született pilótáról: 1916. ja-
nuárjára kiérdemelte a 12 ellen-
séges terület feletti bevetés tel-
jesítését jelző tábori pilótai jel-
vényt. Feljebbvalói jellemzése
szerint Busa Gyula kiváló és
bátor pilóta volt. A században el-
sősorban felderítői feladatokat
kapott. 1916. január 18-án beve-
tés közben gépét légvédelmi talá-
lat érte, de Busának ha nehezen
is, de sikerült honi repülőtéren
leszállnia. Május 1-én előléptet-
ték szakaszvezetővé. 1916. júni-
us 4-én ismét légvédelmi grá-
nát találta el a gépét, de így is
40 km-t tett meg ellenséges
terület fölött.

1916. június 23-án kétülé-
ses gépével a rudnói (Kelet- Ga-
lícia) vasútállomást bombázta,
amikor több orosz repülő tá-
madt rájuk. Busának sikerült kö-
zülük két ismeretlen típusú két-
fedelűt földre kényszeríteni, így
megszerezte első légi győzelmét.
1916. október 21-én előléptet-
ték őrmesterré. 1916. november

23-án ismét felderítési feladatot
kapott, amikor három orosz gép
támadt rá, de Busának mindhár-
mat sikerült lelőnie.

1917 elején áthelyezték az
olasz frontra az akkor létreho-
zott I. repülőezredhez. 1918. má-
jus 13-án egy nagyobb köte-
léket vezetett a Monte Corada
környékén, amikor az olasz lé-
gierő két pilótája, Francesco
Baracca és Fulco Ruffo di
Calabria támadt rá. A két olasz
repülő szemből lőtte ki Busa
Gyula gépét, aki rögtön meg-
halt. Busa Gyulát a Vitézi Rend-
be posztumusz 1929. június 16-
án vették fel.

A szentmisét celebrálta Aig-

ner Géza letenyei plébános és
Tóth János káplán. Az esemény
során a város nevében Bíró

László önkormányzati képvise-
lő vette át Busa Gyula emlék-
táblájának másolatát, az eredeti
emléktábla a templom előtti I.
világháborús emlékműnél került
felállításra. A programon díszőrsé-
get adtak a nagykanizsai ha-
gyományőrzők, trombitán közre-
működött .Friman Martin

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Emléktáblát állítottak a letenyei születésű világháborús pilótának

Aigner Géza plébános megáldja Busa Gyula emléktábláját a
letenyei Templom-téren.

2021. június
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Parti Mirkó március 7-én
született . ŐMurakeresztúron
most a falu legkisebb lakója.
Születése örömöt és reményt
hozott a településnek, hogy las-
san véget érnek a megpró-
báltatások, a járványveszély
múlásával pedig visszatérhet

Mirkó a legifjabb polgár
Keresztúron is az élet a rendes
kerékvágásba.

A kis Mirkó szüleinek,
Parti Haszon Zsuzsannának és
Parti Ádámnak szívből gratu-
lálok ezúton is a kis csöpp-
séghez! – mondta Polgár Ró-
bert polgármester.

Mirkó szüleinek személyesen gratulált Polgár Róbert keresztúri
polgármester, és átadta az önkormányzat ajándékát is.

A magas átoltottságnak kö-
szönhetően hazánk hetekkel ko-
rábban megkezdhette az újrain-
dítást az uniós országokhoz
képest.A legfontosabb feladat
most a gazdaság újraindítás –
árulta el , Nagy-Cseresnyés Péter
kanizsa és vidékének ország-
gyűlési képviselője a Mura In-
fonak. A Mura Nemzeti Prog-
ram miniszterelnöki biztosa el-
mondta azt is: a kistelepülé-
seken élők a jövőben is számít-
hatnak a kormányra.

– Kezdjük a legfontosabbal,
amely minden ember életét a
leginkább befolyásolja. Ma-
gyarország élen jár a világon
az átoltottságban, minek kö-
szönhető ez?

– A magyar oltási program
európai összehasonlításban is
kiemelkedően eredményes, ami-
nek köszönhetően elindulhatott
a védelmi intézkedések fo-
kozatos feloldása és a minden-

„Letörtük a járvány harmadik hullámát”
Beszélgetés Cseresnyés Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével

napi élet újraindítása. A koro-
navírus elleni magyar oltási
program a világ élmezőnyében
van, Magyarország az első

oltások tekintetében megelőzte
az Egyesült Államokat, a má-
sodik oltásoknál pedig szinte
utolérte az Egyesült Királysá-
got. Magyarország Európa
egyik leggyorsabb oltási sebes-
ségét diktálta, mindez annak is
köszönhető, hogy más tagálla-
mokkal ellentétben nemcsak
három, hanem öt vakcinával
tudunk oltani. A kormány he-
lyes döntést hozott, amikor az
elhibázott brüsszeli vakcinabe-
szerzést felismerve nemzeti ha-
táskörben is szerzett be vakci-
nákat. Továbbra is fontos hang-
súlyozni, hogy mind az öt Ma-
gyarországon alkalmazott vak-
cina hatásos és biztonságos, és
védelmet ad a koronavírus-
fertőzés súlyos lefolyása ellen.

– Mit lehet tudni a Zala
megyei járványhelyzetről? Hogy
bírják az egészségügyi intéz-
ményeink ezt a nagy nyomást?

– Az 5 millió beoltott el-
érését követően életbe lépett az
újraindítás újabb fokozata, sok
korlátozás megszűnt, ugyan-
akkor alapvető védelmi intéz-
kedések még életben vannak,
hiszen a vírus még itt van. A
fokozatosság továbbra is in-
dokolt, ezért maradnak olyan
korlátozások, ami alól csak a
beoltottak, a védettek kapnak
felmentést. A magyar egészség-
ügy kiválóan felkészült a ko-

ronavírus-járvány harmadik hul-
lámára, a szükséges eszközök
rendelkezésre álltak, akárcsak
az intenzív ellátásra fenntartott
kórházi ágyak. Ezt a felkészült-
séget tapasztaltam a Zala me-
gyei intézményekben is, ahol
az aktuális járványhelyzethez
igazodva végezték az orvosok,
ápolók áldozatos munkájukat,
amit ezúttal is szívből köszö-
nök. Megemlíteném még az
oltási programban a háziorvo-
sok és munkatársaik kiemelke-
dő szerepét, nekik is hála és
köszönet jár.

– A kormány számos támoga-
tást és segítséget nyújtott a vál-
lalkozóknak az elmúlt egy évben
a veszélyhelyzetben. Mik a
legfontosabbak ezek közül? Mit
vehetnek igénybe a falun élők?

– A koronavírus-járvány a
mikro-, kis- és közepes vállala-
tokat és a nagyobb cégeket is
érzékenyen érintette, a kor-
mány épp ezért igyekezett
gyors és hathatós támogatást
nyújtani a hazai gazdaság sze-
replőinek. A Gazdaságvédelmi
akcióterv programjai összessé-
gében eredményesek voltak,
sok százezer munkahelyet sike-
rült megmenteni. A stabilizá-
ciós, gazdaságélénkítő csomag
részét képezte egyebek mellett
a hitelmoratórium, kamat- és
garanciatámogatott hitelek,
adómentesség, bértámogatások
és a járulékfizetési kedvezmé-
nyek. A pandémiás helyzetben
leginkább sújtott turizmus meg-
segítésére is jelentős forrásokat
biztosított a kormány. Nagyka-
nizsán és a térségben a pályá-
zók félmilliárd forintot megha-
ladó összeget nyertek el ma-
gánszálláshelyek és panziók
fejlesztésére. A vidéken élők-
nek a veszélyhelyzetben men-
tőövet a Magyar Falu vállalko-
zás-újraindítási program do-
bott, amelyet a 10 főnél keve-
sebb embert foglalkoztató cé-
gek vehettek igénybe.

– Mikor és milyen ütemben
számíthatunk az újranyitásra?

– A magas átoltottságnak
köszönhetően hazánk hetekkel

Cseresnyés Péter: – A magas átoltottságnak köszönhetően
hazánk hetekkel korábban megkezdhette az újraindítást az
uniós országokhoz képest.
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Május végén elballagtak a
nagycsoportosok a keresztúri
oviból. A gyerekek ünnepi mű-
sorral, közös tánccal köszöntek

Elballagtak az óvodások
el pedagógusaiktól. Ezúton is
sok sikert kívánunk a gyere-
keknek az előttük álló iskolás
évekre!

Fehér rózsát és tarisznyát is kaptak a ballagó óvodás kisgyere-
kek a keresztúri oviban.

korábban megkezdhette az új-
raindítást az uniós országokhoz
képest.A védekezés helyett
most a legfontosabb feladat a
gazdaság újraindítása, ezt segíti
majd a 2022-es költségvetés is.
A második negyedév számai
már biztató eredményeket mu-
tathatnak, a magyar beruházási
ráta például ismét 27 százalék
felett alakult. A növekedést az
állami fejlesztések és a csa-
ládok beruházásai is húzták. Az
oltásoknak és a védelmi intéz-
kedéseknek köszönhetően le-
törtük a járvány harmadik hul-
lámát, azonban még nem dől-
hetünk teljesen hátra. Augusz-
tusig biztosan kell majd a vé-
dettségi igazolvány a különbö-
ző szolgáltatások igénybevéte-
léhez. Az oltás regisztráció ala-
pú marad, nem lesz kötelező.
Elérkeztünk az egyéni felelős-
ség szakaszához, vakcinabőség
van, amikor már senki máson
nem múlik, hogy ki mikor van
beoltva, csak az egyénen.

– A koronavírus járvány
nagy gazdasági visszaesést is ho-
zott az egész világon, mi lehet a
kiút a magyar vidék számára?

– A kormány fontosnak tart-
ja a vidék Magyarországának
fejlesztését, a Magyar Falu
Program is ezt a célt szolgálja.
A hazai forrásból biztosított
program pályázatain infrastruk-
turális, intézményi és eszköz-
fejlesztéseket is megvalósíthat-
nak a települések, illetve a civil
szervezetek. A választókörzete-
met járva szinte minden falu-
ban azt tapasztalom, hogy a
településvezetésnek konkrét és
komoly fejlesztési tervei van-
nak. Úgy vélem, hogy az igazi
zalai leleményesség és vállal-

„Letörtük a járvány harmadik hullámát”
Beszélgetés Cseresnyés Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével

kozó kedv sokakban megvan,
és mindig újraéled, a kormány
pedig igyekszik minden hasz-
nos, újszerű ötletet támogatni.
Mindenki számára egyértelmű,
hogy a magyar vállalkozókra,
kisvállalatokra óriási feladat
hárul az ország újraindításában,
hiszen a gazdaság szinte min-
den területén megtalálhatóak,
és rengeteg családnak bizto-
sítanak megélhetést. A kistele-
püléseken élők a jövőben is
számíthatnak a kormányra. A
kistelepülések fejlesztésére ed-
dig több mint 600 milliárd fo-
rint jutott, és a 2022-es költség-
vetésben is nagy hangsúlyt kap
a vidéki Magyarország megerő-
sítése. A falusi útalap 1500 ki-
lométer út felújítását biztosítja,
70 milliárd forintból újulhatnak
meg óvodák, iskolák, kultúr-
házak, orvosi rendelők, faluhá-
zak, bővül a falu- és tanya-
gondnoki szolgáltatás, folytató-
dik a boltok megmentését se-
gítő program, és fokozott támo-
gatásra számíthatnak a legki-
sebb falusi vállalkozások is. A
falusi csok (családi otthonte-
remtési kedvezmény) 2022 nya-
ráig biztosan fennmarad.

– A koronavírus miatt min-
den vezetőnek megsokszorozó-
dott a felelőssége és a feladata.
Ön nemcsak térségünk képvise-
lője, a kormány állatmtitkáraként
is fontos megbizatása van. Mind-
két területen kiváló eredménye-
ket tud felmutatni. Mi a titka, hogy
lehet ezt a kettős terhelést bírni?

– A munkám a hivatásom, a
feladatok súlyát mérsékli a
térség és Nagykanizsa város
iránt érzett szeretetem és elhi-
vatottságom. Kimondottan él-
vezem, hogy segíteni tudok a
falvak települések fejlődésé-

Cseresnyés Péter megtekinti a Mura partjára tervezett bicikliút
útvonalát Keresztúron. Balról Polgár Róbert, Murakeresztúr
polgármestere, Cseresnyés Péter, Kelei Zita, Őrtilos polgár-
mestere.

ben, hogy hozzá tudok járulni a
vidéki életforma értékeinek,
hagyományainak ápolásához.
Ez a fajta értékrend hozzám
nagyon közel áll. Természete-
sen ugyanilyen priorítással bír
Nagykanizsa városa is, hisz
elmúlt időszakban több 10 mil-
liárdos fejlesztéseket sikerült
megvalósítanunk. Nem utolsó
sorban pedig fontos megemlí-
tenem azt a támogatói családi
hátteret, mely erőt ad a min-
dennapi feladatok elvégzéséhez.

– A kormány kimelt célja a
vidéki magyarország fellendíté-
se. A Magyar Falu Program
keretében több fontos beruhá-
zás is megvalósult az elmúlt
időszakban, és több folyamat-
ban van Murakeresztúron. Nagy-
kanizsa mellett 81 kisebb tele-
pülés fejlődését kell koordinál-
nia. A fejlesztésekből minden-
hová jut szerencsére. Mi vár a
térségünkre jövőre és az elkö-
vetkezendő években.

– Valóban, szinte minden
dél-zalai település tud felmu-
tatni a közössége számára
fontos fejlesztéseket, amelyeket
az elmúlt években hazai forrás-
ból, az Orbán-kormány támo-
gatásával valósíthattak meg.
Tervekből, célokból pedig a jö-
vőre nézve sincs hiány. A tér-
ség számára továbblépési le-
hetőséget a Magyar Falu Prog-
ram mellett a Mura Program
nyújt. A turizmus – azon belül
is például a kerékpáros turiz-
mus –, valamint az agrárium
fejlesztésével igyekszünk fel-
lendíteni a környék gazdaságát,
és továbbra is prioritást élvez
az alacsonyabb rendű utak ál-
lapotának javítása, felújítása is.

– A határ menti együttmű-
ködésben milyen lehetőségek

rejlenek? Vannak előkészítés
előtt álló tervek, ötletek?

– A határon átnyúló európai
uniós pályázatok nagyon ko-
moly segítséget adnak ahhoz,
hogy a gazdasági élet szereplői
megtalálják egymással a kap-
csolatokat. A jó együttműkö-
déshez azonban megfelelő inf-
rastrukturális fejlesztések is
kellenek, ezek egyike a Mura-
keresztúr és Kotor között ter-
vezett közúti híd, ami 50 kilo-
méteres kerülő helyett 5-6 kilo-
méteres távolságra hozza a
Mura két oldalán élőket. A híd
várhatóan mintegy 170 méter
hosszúságú, négytámaszú híd
lesz, s a tervek között szerepel
még egy 1595 méter hosszúsá-
gú kétsávos országos közút is.

–A Mura-menti bicikliút az
egész térség szempontjából ki-
emelten fontos beruházás. Mi-
korra várható az építés meg-
kezdése? Hol tart jelenleg a
projekt?

– A tervek megvalósításá-
nak előkészületi szakaszában
vagyunk, készülnek a különféle
hatástanulmányok. Ha a beru-
házás megvalósul, komplex-tu-
risztikai csomag várja majd a
térségbe érkező turistákat. A
Murán többek között lehetőség
nyílik szervezett csónaktúrákra:
a látogatók Murakeresztúrról
vízi úton juthatnak el a Dráva
és a Mura összefolyásáig. Az új
kerékpárút a murakeresztúri bá-
nyatavakat is érinti majd, ahol
a területrendezési munkák be-
fejezése után a bányatulajdo-
nossal együttműködve szabad-
időközpontot szeretnének lét-
rehozni.

Kiváló tervek, nagyon kö-
szönjük az interjút és további jó
munkát kívánunk!
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A barátságmagyar-horvát
fontosságát hangsúlyozta Mu-
rakeresztúr polgármestere Tria-
non évfordulója alkalmából.

Polgár Róbert ünnepi be-
jegyzése Trianon 101. évfordu-
lója alkalmából:

„Murakeresztúr számára Tria-
non kettős csapás volt. Nem-
csak a magyarok lakta területek
elcsatolása volt hatalmas vesz-
teség, de az itt élő, népes hor-
vát kisebbség életét is megke-
serítette a végtelenül igazság-
talan döntés. Hiszen az új
határok kijelölését követően a
Keresztúron élő horvát nem-
zetiségűek nem érintkezhettek
közvetlenül a határ másik olda-
lán élő rokonokkal és bará-
tokkal.

Murakeresztúr büszke kettős identítására

Szerencsére ma már Ma-
gyarország és Horvátország is
uniós tagország, sajnos azon-
ban továbbra sincsen közvetlen
kapcsolatunk horvát testvé-
reinkkel. Nagyon bízom benne,
hogy hamarosan megépülhet
majd a keresztúri Mura-híd,
amely nemcsak fizikailag, de
jelképesen is enyhítheti a szét-
szakítottság okozta fájdalmat és
kényelmetlenséget is.

Keresztúr magyar-horvát falu,
amely büszke kettős identitásá-
ra. Szeretnénk ezt a kettősséget
megőrizni és tovább erősíteni a
jövőben is! Mert hiszünk ben-
ne, hogy a magyar-horvát ba-
rátság és együttműködés mind-
két nemzet számára felbecsül-
hetetlenül értékes kincset jelent.”

Újabb egyeztetést tartottak a tervezettMurakeresztúrnál
Mura-hídról, amelyen az érintett magyar és horvát települések
vettek részt a szervezésében.Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Az online találkozón az előzetes terveket tekintették át. A magyar
és a horvát hatóságoknak is alapos előkészületekre van szükségük,
hogy a beruházás megkezdődhessen. Környezeti hatástanulmá-
nyokat kell készíteni a folyó mindkét oldalán, össze kell vetni a
különböző nyomvonalterveket, és azt is el kell dönteni, milyen
technikai paraméterekkel rendelkezzen majd az új híd.

Ez a vízi átkelőhely régi vágya a Mura mentén élő emberek-
nek. keresztúri polgármester elmondta: „Nekünk,Polgár Róbert
keresztúriaknak különösen fontos, hogy elkészüljön, hiszen Mura-
keresztúr magyar-horvát település, minden ötödik keresztúri hor-
vát nemzetiségűnek vallja magát. A híddal nemcsak szimboli-
kusan, hanem fizikailag is közvetlen összeköttetésbe kerülnénk
Horvátországgal, amely nagy lehetőséget rejt a kulturális, gazda-
sági, turisztikai és oktatási kapcsolataink megerősítésére nézve.
Bízunk benne, hogy a tervekből egyszer valóság lesz, Ke-
resztúrnál is át lehet majd kelni Horvátországba a Murán. Mi azon
dolgozunk, hogy a tervek mielőbb elkészüljenek, és mielőbb
hozzá láthassunk az építkezéshez is.”

Egyeztettek a Mura-hídról

Az új Mura-hídon a tervek szerint gyalogosan, kerékpárral és
autóval is lehet majd közlekedni.

Zrínyiújvárat még 2021-ben
nemzeti történelmi emlékhelyé
fogják avatni – miután az erről
szóló döntést a Nemzeti Em-
lékhely és Kegyeleti Bizottság
is egyhangúlag támogatta. A
hírről , a hon-Németh Szilárd
védelmi Minisztérium államtitkára
számolt be a Zrínyi emlékév
lezárása alkalmából rendezett
ünnepségen, Zrínyiújvárnál. A
május 5-én megrendezett ün-
nepségen részt vett Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
és államtitkár, , aBene Csaba
Zala Megyei Közgyűlés alelnö-
ke, a környező települések pol-
gármesterei, valamint a ke-
resztúri Zrínyi Kadétok is. Em-
lékező beszédet tartott prof. dr.
Padányi József vezérőrnagy és
Szászfalvi László, Somogy me-
gye országgyűlési képviselője.

Zrínyi Miklós 360 évvel ez-
előtt kezdte el építeni Zrínyi-

Nemzeti Történelmi Emlékhellyé avatják Zrínyiújvárat
újvárat a Mura mellett, hogy az
itt élő embereket megvédhesse
a török seregek fosztogatásaitól
és támadásaitól. A horvát-ma-
gyar szabadsághős megtudta,
hogy a törökök stratégiai erő-
dítményt akarnak felépíteni a
folyó partján, ezért inkább
megelőzte őket. A vár nemcsak
a Muraköz védelmét szolgálta,
Zrínyi innen szerette volna meg-
szervezni Kanizsa visszafog-
lalását is a török seregektől.

1664 májusában egy egye-
sült keresztény seregek siker-
telen ostromot indítottak Kani-
zsáért, a török túlerő pedig
ellentámadást indított, hogy
végső csapást mérjen Zrínyi-
újvárra.

A várat 1900 katona védte
hősiesen ve-Horváth András
zérletével, de végül a túlerőnek
nem tudtak ellenállni. Zrínyi-
újvárat elfoglalták, 1266 védő

veszett oda, a törökök pedig
felrobbantották az erődítményt.
Zrínyiújvár rövid, de annál ka-
landosabb története azt bizo-
nyítja, hogy ezen a vidéken

mindig is bátor és büszke em-
berek éltek, akik a szabadsá-
gukért és biztonságukért készek
voltak összefogni és együtt
harcolni.

A Mura vidékén élő emberek hősi küzdelmének állít emléket
Zrínyiújvár.
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Május végén ülésezett a
Moldvai Csángómagyarok Szö-
vetségének a felügyelő bizott-
sága, amelynek Polgár Róbert
murakeresztúri polgármester is
a tagja. A keresztúri önkor-
mányzat vezetője elmondta: fo-
lyamatosan növekszik a ma-
gyar óvodába és iskolába járó
gyerekek száma Csángóföldön.

„Az elmúlt években megva-
lósult fejlesztéseknek is kö-
szönhetően a magyarság legke-
letibb vidékén immár több mint
30 helyszínen folyik magyar
nyelvű oktatás, 1800 gyerme-
ket oktat 67 pedagógus és ta-
nár. Egy friss program kereté-
ben 200 középiskolás és 43

Egyre több csángómagyar gyerek választja a magyar óvodát és iskolát
egyetemista kap ösztöndíjat.
Fontos eredmény az is, hogy a
csángók számára sikerült meg-
szervezni, hogy magyar nyelvű
miséken vehessenek részt. A
jászvásári egyházmegye által
alapított személyi plébánia biz-
tosítja, hogy az ott élők immár
bármilyen magyar hitéleti szol-
gáltatás igénybe vehetnek. Ezek
a szép eredmények a csángó-
szövetség jelenlegi vezetésének
és a magyar kormány hathatós
támogatásának köszönhető! Így
van reményünk arra, hogy a
Románia területén szigetként
együtt élő moldvai csángó ma-
gyarság meg tudja őrizni kul-
túráját és magyar identitását.”

Csak hathatós támogatással van remény arra, hogy a moldvai
csángómagyarok megőrizhessék különleges kultúrájukat,
magyar anyanyelvüket.

Másfél milliárd forintból
épül a Mura partján az a bicik-
liút, amely Molnárit, Mura-
keresztúrt, Beleznát Őrtilostés
köti majd össze. Ez a bicikliút
nemcsak a környéken élők köz-
lekedését segíti, hanem a turiz-
must is jelentősen fellendítheti.

A beruházás rengeteg új
vendéget hozhat Murakereszt-
úrra, a keresztúri faluvezetés
célja pedig az, hogy akik arra
járnak két keréken, szívesen
meg is álljanak a településen

A tervezett bicikliútról egyeztettek
egy vagy több napra. A tervek
szerint igényes szálláshelyek-
kel, helyi látványosságokkal,
finom ételekkel és italokkal
marasztalják majd az oda ér-
kezőket. A kerékpárút a Mura
töltésén és a töltés mellett halad
majd keresztül. Ahhoz, hogy
megépülhessen, néhány jelenle-
gi magánterületen is át kell ve-
zetni. Május közepén az önkor-
mányzat a tulajdonosokkal
egyeztetett arról, hogyan ellen-
tételezzék majd őket ezért.

A töltés melletti földek tulajdonosaival is meg kell egyezni,
hogy hozzá lehessen fogni a 13 km-es bicikliút kiépítéséhez.

Az elmúlt időszakban több
kóbor kutya is problémát okozott
Murakeresztúron. A keresztúri
önkormányzat ezért arra kéri a
tulajdonsokat, gondoskodjanak
a házi kedvencünkről, ne hagy-
ják szabadon kószálni őket, mert
az őrzés nélkül maradt állatok
saját magukra és a környeze-
tükre is veszélyesek lehetnek.

Felhívás a kutyatulajdonosoknak
A lakosság és a kutyák vé-

delmében a jövőben a hatóság
segítségét veszik igénybe a ku-
tyák befogásához. Ennek anya-
gi terhét pedig a gazdáknak kell
állniuk. Az önkormányzat arra
kéri a kutyatartókat, előzzék
meg a baleseteket és a nagyobb
problémát! A gazdák figyelje-
nek oda kutyájukra, elzárva

tartsák őket, pórázon sétáltas-
sák a négylábúakat! A kóbor
kutyák, különösen falkába ve-
rődve, veszélyt jelenthetnek az
emberekre, kárt tehetnek a
vadállományban és a háziálla-
tokban is. A felügyelet nélküli
állatok épségét a közlekedő
autók is veszélybe sodorhatják.
Ezért fontos megelőzni a bajt!

A keresztúri programokról
egyeztettek az önkormányzati
hivatalban . AMurakeresztúron
megbeszélésen Kovácsné Deák
Erzsébet, a művelődési ház ve-
zetője, , a könyv-Spirk Erzsébet
tár vezetője, Zavarkó József
alpolgármester és Polgár Ró-
bert polgármester vettek részt.

A megbeszélésen megálla-
podtak abban, hogy az első kö-
zös ünnepség az új önkor-
mányzati hivatal átadása lesz
június 26-án. Ezen kívül egyez-

Kulturális és közösségi programokkal nyitnak újra

tettek az egyéb közösségi és
sportprogramokról, lesz családi
nap és nyári gyerektábor, szü-
reti mulatság és sok egyéb iz-
galmas rendezvény ezen túl is,
ha a járványhelyzet engedi.

Keresztúron már az újranyitás utáni programokat tervezik.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Fityeház Község Önkor-
mányzata falugondnoki busz
beszerzésére 15 millió forint –
vissza nem térítendő támo-
gatást nyert – a Magyar Falu
Programra benyújtott pályázat
keretében.

A fehér színű Mercedes-
Benz Sprinter Tourer 214 CDI
típusú gépjármű ünnepélyes
átadás-átvételére 2021. május
21-én – szűk körben megtartott
– rövid ünnepség keretében ke-
rült sor az önkormányzati hiva-
tal udvarán. Az ünnepségen
jelen voltak: Cseresnyés Péter
államtitkár, Vaslabán Csaba
Antal plébános, a Zalaegerszegi
Mercedes Márkakereskedés
képviseletében dr. Péter György
ügyvezető, aJuhász Zoltán,
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, Takács István
falugondnok, Béli Krisztina
jegyző dr. Takács Józsefés
polgármester.

Dr. Takács József polgár-
mester köszöntötte a résztvevő-
ket, majd röviden ismertette a
lezajlott pályázati eljárás és
beszerzés menetét. Elmondta,
hogy a régi falubuszt – a meg-

Új falugondnoki busz átadása Fityeházon

nyert pályázatban kikötött fel-
tételeknek megfelelően – egy
határon túli magyar szervezet
fogja megkapni, a Miniszter-
elnökség közreműködésével.

Ezt követően Cseresnyés
Péter államtitkár üdvözölte a
jelenlévőket. Rövid tájékozta-
tást adott a kormány jelenlegi
vidékfejlesztési programjáról
és ezek várható további kiter-
jesztéséről.

Végül Vaslabán Csaba atya
megáldotta az új járművet, Isten
áldását kérve a gépjármű hasz-
nálóira és majdani utasaira, hogy
mindenkor szerencsésen érkez-
zenek meg tervezett úticéljukra.
Azt kívánta, hogy az új gép-
jármű hosszú ideig szolgálja
balesetmentesen Fityeház telepü-
lést és annak egész közösségét.

Kovácsné Deák Erzsébet
könyvtáros, művelődésszervező

A sikeres pályázat eredménye.

300 muskátlit helyeznek ki
Murakeresztúron, hogy még
szebbé és hangulatosabbá vál-
jon a falu. A virágokat május
végén ültették át az új cse-
repekbe a keresztúri önkor-
mányzat munkatársai, hogy ott
erősödhessenek meg, mielőtt
kihelyezik őket a lámpaosz-
lopokra.

300 muskátlival díszítik a falut

A virágtartó állványokat
Pókecz Kovács Gábor ke-
resztúri lakatos készítette az
önkormányzat megrendelésére.
Az ültetéshez szükséges 1 m -nyi3

virágföldet pedig Borda Kál-
mán adta ajándékba a tele-
pülésnek. A tervek szerint a
muskátlik egészen őszig díszí-
tik majd falut.

Tíz napig erősödtek a cserepekben a muskátlik, mielőtt kihe-
lyezték volna őket. Egészen szeptemberig díszítik majd Ke-
resztúr utcáit a virágok.

Megtartották az első szüre-
tet a Murakeresztúri Önkor-
mányzat kertjében. Több mint 2
kg spenótot és egy doboznyi
retket gyűjtöttek be a hivatal
munkatársai a kertből, amelyen
tavaly kezdett az önkormányzat
gazdálkodni.

A telek korábban elhanya-
goltan és kihasználatlanul állt,
a falu összefogásának is kö-
szönhetően azonban idén már
szép termést hoz a föld.

Retek és
spenót

A falu konyháját látják el.

Május 27-én este 9 óra előtt
tűz ütött ki aBeleznán Kossuth
úton egy lakóházban. Szeren-
csére az ott élő keresztúri lakó
saját erőből el tudta hagyni a
házat. A murakeresztúri önkén-
tes tüzoltók hét fővel vonultak

Kigyulladt egy családi ház, de személyi sérülés nem történt

Szerencsére gyorsan kiértek az önkéntes tűzoltók, de a kigyul-
ladt ház így is lakhatatlanná vált.

ki és azonnal hozzáláttak a men-
téshez, két gázpalackot is kivit-
tek a házból, így sikerült elke-
rülni a még komolyabb balesetet.

A ház egyik fele lakhatat-
lanná vált, a tüzet a fatüzelésű
kályha okozta.
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Az idei évben elindítunk egy
cikksorozatot azokról a családok-
ról, akik az utóbbi időben más
településekről költöztek közsé-
günkbe – akik közsé-Fityeház
get választották ... .

A cikksorozatnak kettős cél-
ja van. Az egyik, hogy a helyi-
ek jobban megismerjék az új
„szomszédokat”. A másik, hogy
az újonnan érkezettek hogyan lát-
ják településünket, hogy érzik itt
magukat, illetve mit hiányolnak
a település életében.

Interjúalanyom Veszelszki Ni-
kolett, akinek munkáit a köztere-
ken nem csak Fityeház, hanem a
településen átutazók is megismer-
hették. Niki tehetségével, munkájá-
val nagyon hamar közismert lett.

– Hogyan találtatok Fityeház-
ra, miért ezt a települést válasz-
tottátok?

Akik Fityeház községet választották...
Niki és a húsvéti nyuszik – munkáját a gyerekek is ismerik

– A véletlen szerencsének kö-
szönhetően bukkantunk Fityeház-
ra. Eredetileg nem a környékre
terveztünk költözni, de várandósá-
gom utolsó szakaszában jártam
és a saját nagykanizsai lakásun-
kat is eladtuk már, tehát sür-
getett az idő. Megnéztük a kör-
nyéket és így akadtunk rá Fi-
tyeházra, amely már az első pil-
lanatban belopta magát a szívünk-
be. Rokonszenves volt, hogy csen-
des, rendezett, tiszta környezet
fogadott minket.

– Hogy érzitek magatokat itt?
– Nagyon jól. Minden lakos

kedvesen, jóindulattal fordult
felénk, elképesztő érzés ilyen
barátságos környezetben élni és
a táj szépsége is magával ra-
gadó.

– A közösségi életbe, hogy
folytatok bele?

– Amikor újra dolgozni kezd-
tem a kézműves fa dekorációi-
mon, Kovács Nóra (Nóra „moz-
gatórugója” a község tereinek
dekorációjában és a közélet min-
dennapjaiban is – a szerk.) kere-
sett meg egy rendelés kapcsán,
majd szóba elegyedtünk és fel-
ajánlottam, hogy szívesen segíte-
nék a falu dekorációjában. (Niko-
lett divat- és stílustervező, a Deb-
receni Művészeti Akadémián
végzett – a szerk.).

Nóra alakított egy kis csopor-
tot a facebookon, ahol a kreatív
ötleteinket osztjuk meg egymás-
sal és eldöntjük, mi kerül kivi-
telezésre. Azóta egyre több és
egyre szebb dolgokat készítünk
a faluba.

– Van-e ötlet vagy bármi
egyéb észrevétel a település éle-
tével kapcsolatban?

– Kisgyerekes anyukaként a
játszótereken lévő hintákra tér-
nék ki, az egy kisgyerek hinta
kevés és az is el van törve, saj-
nálom, hogy homokozó nincs
egyik játszótéren sem, pedig a leg-
kisebbek pont ezekkel tudná-
nak játszani, ezektől éreznék jól
magukat.

Kovácsné Deák Erzsébet
könyvtáros, művelődésszervező

A fityeházi „Szent Lélek el-
jövetele” templom az elmúlt esz-
tendőben volt 25 éves. A jubi-
leumi ünnepség azonban – a jár-
vány-helyzet miatt – nem kerül-
hetett megrendezésre. Pünkösd
vigíliáján – szombaton – ezt pó-
tolták a fityeházi hívek – Vasla-
bán Csaba Antal plébános által
celebrált – szentmisével.

A jubileumi készület jegyé-
ben elkészült a templom teljes-
körű belső festése és mázolása,
a padok átfogó javítása és újra lak-
kozása – amely a községi önkor-
mányzat közreműködésével és a
Horvát Nemzetiségi Önkorány-
zat támogatásával valósult meg.

A felújítási munkálatokon
kívül elkészült a templom titu-

25 éves jubileumi emlékmise a fityeházi templomban

lusát, a Szentlelket ábrázoló ol-
tárkép, amely vászonra festett
olajkép – kapu-Czanik Ferenc
vári festő, művészettörténet ta-
nár alkotása.

A szentmise keretében ke-
rült sor az új oltárkép felszen-
telésére, amely ezentúl híven
tükrözi a fityeházi templom ti-
tulusát.

A szertarttást követően Vas-
labán Csaba atya ünnepélyes
keretek között megköszönte a
két önkormányzatnak a temp-
lom megújításához nyújtott se-
gítséget és támogatást.

Az ünnepség Cseresnyés
Péter államtitkár üdvözlő sza-
vaival és köszöntő beszédével
zárult.

Öt óvodás:murakeresztúri
Farkas Hédi, Horváth Melisz-
sza, Horváth Noel, Répás Alex
és csodálatos ba-Kuzma Jakab
baházat épített olyan eszközök
felhasználásával, amelyek min-
den háztartásban megtalálha-

1 millió forintot nyerhetnek…
tók. A házzal pedig beneveztek
egy versenyre, amelynek egy-
millió forint a fődíja.

Ha a keresztúri gyerekek ba-
ba-háza nyer, az óvoda fejlesz-
tésére, új játékokra lehet köl-
teni a pénzt.
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Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester szerint az elmúlt idő-
ben jó néhány alkalommal ér-
keztek az önkormányzathoz ál-
lampolgári jelzések, bejelenté-
sek, hogy kutyák – főként és
elsősorban a kutyatulajdonosok
felelőtlensége miatt – felügye-
let nélkül kóborolnak a városban.

A polgármester kiemelte,
szem előtt kell tartani a felelős
és gondoskodó állattartás mód-
ját, annak szabályait be kell
tartani minden kutyatulajdo-
nosnak. A közterületen kóborló
kutya beazonosítható tulajdo-
nosa pedig bírságban részesül.

Az állampolgári bejelenté-
sek okán a városi önkormány-
zat úgy döntött, hogy szabvá-
nyos kutyakennelt szerez be,
mely segítséget nyújt az állat be-
fogása és ideiglenes elzárása kap-
csán mindaddig, amíg az állat-
menhelyről megérkezik a szak-

Kennelt vásároltak

ember, továbbá arra is lehető-
ség van, hogy a nagykanizsai
állatmenhelyre beszállítsák a ku-
tyákat a kennelben.

Végül a polgármester elmond-
ta, bízik abban, hogy a kutya-
tulajdonosok valamennyien átér-
zik a felelős állattartás fontos-
ságát, melyre egyben fel is hív-
ta a figyelmet.

(Mirkó)

A Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városfejlesz-
tési és Műszaki Osztálya folya-
matosan ellátja a pályázatok figye-
lésével kapcsolatos teendőket,
feladatokat, így a Magyar Falu
Program felhívásait is.

Letenye egyedutai városrészé-
be régóta tervezik játszótér meg-
építését, melynek helyszíne a
kápolna előtti zöldfelület. A tele-
pülésrészen 2 csoporttal óvoda
működik, így szükségességét lát-
ják e beruházásnak, melyet pá-
lyázatból tudnak megvalósítani.

Fontosnak tartják a gyermek-
orvosi rendelő eszközfejleszté-
sét, melyre szintén pályázati le-
hetőség áll rendelkezésre. A há-
zi gyermekorvos ellátja Lete-
nye, Kistolmács, Murarátka és
Zajk településeket. Dr. Nagy
Márton doktorúrra bízták az or-
vosi eszközök listájának megha-
tározását: például vizsgálóágy,
műszerasztal, bútorzat, fonendosz-
kóp, otoszkóp, informatikai beren-
dezések, orvosi táska, vérnyomás-
mérő, hűtőszekrény is megjelölés-

Pályázatok a Magyar Falu Program felhívásaira
re került. A benyújtott pályá-
zattal közel 2 millió forint tá-
mogatást kívánunk lehívni ab-
ban az esetben, ha a pályázat
pozitív bírálatban részesül.

Pályázatot nyújtottak be a vá-
rosi könyvtár elektromos-, vala-
mint fűtési rendszerének korsze-
rűsítésére is, mely növeli a kom-
fortfokozatot. A program erre is
lehetőséget kínál. A fűtési rend-
szer közel 30 éves, nyílt égés-
terű gázkazánokkal biztosított a
temperálás, mely az energiafel-
használás szempontjából többlet-
költséget jelent a létesítmény
üzemeltetésében. A benyújtott pá-
lyázat kapcsán közel 25 millió
forint forrás lehívását célozta
meg önkormányzatunk.

Az épületek felújításánál ma-
radva a Letenyei Közös Ön-
kormányzati Hivatal felújítása
is esedékessé vált, az épület több
helyen beázik, az elektromos há-
lózat elavult, a nyílászárók meg-
öregedtek, az épület mind be-
lül, mind pedig kívül is meg-
érett a komplex rekonstrukci-

óra. A jelenleg benyújtott pályá-
zattal lehívni kívánt forrás mér-
téke közel 50 millió forint.

Az önkormányzati épületek
sorában a Letenyei Hóvirág Óvo-
da egyedutai telephelyén is szük-
séges a megkezdett beruházá-
sok folytatása, elsősorban a te-
tőfedés, valamint az épület bel-
ső tereinek, infrastruktúráinak
korszerűsítése. A régi, palafe-
dést lemezes fedésre szükséges
cserélni, továbbá a csapadékvíz
elvezetést biztosító ereszcsator-
nák cseréje is elengedhetetlen
feladat. Az épület belső terei-
ben az elektromos rendszer, ál-
mennyezet kialakítása, burkola-
tok cseréje, illetve a vizesblok-
kok felújítása is esedékessé vált.
A benyújtott pályázat támoga-
tási igénye közel 50 millió fo-
rint összeget tesz ki.

Fontos feladat első ütemben
a Bajcsy utcai köztemető rava-
talozójának felújítása. A város ön-
kormányzatának az elmúlt né-
hány évtizedben nem volt lehető-
sége pályázni a létesítmény mo-
dernizálására, csak a minimális
szintű karbantartások kerültek
elvégzésre, melyhez magánszemé-
lyek, vállalkozók és civil szer-
vezetek is biztosítottak forrást.
Az épület homlokzati részeit

hőszigetelni szükséges, meg kell
akadályozni a vizesedési problé-
mákat, az elektromos hálózat
felújítása, nyílászárók cseréje, va-
lamint az akadálymentesítés ki-
építése is szükségessé vált. Az
épületen belül kialakításra kerül-
het egy új mosdó blokk, to-
vábbá a ravatalozó helyiség
komplex belsőépítészeti felújítá-
sa is megvalósulhatna. A rava-
talozó előtetője alatti térburko-
lat cseréjét, illetve járda építé-
sét is megcélozza a benyújtott
pályázat műszaki tartalma. A
lehívni kívánt forrás 30 millió
forint összeget jelent.

A Magyar Falu Programban
az útfelújítás vonatkozásában is
nyújtottak be pályázatot, mégpe-
dig az Öreghegyi út felújításá-
ra. Ismert, hogy az út jelentő-
sen amortizálódott az évek folya-
mán, korábban csak részleges
felújítása történt meg, illetve
évente több alkalommal problé-
mát okoznak a nagy esőzések,
melyek következtében a kátyú-
kat megszüntetni szükséges. A
pályázat lehetőséget biztosítana
az aszfalttal történő borításra. A
lehívni kívánt támogatás mérté-
ke közel 40 millió forint – ve-
títette előre Farkas Szilárd vá-
rosvezető.

Május 4-e Szent Flórián, a tűz-
oltók védőszentjének ünnepe, or-
szágos emléknapja. Ez alkalomból
Letenye Város Önkormányzata
nevében Farkas Szilárd polgár-
mester és Kistolmács község,
valamit a kistolmácsi tűzoltó raj
nevében Bíró István rajparancsnok
helyeztek el nemzeti színű szalag-
gal átkötött koszorút és hajtottak fe-
jet a letenyei Flórián-emlékműnél.

A Letenyei Katasztrófavédel-
mi Őrs hivatásos állománya és
a Körzeti Tűzoltó Egyesület tag-
jai tisztelgéssel emlékeztek, he-
lyeztek el koszorút az obeliszknél.

Szent Flóriánra emlékeztek

A tűzoltók hivatása napjaink-
ban is kihívásokkal teli, veszé-
lyes vállalkozás, melynek ten-
gelyében az emberiesség, a má-
sokért való cselekvés és a bá-
torság Szent Flórián-i hármas
eszméje áll. A Magyar Tűzoltó
Szövetség 1870-ben jött létre, a
szervezet a tűzvédelem eszköz-
és követelményrendszerének ki-
dolgozásával, saját szaklap és
segélyegylet alapításával, 1936-
ban az első tűzvédelmi törvény
kiharcolásával alapozta meg te-
kintélyét.

M.I.
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Elérkezett a várva várt nap,
amikor a hosszú pandémiás idő-
szak után asszonykórusunk vég-
re elkezdhette újra a munkáját.
Nehezen viseltük ezt az idősza-
kot. Hiányoztak a heti összejö-
vetelek a vidám, jókedvű próbák.

„Nyelvében él a nemzet” –
mondta Széchenyi István, majd
pár évvel később Kodály Zoltán
így fogalmazott: „Kultúrát nem le-
het örökölni. Az elődök kultú-
rája egykettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”

Mi ennek a pár mondatnak
a szellemében kezdtük el mun-
kánkat 2002. novemberében 15
fővel. Fontos számunkra, hogy
ápoljuk és átadjuk az ifjúságnak
mindazt, amit mi fiatalon a szü-
leinktől, nagyszüleinktől kaptunk.

A Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat rendezvényei anyanyelv-
ünkön zajlanak, igyekeznek
olyan programokat szervezni ahol
nem csak a nyelvet gyakorol-
juk, hanem a hagyományainkat,

Semjénháza Gyöngyszemei
kultúránkat is ápoljuk. Települé-
sünk többi rendezvényeinek is
immár közel húsz éve aktív
részesei vagyunk.

Jó kapcsolatot ápolunk a kör-
nyező horvát települések nemzeti-
ségi önkormányzataival és kultu-
rális csoportjaival is. Rendsze-
resen részt veszünk egymás prog-
ramjain, melyek a horvát iden-
titás erősítését és nyelvünk megőr-
zését szolgálják. Az utóbbi évek-
ben az ének mellett néptánccal
és színdarabbal is képviseltük
kis falunkat.

Nagy örömmel veszünk részt
a horvát nyelvű egyházi ünne-
peken, szentmiséken, zarándok-
latokon is. Ezekre az események-
re készülve nagy segítséget
nyújtottak kórusunk idősebb tag-
jai, akiktől megtanulhattuk a ré-
gi elfeledett horvát dalokat és
egyházi énekeket, imákat is. Saj-
nos közülük többen örökre itt
hagytak már bennünket.

Legnagyobb elismerést 2012-
ben kaptuk, amikor Muraköz me-

gye által szervezett „Međ -imurs
ka popevka“ elnevezésű népdal-
verseny nedelišćei gáláján
asszonykórusunk képviselhette
a muramenti horvátokat.

A Semjénháza Községi Ön-
kormányzat és a Semjénházi Hor-
vát Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával több alkalommal
is kirándulhattunk Horvátország-
ban. Megtekinthettük anyaorszá-
gunk nevezetességeit és csobban-
hattunk egyet a tenger hullá-
maiban.

A hosszú évek során baráti
kapcsolat alakult ki közöttünk,
ezért is volt hosszú ez a közel
másfél év, amikor csak online kap-
csolatban voltunk egymással. Hi-
ányoztak a közös kirándulások,
névnapozások, beszélgetések, sü-
tögetések a közeli Sándor-hegyen.

Ezt a kialakult barátságot
szeretnénk minél tovább ápolni.

Reméljük, hogy még hosszú
éveken keresztül lehetünk tele-
pülésünk mozgatórugói.

K Gyné

Elkezdhették újra...

A fából készített, tönkrement
és lebontott Európa-híd helyére
a „Zöldrekreációs fejlesztés a
Mura városában” címet viselő pro-
jekt keretében egy új, modern
faszerkezetű híd került.

Az építmény a Mesehíd ne-
vet kapta, mert oldalát a rajzfil-
mekből kölcsönzött képek díszí-
tik. A képeket május 29-én szerel-
te fel a kivitelező, a munkálatok-
kal így lezárult a teljes projekt,
melynek megvalósulását a Terü-
let- és Településfejlesztési Opera-
tív Program támogatta közel 200
millió forinttal. A támogatás mér-

Mesehíd épült a Béci-patak felett

A Mesehíd nevet kapta.

téke 100 százalék volt, de mivel
az építőipar árai az elmúlt idő-
szakban jelentősen növekedtek,
a pénzt közel 20 millió forinttal
kellett kiegészítenie a helyi önkor-
mányzatnak, mely döntésben szá-
míthattam a képviselő-testület tá-
mogatására – mondta Farkas Szi-
lárd polgármester.

A beruházás elsődleges célja
a város zöldfelületeinek megújítá-
sa volt. Hangsúlyosan szerepelt
a projektben a Szapáry-András-
sy kastély parkjának a rendbeté-
tele, a beteg fák eltávolítása, új
növények telepítése. Minden

egyes fát szakértővel vizsgáltat-
tunk meg, s csak az elöregedett,
beteg példányokat távolítottuk
el, melyek veszélyt jelentettek
a parkban tartózkodókra.

A kastély előtt áll a Kossuth-
emlékoszlop, amit megújítot-
tunk, kicsit változtattunk a tájo-
lásán, a környezetét pedig térkő-
vel burkoltuk. Voltak a projekt-
nek más elemei is, például a Béke
utcában szintén térkő-burkolatot
kaptak a korábban betonlapos, sok
helyen használhatatlan járdasza-
kaszok, s kültéri fitneszgépek el-
helyezésére is sor került. Akadály-
mentesített rámpával és korlá-
tokkal ellátott, rövid járdaszakaszt
építettünk a letenyei pékségig,
mely elsősorban az idős, mozgá-
sukban korlátozott emberek köz-
lekedését szolgálja a jövőben –
fogalmazott Farkas Szilárd.

A városvezető kiemelte: a
Bajcsy utcai óvoda előtti zöld-
területen ugyancsak növényeket
telepítettek, fákat ültettek, vala-
mint fehér murvával borított sé-
tányok készültek a városban.

A polgármester hozzátette:
a kastélyparkot a jövőben szeret-

nénk tovább fejleszteni, de már
egy másik pályázat révén. A ter-
vük, hogy a grófi időkben itt ál-
ló gyönyörű rózsalugast, vagy
legalább egy részét vissza-
állítsák.

–Mirkó–

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu
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A Letenyei Szőlő- és Gyü-
mölcstermesztők Egyesülete nem-
rég tartotta meg a helyi és kör-
nyékbeli borok hagyományos bí-
rálatát. Az eseményre az érvény-
ben lévő járványügyi szabályok
miatt csak szűkebb körben, szak-
mai továbbképzés keretein belül
került sor. A bírálóbizottságot ki-
lenc borszakértő képviselte: dr.
Pálfi Dénes, Áprily-Kovács Krisz-
tina, Cseke Gábor, Simon Zol-
tán, Kovács Ottó, Zsiga Zsolt,
Nink Károly, Németh Géza és
Mirkó Dániel.

A borbírálatra Becsehelyről,
Tormaföldéről, Csörnyeföldről,
Eszteregnyéről, Petriventéről, Mu-
rarátkáról, Nagykanizsáról, sőt,
még is neveztekZalaegerszegről
mintákat a borosgazdák. A min-
ták befogadásában, szortírozásá-
ban, kóstoltatásában a Letenyei
Szőlő- és Gyümölcstermesztők
Egyesületének tagjai is részt vet-
tek. A 139 nevezett borból 120
fehér, 10 vörös és 9 rozé kép-

Ismét cserszegi fűszeres lett Letenye Város Bora

A képen Somogyi Tibor (balról) és Farkas Szilárd polgármester.

viselte a palettát. Az alkoholos
nedűk közül 33 arany, 68 ezüst,
35 bronz minősítést érdemelt,
három pedig oklevél elismerés-
ben részesült. „Letenye város bo-
ra” címet 2021-ben Somogyi Ti-
bor letenyei termelő 2020-as év-
járatú cserszegi fűszeresének ítél-
te oda a zsűri. ,Somogyi András
a házigazda egyesület elnöke la-
punknak elmondta: az ünnepé-
lyes díjátadót nyárra tervezik a
boronapincénél, ahol a közelmúlt-
ban jó néhány fejlesztés is
zajlott, például infrastrukturális
jellegűek, továbbá szakmai mun-
kát erősítő eszközbeszerzést is
megvalósíthattak a helyi borba-
rátok.

Immáron harmadik éve tarol
a cserszegi fűszeres fajta. 2019-
ben és 2020-ban Kuprivecz Jó-
zsef helyi termelő is e fajtával
nyerte el a zsűri tetszését és
választották e nemes italt a vá-
ros borának. Somogyi Tibor 2016-
ban rizlingszilváni borával is

kiérdemelte a város bora címet
– fogalmazott a városvezető. A
polgármester kiemelte: „Letenye
város bora” megtisztelő cím egy-
fajta elismerés a termelő ré-
szére, a nedű pedig presztízs is,
mely a protokoll látogatások,
helyi és vidéki rendezvények

alkalmával díszdobozban elhe-
lyezve egy szeletét adja hírül a
városnak. A városvezető végül
hozzátette: elismerését és gratulá-
cióját fejezi ki Somogyi Tibor
helyi termelő részére, akinek
borai kiváló minőségűek.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A „Víz és én” pályázatra
érkezett alkotások készítőit Far-
kas Szilárd polgármester és Lu-
kács Vilmos vállalkozó felajánlá-
sából összeállított ajándékcso-
maggal jutalmazták .Letenyén

A díjazottak: Balázs Anna (Le-
tenye), Balázs Kata (Letenye),
Baracskai Luca (Letenye), Bony-
nyai Bernadett (Letenye), Hencz
Alíz (Letenye), Molnár Enikő
(Bázakerettye), Molnár Eszter
(Bázakerettye), Molnárné Myíri
Ibolya (Bázakerettye), Nagy Em-
ma (Tótszentmárton), Sánta Ni-

A letenyei könyvtár hírei
kolett (Letenye), Sebők Alíz (Le-
tenye), Szanyi-Kovács Máté
(Letenye).

*
A közművelődési intézmé-

nyek nyitvatartását korlátozó in-
tézkedések miatt a hagyomá-
nyos anyák napi kézműves
ajándékkészítés az online tér-
ben került megrendezésre.

*
Május 4-től a védettségi

igazolvánnyal rendelkezők szá-
mára ismét lehetőség van a
könyvtár személyes használatára.

Nyitva tartás:
hétfő-kedd-szerda-péntek,

8-tól 12 óráig 13-tól 17 óráig,
csütörtök: 8-tól 12 óráig szom-
bat, vasárnap: zárva.

A kényszerű zárvatartás ideje
alatt bevezetett „Könyvfutár” és
„Küszöbön kölcsönzés” szolgálta-
tás továbbra is elérhető az ér-
deklődők számára.

A „Víz és én” pályázat díjazottjainak egy csoportja.

Gyermeknapi rendezvény…
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Tisztesség és etika
Egy ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügynek indult, aztán

hamar túlnőtt ezen. Kiadónk részletesen foglalkozott a Zala-
szentgróti Önkormányzat és a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda között létrejött szerződéssel (a témával kapcsolatos írások a
www.zalatajkiado.hu oldalunkon megtalálhatók – a szerk.), ami
után levélváltás alakult ki Baracskai József zalaszentgróti pol-
gármester és szerkesztőségünk között.

Hogy miért lehet érdekes és tanulságos e történet a megye
más részén élő olvasók számára? Mert előfordulhat, hogy holnap
már e térségben is hasonló jelenséggel szembesülhetünk. Az
ellenzék ugyanis csak azt a demokráciát tudja elfogadni, ami neki
tetsző. Ha valaki azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg, akkor
előkerülnek a szokásos szólamok a megalapozott érvelések
helyett. Jön a mellébeszélés, a ferdítés, a hárítás… Folytatódjon
tehát a szentgróti történet, ami nem csak a Zala-parti kisvárosra
jellemző! Május 20-án a következő levelet küldtük Baracskai
Józsefnek, Zalaszentgrót polgármesterének:

„Olyan információ jutott el szerkesztőségünkbe, hogy szí-
vesen venné a Demokratikus Koalíció, ha Ön indulna a 2022-es
országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú válasz-
tókerületében. Van valami reális alapja ennek a hírnek, vagy
csak az ilyenkor szokásos – választások előtti – találgatásokról
van szó?”

Várom válaszát, amit előre is köszönök.
Időközben megérkezett a válasz, amit az alábbiakban közlünk:
„Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit az új-

ságírói etika, akkor most nem ebben az ügyben keresett volna meg,
hanem lehetőséget biztosít, hogy a Szentgrót és Vidéke című kiad-
ványban megjelent, az önkormányzatot és személyemet érintő témák-
ban megkérdezze az érintetteteket, jelen esetben engem is. Ön ezt
nem tette meg! Ezért felszólítom, hogy haladéktalanul keressen
fel és biztosítsa az önkormányzat vezetőjének is az álláspontja
kifejtését az érintett ügyekben, a kiegyensúlyozott tájékoztatás
jegyében. Ellenkező esetben Önnel, mint újságíróval való kap-
csolatomat véglegesen lezárom. Ennek tükrében még válaszolok
erre a kérdésére.

Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánsze-
mélyek, önkormányzati vezetők, közéleti személyiségek, szerve-
zetek, – többek közt a második legnagyobb magyar politikai párt
a Demokratikus Koalíció – részéről is azzal kapcsolatban, hogy
induljak el a 2022-es országgyűlési választásokon. Megtisztelő ez
a fajta kiállás, amiben minden bizonnyal része van, hogy közel
két évtizede szolgálom az itt élőket. 2002 óta önkormányzati kép-
viselőként, 2006 és 2010 között a Regionális Fejlesztési Tanács
tagjaként, majd 2010-től a Magyar Országgyűlés képviselőjeként
ismerem és látom azokat a problémákat és lehetőségeket, melyek
helyes értékelésével tovább tudnám segíteni a térségünket. Mégis
pályafutásom legfelemelőbb időszakasza 2010-ben, Zalaszentgrót
város polgármesterének történő megválasztásával kezdődött el,
amelyet az emberek bizalmából már 11 éve töltök be. Számtalan
sikert értünk el ezen időszak alatt és még rengeteg tervünk van,
amit közösen az itt élőkkel meg tudunk valósítani. Megtisztelő
volt országgyűlési képviselőnek lenni, de a továbbiakban is Za-
laszentgrót város polgármestereként kívánok dolgozni. Ennek el-
lenére minden segítséget, támogatást megadok annak a jelöltnek,
aki biztosít afelől, hogy a sokak Magyarországát fogja képviselni,
a kevés kiválasztottal szemben, aki azon dolgozik, hogy vissza-
adja az önkormányzatokat az ott élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az egész-
ségügy és az oktatás, mint a határon túli stadionok építése, aki
partnernek tekinti az önkormányzatokat és nem a kivérezteté-
sükhöz asszisztál, aki valódi képviselője lesz a térségnek lesz és
nem helytartója, aki a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve,
szemben az egyoldalú, a tényeket hamis színben feltüntető lakáj-
médiával, aki az emberek boldogulása céljából élni szeretne a
hatalommal, nem pedig visszaélni. Az ilyen jelöltet kívánom
támogatni politikai hovatartozástól függetlenül.

Tisztelettel: Baracskai József
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében vál-

toztatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik, hogy válaszolunk a levélre, Baracs-

kai úr felvetéseire:
„Köszönöm a válaszát. Azt írta, hogy levele közlését változ-

tatás nélkül engedélyezi. Tudja, nincs szükségem az ön engedé-
lyére, sőt senkiére, mert nem szoktam változtatni a nekem kül-
dött, közlésre szánt leveleken.

Én nem változtam. Utána nézhet. Soha nem voltam egyetlen
pártnak a tagja, még akkor sem, amikor a Zalai Hírlapnál dolgoz-
tam. Pedig ott elvárták. Hiába… Ez a helyzet most is.

Ön viszont volt már néhány politikai formáció tagja. Úgy
tudom, hogy Szentgróton a Fidesz-szervezet alapítói között
szerepelt. Aztán jött az MSZP, a Szentgrót Most választási
árnyékszervezet, s most a Demokratikus Koalíció. Természetesen
mindig meg tudta indokolni, hogy miért váltott. Nem Ön hagyta
el a pártját, hanem a pártja önt. Igazán szellemes indoklás.

Egy kis tisztességet hiányol belőlem… Újságírói etikára hi-
vatkozik. Tudja, nem hiszem, hogy önnek és globalista elvtár-
sainak kellene kioktatni engem tisztességből és etikából. Ettől
önök messze állnak. Akár a Gyurcsány Ferenc vezette Demok-
ratikus Koalíció, akár a többi ellenzéki párt.

A levele stílusa nem túl gördülékeny, s tele van közhelyekkel.
Olyanokkal, amikkel korábbi leveleiben nem találkoztam. Talán
igaz, hogy ön ilyen esetekben csak egy közigazgatásban jártas
hölgy magyar férfi hangja? Lehet, hogy most is célszerű lett vol-
na felkérni egy kis közös munkára a levél megfogalmazásakor.

Mert így, ezekkel a közhelyekkel nem tudok mit kezdeni. Még
kérdéseket sem tudnék igazán feltenni Önnek, mert nem tud konk-
rét válaszokat adni. Az pedig – már megbocsásson – arcátlan
dolog, hogy a zalaszentgróti televízió kamerája előtt ad kitérő
válaszokat kérdéseimre. (Ön egyébként a városi tv-t is irányítja?)

Én azt kérem, hogy írásban feltett kérdéseimre adjon írásban
választ a szentgróti ingatlanvásárlási - visszavásárlási ügyben. Ez
szerintem korrekt ajánlat. A szó ugyanis elszáll, az írás viszont
megmarad. Nálam is.

Ön nincsen abban a helyzetben, hogy engem erkölcstanból
oktasson. Nincs, mert félrevezette a zalaszentgróti polgárokat a
választási kampányban. Én inkább szégyellném magam, mint
prédikálnék az ön helyében.

Ami pedig a sikeres városvezetését illeti: ön egy jó kondí-
cióban lévő város vezetését vette át 2010-ben. S ez nem az ön
érdeme. Az ön regnálása alatt hány munkahely szűnt meg és há-
nyat teremtett ön a városban?

S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
mennyivel csökkent a város lakossága, hány vállalkozás vitte el
székhelyét Szentgrótról. Tovább megyek: az antidemokratikus
Fidesz-kormányzás időszaka alatt is szépen jutott állami pénz
Zalaszentgrótnak. A város azonban mégsem fejlődött úgy, ahogy
ezt remélték sokan az itt élők közül. Vajon miért? Meddig lehet
mindent a Fideszre kenni?

A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltje,
Manninger Jenő négy és félszer több szavazatot kapott Zala-
szentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Ko-
vács Viktória. Aztán a következő évi önkormányzati választáson
ismét ön lett a polgármester, mert a Fidesz – nem tanulva a
korábbi hibából – most sem tudott megfelelő ellenjelöltet állítani.
Másrészt ön nem játszott nyílt lapokkal, függetlennek állította be
magát, a látszatra ügyelve azonban megjelöltek egy árnyék-
szervezetet, a Szentgrót Most-ot.

Levelemet változtatásokkal is közzé teheti a közösségi
oldalán, vagy akár az önök – szereti használni ezt a kifejezést –
lakájmédiájában, a Szentgróti Hírekben. Engem nem zavar.
Rövid távon félre lehet vezetni az embereket. De mi lesz később?

Hasonlóan zárom levelem ahhoz, ahogy ön kezdte: Ha önben
van egy kis tisztesség és jelent önnek valamit a politikusi etika,
akkor a hírhedt őszödi beszéd elhangzásának tizenötödik évfor-
dulóján eszébe sem jutna ilyen levelet írni. Ön olyan csapatban
játszik, amelynek a vezetője másfél évtizeddel ezelőtt beismerte,
hogy kormányzásuk jelentős részében nem csináltak semmit. „Nin-
csen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit
mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazud-
tuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mon-
dunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein,
hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar
Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is meg-
teszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Sem-
mit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést,
amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a
kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak,
hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?”

Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a Gyurcsány
Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármes-
tere. Mi lesz, ha megnyerik az országgyűlési választást 2022-ben?
Ismét végighazudják a ciklust, s a csőd felé kormányozzák az
országot? Mert eddig csak ezt tudták felmutatni Gyurcsányék.

E.E.
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Május 27-én délután meg-
ható és szép ballagási műsorral
búcsúztak a Letenyei Hóvirág
Óvoda kis ovisai, akik ősszel
már az általános iskola első
osztályába lépnek, megkezdik
alapfokú tanulmányaikat. A
rendezvényen Farkas Szilárd
polgármester, Mikóné Farkas
Ildikó Simonalpolgármester és
Márta, a Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola igaz-
gatója is részt vett.

Öt intézményi dolgozótól,
négy óvodapedagógustól és egy
óvodai dajkától is búcsút vettek
a ballagási ünnepély keretén
belül, akik nyugdíjba vonulnak.
Farkas Szilárd letenyei város-
vezető részükre emléklappal és
egy-egy virágcsokorral köszön-
te meg pedagógusi munkájukat,
azt a hivatástudatot és elköte-
lezettséget, melyet évek, évti-
zedek alatt a Letenyei Hóvirág

Búcsúztak az ovisok és a pedagógusok
Óvodában tanúsítottak. A bú-
csúzó dolgozók életpályáját
Hermán Zsoltné Szunyogh Éva
óvodavezető méltatta.

Csökölyné Tóth Ágota
óvónő szakmai felkészültsége,
lelkesedése, motiváltsága pél-
daértékű a fiatal pedagógus ge-
neráció számára. Azon kevesek
egyike, aki a 40 év munkavi-
szonyát ezen intézmény falai
között töltötte el. Az 1981-ben
megnyíló Bajcsy utcai óvoda
alapító tagja, 1988-2000 között
pedig a letenyei intézmény
óvodavezető-helyettese volt.

Horváthné Süle Gyöngyi
óvodavezető-helyettes 1987.
augusztusában, áthelyezéssel
került a letenyei intézménybe.
Időközben fejlesztő pedagógiai
szakvizsgát tett, számos to-
vábbképzésen vett részt. 34
évet dolgozott az óvodában,
főként az Eötvös utcai telep-

helyen. Szakmai felkészültsé-
ge, lelkesedése, motiváltsága, a
természet szeretete példaértékű
a fiatal pedagógus generáció
számára.

Dr. Tubolyné Babinyecz
Mária óvodapedagógus házas-
sága révén került Zala megyé-
be, Letenyére. 1991. szeptem-
berétől dolgozik a Letenyei
Hóvirág Óvodában. 1993-2019
között az Eötvös utcai óvodá-
ban végezte oktató-nevelő mun-
káját. Számos szakmai tovább-
képzésen vett részt, szakvizs-
gázott pedagógus, aki 30 évet
dolgozott az intézményben.
Kedves, vidám, mosolygós sze-
mélyisége, az óvoda üde szín-
foltja volt.

Végh Lászlóné óvodapeda-
gógus 1985-ben kezdett az in-
tézményben dolgozni, egészen
1994-ig. 1994-ben munkahe-
lyet váltott, a Letenyei Általá-
nos Iskola és Diákotthonban
volt nevelő tanár. 2000. októ-
berétől a Letenyei Alapfokú
Művészeti intézményben dol-
gozott táncoktatói munkakör-
ben. Tanulmányokat folytatott,

folyamatosan szakmai képzése-
ken vett részt. 2012. szeptem-
berétől dolgozik ismét a Lete-
nyei Hóvirág Óvodában. Szak-
mai munkája során, a mozgás
szeretete, tánctudása, a népi
hagyományőrző tevékenysége,
sokoldalúsága, gyermekszere-
tete példaértékű.

Simon Lászlóné óvodai daj-
ka 1987. szeptemberétől az
Eötvös utcai óvodában dolgo-
zott adminisztrátor, majd kony-
hai kisegítő munkakörben, egé-
szen 1996. áprilisáig. Majd az
élet úgy hozta, hogy el kellett
válnia az óvodától, ezt köve-
tően több munkahelyen is dol-
gozott eladóként. 2011-ben
óvodai dajka képesítést szer-
zett, 2012. májusától pedig a
Letenyei Hóvirág Óvodában
dolgozott dajka munkakörben,
egészen 2021. márciusáig.

A búcsúzó dolgozóknak a
város polgármestere és alpol-
gármestere, valamint az óvoda
vezetője jó erőt, egészséget, sok
örömet és családjuk körében
eltöltött, szép éveket kíván!

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A búcsúzó letenyei ovisok.

Horváthné Süle Gyöngyi óvodavezető-helyettes és Farkas
Szilárd polgármester.

Letenye Város Képviselő-
testülete 12/2021. (V. 17.) szá-
mú önkormányzati rendeleté-
ben szabályozta a Letenyén
lakcímmel rendelkező és élet-
vitelszerűen a településen élő
6-24 hetes gyermekek rotavírus
elleni védőoltásának támogatá-
sát. A rendelet kidolgozásában
a város alpolgármestere, Mi-
kóné Farkas Ildikó szervesen
részt vállalt, folytatta le az
előzetes egyeztetéseket a házi
gyermekorvossal.

A rendeletben foglaltak sze-
rint Letenye Város Önkor-
mányzata pénzbeli támogatás-
ként biztosítja a 6-24 hetes
gyermekek részére a rotavírus
elleni védőoltásának, a kettő
részoltásból álló oltássorozat

Támogatják a rotavírus elleni védőoltást
esetén a második vakcina vétel-
árának 100%-át, vagy a három
részoltásból álló oltássorozat
esetén a második és harmadik
vakcina vételárának 100%-át. A
támogatás utófinanszírozott,
melyet igazolni szükséges –
vetítette előre a polgármester.

A támogatás 2021. május
20-ától formanyomtatványon
igényelhető a Letenyei Közös
Önkormányzati Hivatal II. eme-
let 1. számú irodájában. Ér-
deklődni ügyfélfogadási idő-
ben, személyesen Kovácsné
Varga Katalin ügyintézőnél,
telefonon pedig a 93/544-983-
as telefonszámon lehet. Továb-
bi tájékoztatás a házi gyermek-
orvostól és a védőnőtől is
kérhető.

A letenyei rendelőintézet.
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Május 29-én felhős idő volt
ugyan, ám a örömétmolnáriak
ez nem tudta beárnyékolni, hi-
szen bajnok lett a falu fut-
ballcsapata. A Zala megyei III.
osztályú bajnokság Déli-cso-
portjában 14 csapat közül küz-
dötték magukat az első helyre.
A tavalyi szezont sajnálatos
módon a vírus félbeszakította,
így keserű szájízzel kellett be-
fejezniük a bajnokságot, amit ak-
kor 9 pont előnnyel vezettek.
Az idei szezonban a lejátszott
26 mérkőzésből 24-et győze-
lemmel, kettőt pedig döntet-
lennel zárt az „aranyos” csapat,
s így lett veretlenül bajnok.

Az éremátadó ünnepségre
az utolsó meccs előtt került sor,

Bajnokavatás Molnáriban

amelyen az fogadtákÚjudvart
a molnáriak. Az érmeket és a
bajnoki címhez járó serleget
Preksen László, az MLSZ Zala
Megyei Igazgatóságának alel-
nöke, valamint Balázsi Mihály,
a Játékvezetői Bizottság elnöke
adták- át. Preksen László ki-
emelte, hogy még nem veretlen
a csapat, de végül 2-1-es győ-
zelemmel zárták a napot, így az
maradt. Azt is megemlítette, hogy
a 13-as számú játékos, Kanizsai
István többször nyert már baj-
noki címet, de szülőfalujában
eddig még nem sikerült.

A bajnoki címért járó ser-
leget csapat-Hajdu László
kapitány emelte a magasba, ezt
követően zúgott a lelátón és a

pályán is a „bajnokcsapat,
bajnokcsapat” rigmus. Az
éremátadón megjelent molná-
ri szurkolók teljes hangerővel
örültek együtt a játékosokkal.
Volt is okuk a derűre, hiszen
utoljára a 2011/2012-es sze-
zont nyerték meg a molnári
fiúk.

Svélecz László edző leszö-
gezte, hogy a csapat lelkiis-
meretes felkészülése mellett
nagyban hozzájárult a sikerhez
a háttérben segítő személyek
munkája is.

A bajnokavató után a csapat
tagjait a helyi vendéglátó-
egységben fogadták, ahol a
vacsora mellett tovább ünne-
peltek.

Kalmár-Hajdu AlexandraAz aranyérmes molnári csapat.

Hajdu László csapatkapitány
a bajnoki serleggel.

Bár a végére elfáradt és meg-
fogyatkozott a murakeresztúri
focicsapat, így is sikerült bebiz-
tosítani a második helyet a Zala
megyei másodosztályú bajnok-
ságban. A keresztúri együttest
előbb sárga lapok miatt eltil-
tások sújtották, majd sérülések
miatt esett ki több játékos is.
Az elmúlt forduló végered-
ményei:

május 30.:
MP Kanizsa Murakeresztúr

– Sportklub Gutorfölde: 2-6.
A keresztúri együttes a hi-

ányzók és sérülések miatt csere
nélkül szenvedte végig a mér-
kőzést, meg is látszik az ered-
ményen.

május 23.:
Windoor-Páterdomb LSC –

MP Kanizsa Murakeresztúr: 0-1.

A végére elfáradtak és elfogytak
A kiélezett mérkőzésen

Szilveszter Sándor 20 méterről
eleresztett szabadrúgás gólja
döntött, amely védhetetlenül csa-
pódott a sorfal felett átrepülve a
kapu bal felső sarkába.

Május 9.:
Zalaszentgyörgyi SE – MP

Kanizsa Murakeresztúr: 0-3
Most is foghíjas volt a csa-

pat, két ifistát is fel kellett hoz-
ni a nagycsapatba, hogy meg-
legyen a létszám. Ha nem Né-
meth Balázs véd, lehet, hogy
nem így alakul az eredmény, öt
ziccert is megfogott. Szilveszter
Sándor egy szabadrúgást és a tá-
voli lövést is gólra váltott. Sza-
bó Pista is betalált. Így lett meg
a három gól. Pedig csak két cse-
réje volt a keresztúriaknak. De a
csapat küzdött, és ez kifizetődött.

A bajnoki címért járó díszes
trófea.
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