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Június 15-ét követően a
magasabb szintű jogszabályok
már lehetővé tették, hogy a
települési képviselők ismét ülé-
sezhessenek. Farkas Szilárd
polgármestert kérdeztük, mi-
lyen témákkal vette kezdetét az
újbóli ülésezés?

– Valóban, június 15-ét kö-
vetően a képviselő-testület bi-
zottságai és a képviselő-testület
is már tarthat üléseket, az úgy-
nevezett katasztrófavédelmi tör-
vény módosításának köszönhe-
tően. Június 22-én és 23-án a
bizottságok, június 24-én pedig
a képviselő-testület hozta meg
döntéseit. Az ülésen több, mint
10 napirendi pontot tárgyal-
tunk, mely között voltak olya-

Ülésezett a letenyei képviselő-testület

Hosszú kényszerszünet után tartottak újra nyilvános ülést.

nok is, amelyekben a pandémia
ideje alatt nem hoztam döntést,
így a testület jogosult dönteni
ezen napirendi pontok tár-
gyában.

Az ülés megkezdésekor, be-
vezetőmben köszönetet mond-
tam a képviselő-testület tagjai-
nak, hogy a koronavírus jár-
vány ideje alatt döntéseim meg-
hozatalában segítettek, minden
esetben kikérhettem vélemé-
nyüket a létrehozott zárt kö-
zösségi csoportban. Az ülés a
hatályban lévő önkormányzati
rendeletek módosításával vette
kezdetét. Idén első alkalommal
módosítottuk a város költség-
vetését, melyek főként pénz-
ügytechnikai módosításokat,

aktualizálásokat jelentettek, mind
a bevételi, mind pedig a kiadási
oldalon. A költségvetési fő-
ősszeg a módosításoknak kö-
szönhetően 1.366.441.615 fo-
rintra változott. A Városfejlesz-
tési és Gazdasági Bizottság is
elfogadásra javasolta a módo-
sításokat. A képviselő-testület 7
igen szavazattal elfogadta a
költségvetés módosítást. Ugyan-
csak módosítottuk a helyi hul-
ladékgazdálkodási közszolgál-
tatás ellátásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet is. A hatá-
lyos rendeletet négy fő ok miatt
volt szükséges aktualizálni: a
jogszabályi környezet sorrendi-
sége, a közszolgáltatás szüne-
teltetése, a közterületen elha-
gyott hulladék felszámolásával
összefüggő kötelezettségek, va-
lamint a rendelkezésre állási díj
vonatkozásában voltak indo-
koltak a módosítások. A testület
7 igen szavazattal elfogadta a
rendelet módosítását.

A város önkormányzata
hozzájárulását adta a letenyei
horvát nemzetiségi önkormány-
zat által használt, Letenye,
Kossuth utca 32. szám alatti
irodahelyiség, tárgyaló felújítá-
sára. A nemzetiségi önkor-
mányzat a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt.-hez pályázatot
nyújtott be és 500.000 Ft vissza
nem térítendő támogatást nyert
az ingatlan részleges felújítá-
sára. A támogatási összegből az
irodahelyiség, a konyha, a mos-
dó festési munkái, valamint
szociális blokk felújítása való-
sul meg az idei évben, melyet 7
igen szavazattal elfogadtunk. A
polgármester szabadságtervét
Dr. Hámori Nóra jegyző ter-
jesztette be, melyet a testület 6

igen, 1 tartózkodás mellett elfo-
gadott.

A pandémia ideje alatt meg-
hozott határozatokról és ren-
deletekről, rendeletek módosí-
tásáról írásban tájékoztattam a
képviselő-testület tagjait. Több
száz polgármesteri határozat
született a járványhelyzet ideje
alatt. A meghozott határozato-
kat 6 igen, 1 tartózkodás mel-
lett a testület elfogadta.

A képviselő-testület zárt
ülés keretén belül ingatlanvá-
sárlási kérelmet tárgyalt meg és
a zártkerti ingatlan értékesítésre
kijelölte, valamint a kérelmező
részére a vételárat is megálla-
pította 5 igen, 1 tartózkodás és
1 nem szavazat mellett. Szintén
zárt ülésen döntöttünk szociális
bérlakás, valamint bérlakás
kérelmek elbírálása tárgyában.
Helyi kitüntető címek adomá-
nyozását is megtárgyalta a tes-
tület, így a határidőben beér-
kezett javaslatok alapján „Lete-
nye Város Díszpolgára”, „A
Köz Szolgálatáért”, valamint
„Letenye Város Díszoklevele”
kitüntető címek kerülnek oda-
ítélésre, mely elismeréseket a
leendő kitüntetettek az augusz-
tus 20-i államalapítás ünnepén
vehetnek át. Ezen ünnepségen
kerül átadásra a „Tanító örök-
sége” díj is.

Egyebek napirendi pontban
a „Letenye Egyedutai óvoda
energetika fejlesztése” című
pályázat tárgyában érkezett
hiánypótlási eljárás kapcsán
hozott határozatot a testület –
fogalmazott a letenyei városve-
zető, aki azt is hozzátette: a
következő soros ülésre várha-
tóan augusztus hónapban ke-
rül sor.
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101 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én íratták alá országunkkal a
trianoni békediktátumot, amely mesterségesen felszabdalta ezer-
éves határainkat, elcsatolta hazánk területének mintegy kéthar-
madát (Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, Délvidéket, Vajdaságot,
Muraközt és végül pedig Őrvidéket), továbbá elválasztott tőlünk
hárommillió magyar honfitársunkat, akiktől elvették a nevüket, a
nyelvüket, a hitüket, az anyaországukat, a múltjukat, a hagyomá-
nyaikat és a jövőjüket. De a magyar nemzet ezt a szörnyű csapást
is túlélte a Kárpát-medencében és ezután is túlélünk mindent, ha
összefogunk, együtt gondolkodunk, együtt cselekszünk!

A trianoni megemlékezés alkalmából június 4-én a Szent-
háromság templom mellett található Trianoni Emlékműnél Kustor
Ferencé Juhász Gyula: Trianon című versét adta elő, majd a lete-
nyei képviselő-testület jelenlétében alpol-Mikóné Farkas Ildikó
gármester mondott beszédet, melyet teljes terjedelmében közlünk:

„Olyan szépen cseng a harang,/Mintha nem is harang
volna,/hanem ezer harangvirág/Imádságos szava szólna./A harang
hangja/Hol a sírók gyászát zokogja,/Hol áhítatra hívogat.”/

„Tisztelt Emlékezők!
Ma éppen 101 éve, 1920. június 4-én megszólaltak a harangok

Magyarországon. Fájdalmas zúgásuk adta hírül a világnak, hogy a
versailles-i Nagy Trianon-kastélyban aláírták az első világháborút
lezáró békediktátumot, amely Magyarországot területe kétharma-
dával megcsonkította, a magyarság egyharmada az új határokon
kívülre került. Őrvidék, Muravidék, Kárpátalja, Felvidék, Erdély,
Partium, Bánság, Vajdaság miattuk, értük szóltak a harangok, a
sírók gyászát zokogva. Mi, magyarok ezen a napon a történelem
lélekben és lélekszámban legpusztítóbb eseményére emlékezünk.

Ma már tudjuk, hogy ott a tárgyalóasztalnál nem nyerhettünk,
bármily brilliáns volt Apponyi gróf védőbeszéde, a győzteseket
nem érdekelték a magyar érvek, nem érdekelte Teleki Pál híres

101 éve történt …

vörös térképe sem, amely valós képet festett arról, hogy milyen
nagyszámú magyar honfitársunk kerül más országokba. A trianoni
békediktátum máig meghatározza Magyarország és a környező
államok határait, de amíg a magyarság egészében megvan az
összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, a nemzet
érdekeiért vállalt szolgálat, addig ez a nemzet együtt erősödik. Ez
a nap – június 4-e – a trianoni tragédiára emlékezve a Nemzeti
Összetartozás Napja. A magyar közösség összetartó erejében
bízva mondhatjuk: a magyar nemzet nemcsak volt, de lesz is. Mi,
akiknek szíve magyarként dobban, éljünk e gyönyörű kis hazában,
vagy a világ bármely részén, együtt csodákra vagyunk képesek.
Tekintsünk előre, most dolgozzunk annak érdekében, hogy a ma-
gyarság jövője dicső legyen, és unokáink büszkék lehessenek
ránk! Ugyanakkor nem felejtkezhetünk el az országhatárunkon kí-
vül élő magyarok leszármazottairól sem, akik büszkén vállalják
magyarságukat és őrzik identitásukat. A mai napon, ha csak gon-
dolatban is, de fogjuk meg egymás kezét, dobbanjon együtt szí-
vünk, hogy érezzük, összetartozunk! Ez az érzés adjon hitet, erőt,
kitartást jövőbeli munkánkhoz! Legyen a határokon átívelő össze-
tartozás tudata példaértékű mindannyiunk és az egész világ szá-
mára. Ne engedjük, hogy a harangok hangja bármikor síró legyen!
Isten áldja Magyarországot, a magyarságot!”

Az emlékműnél mécsesek elhelyezésével, majd Aigner Géza
plébános által celebrált szentmisével folytatódott a Nemzeti
összetartozás Napján a Szentháromság templomban.

A trianoni békediktátum évfordulója, emléknapja egyben a
Nemzeti Összetartozás Napja is – fogalmazott lapunknak Farkas
Szilárd, aki elmondta, a mérhetetlen keserűség – ez a szó, amely
leginkább jellemezte a magyar emberek viszonyulását a béke-
diktátum iránt. Tehetetlenség – a másik, amelyet megtapasztaltak
az elszakított családok és azok, akik egy másik országba szakad-
tak, és szülőföldjükön idegenként kénytelenek élni. De bárhogy is
akarták a győztes hatalmak, öntudatunkat, méltóságunkat nem
tudták földbe döngölni. A magyarság 101 éve emlékezik, 101 éve
őrzi és vállalja büszkén magyarságát, múltját, hagyományait, az
elszakított területeken élő magyarokkal való rokonságát. 101 éve
rettegnek ettől a nemzeti öntudattól, ettől a szoros magyarság
köteléktől azok, akik Trianon után mohón és kárörvendő módon,
gátlások nélkül vették el tőlünk, ami szerintük megillette és
megilleti őket. Nem véletlen, hogy törvények sokaságával, olykor
rendőri, katonai fellépéssel igyekeznek kiirtani az elszakadt te-
rületek magyarságából a magyar nemzeti büszkeséget, a magyar
összetartozás tudatot.

A trianoni évfordulón a magyar-horvát határon is kigyulladt az
őrtűz az összetartozás jelképeként. A aLetenyei Polgári Egylet
Mura-folyó partján, a Zrínyi-híd lábánál tartott megemlékezést a
nemzeti összetartozás napján. Az egybegyűlteket , aVida László
civil szervezet elnöke köszöntötte, majd Cseresnyés Péter
államtitkár, a térség országgyűlési képviselője emlékezett meg az
1920-ban megkötött békediktátumról és annak súlyos következ-
ményeiről. Az ünnepi beszédet követően Cseresnyés Péter, Vida
László és Végh László, megyei önkormányzati képviselő közösen
gyújtották meg az őrtűz fából felállított máglyáját.

Mikóné Farkas Ildikó mondott beszédet.
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Farkas Szilárd letenyei vá-
rosvezető lapunknak beszámolt
arról, hogy június első vasár-
napjához közeledve a letenyei
oktatási-nevelési intézményben
dolgozó és az intézményekből
már nyugdíjba vonult pedagó-
gusokat Müller Péter író gon-
dolatával köszöntötte saját kö-
zösségi oldalán, valamint egy-
egy szál virággal és néhány
gondolattal kedveskedett e jeles
alkalomból.

Farkas Szilárd elmondta, a
járványhelyzetben felértékelő-
dik a pedagógusok által végzett
munka is. A szülők többsége
talán csak most, a karantén ide-
je alatt döbbent rá arra, hogy
tanítani nem is olyan könnyű és
egyszerű feladat, mint azt eddig
gondolták. Mert bizony napon-
ta ők is odaülnek a gyermekeik
mellé, sokszor munka után – és
közösen, a pedagógusok irányí-
tásával ők is segítenek, taníta-
nak, sok esetben tanulnak és
sokat tapasztalnak is. Megvál-
tozott a családok napirendje,
senkinek sem volt könnyű, de

A pedagógusokat köszöntötték Letenyén
ahol szeretet és megértés van,
ott békesség lakik a szívekben,
s ott minden megoldható,
ahogy ez tapasztalható volt a
2020/2021-es nevelési évben
is. Egyik napról a másikra át
kellett állniuk a távoktatásra, a
számítógép elé kellett ülniük,
és tanítaniuk kellett. A naponta
változó követelményeknek, el-
várásoknak meg kellett felel-
niük, a nehézségekkel meg
kellett küzdeniük, oktatniuk
kellett és kell. Online, okos
telefon segítségével, feladat-
lapok szétküldésével, szép szó-
val, türelemmel, szeretettel,
naprakészen, ahogy lehetett.
Becsülettel tették és teszik a
dolgukat, helyt álltak és áll-
nak. Közben pedig osztá-
lyozni, értékelni kellett, mely a
szülők közreműködése és po-
zitív hozzáállása nélkül nem
ment volna. Összedolgoztak,
méghozzá keményen, – gyer-
mekeinkért, azok jövője ér-
dekében, közös erővel, együtt
vívták meg mindennapi
harcukat.

A polgármester végül hoz-
zátette: bízik abban, hogy
ősszel újból a hagyományos
rend szerint folytatódhat a

munka a intézményekben és a
jövő évben tartandó pedagó-
gusnapi ünnepség ismét járási
szinten valósulhat meg.

Aranyosi Ervin: Szeretetbe
csomagolva

Szeretetbe csomagolva/mo-
solyt küldök teneked./Ha ki-
bontod a csomagot,/mosolyo-
mat megleled./Szeretetbe cso-
magolva,/a mosolyod küldd
tovább,/kívánd azt, hogy moso-
lyodtól/gazdagodjon a világ!

A rendhagyó 2021-es esz-
tendő a korábbi évekkel ellen-
tétben sajnos nem adott lehe-
tőséget arra, hogy személyes
részvétellel, közös játékkal és
mókázással töltsük el a Gyer-
meknapot.

Tanévzáró gyermeknapi meglepetés
– a Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzattól

Semjénháza Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzata ezért úgy
döntött, hogy egy a tanévzá-
ráshoz kötődő, rendkívüli „gyer-
meknapi” meglepetéssel ked-
veskedik a településen élő ap-
róságok, valamint óvodások és
általános iskolások számára. A
bevásárlásban az Erdősfa Pol-
gárőr Egyesület segédkezett, a
csaknem 60 csomagot pedig a
hivatali dolgozók állították
össze és juttatták el a gyere-
kekhez a nyári szünet első
napján.

Nagy-Varga Tünde



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete
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Murakeresztúrért díjjal tün-
tették ki június 27-én Geren-
csérné Mózes Ildikót a korona-
vírus elleni küzdelemben nyúj-
tott kivételes teljesítményéért.
A díjat a felújított önkormány-
zati hivatal ünnepélyes felava-
tásakor adta át Keresztúr pol-
gármestere, Polgár Róbert.

Az indoklás szerint: „Ge-
rencsérné Mózes Ildikó kiváló
szakmai felkészültséggel és
nagy odaadással látja el az
orvosasszisztensi feladatokat
2003. december 1-je óta Mu-
rakeresztúron. Az elmúlt több

Murakeresztúrért díjjal jutalmazták…
mint egy évben a koronavírus
világjárvány rendkívüli kihí-
vást jelentett a magyar egész-
ségügyi rendszernek is, Ge-
rencsérné Mózes Ildikó pedig
megkettőzött erővel dolgozott a
veszélyhelyzetben a murake-
resztúriak egészségének védel-
mében. A rengeteg feladat el-
lenére is a rá jellemző türe-
lemmel, természetes kedves-
séggel és nagy odafigyeléssel
látta el munkáját. A keresztúri
oltási program sikeréért külön
elismerés jár neki. Sokszor ön-
ként vállalt túlórával gondos-

kodott róla, hogy mindenki idő-
ben megkaphassa a vakcinát.

Különlegesen értékes mun-
kájának legjobb bizonyítéka,
hogy az önkormányzathoz ren-
geteg pozitív visszajelzés érke-
zett vele kapcsolatban. Hálásak
vagyunk érte, hogy ebben a
rendkívüli időszakban folyama-
tosan számíthattunk rá. Kö-
szönjük neki, hogy a világ-
járvány idején támaszt nyújtott
közösségünknek, bátor és lelki-
ismeretes munkájából mind-
annyian erőt meríthettünk a
legnehezebb napokon is. Mu-

rakeresztúrét díjjal köszönjük
neki, amit közösségünkért, a
murakeresztúriak egészségének
védelmében tett az elmúlt
években.”

Gerencsérné Mózes Ildikó.

Június 26-án, szombaton ün-
neplő ruhát öltött Murake-
resztúr apraja-nagyja, hiszen
felavatásra került a megújult
önkormányzati épület. A fel-
adatukat az ott dolgozók a fel-
újítás alatt a művelődési ház-
ban tudták ellátni, de most egy
külsőleg és belsőleg megszé-
pült épületben folytathatják
munkájukat.

Délután öt órakor kezdődött
az ünnepélyes megnyitó, amit a
falu kisbírója adott hírül. A
díszvendégek között ott ült
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos,
Bene Csaba, a megyei közgyű-
lés alelnöke, Prof. Dr. Gadányi
Károly, a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem nyugalmazott rek-
torhelyettese, Murakeresztúr dísz-
polgára, kivitelező.Pál Attila

Polgár Róbert, a falu pol-
gármestere köszöntötte a jelen-
lévőket, majd elmondta, hogy
több pályázatból gyűlt össze a
felújításhoz való összeg. Kifej-
tette, hogy a Magyar Falu
Program támogatásának kö-
szönhetően és az önkormányzat
mintegy harminc millió forin-
tos saját forrásával sikerült vé-
gül a nyílászárók cseréje, a
magastető megépítése nap-

Felavatták a felújított murakeresztúri hivatalt
elemmel, a belső felújítás során
az elektromos hálózat cseréje, a
fűtés korszerűsítése, a belső
burkolatok cseréje, valamint
kialakításra került egy irattár és
teakonyha is. A polgármester
szavával élve ez egy „iroda-
komplexum”, ami mindenki ja-
vát szolgálja. Köszönetét fejez-
te ki többek között a tűzoltó
egyesületnek, mert még éjjel is
segítettek, amikor baj volt. Ki-
emelte, a felújítás csak a kez-
det, hiszen tervben van még
járdaépítés, buszforduló, terme-
lői piac kialakítása is.

Ezt követően Bene Csaba
gratulált a beruházáshoz, és
hangsúlyozta, hogy a közösség
összefogása nélkül nem lehet
ilyen eredményeket elérni.

Murakeresztúr díszpolgára,
Prof. Dr. Gadányi Károly nosz-
talgiával gondolt a gyermekko-
rára, amikor még ő volt a kis-
bíró a faluban. Őt idézve: „Jó
ma itt lenni, jó ma keresztúri-
nak lenni. Ez az épület a közé,
a közösségé. Legyen ez a ház a
ti otthonotok, és legyen ez
mindig terített asztal!”

Ezután Polgár Róbert Mu-
rakeresztúrért kitüntető díjat
adott át Gerencsérné Mózes
Ildikó körzeti szakápolónak,

aki főként a járvány idején
erejét megkétszerezve látta el
szakápolói teendőit. A hölgy
meghatódva, könnyek között
mondott köszönetet.

Aztán Cseresnyés Péter vet-
te át a szót, aki nyomatékosí-
totta, hogy ha az apró teljesít-
mények összeadódnak, ilyen
mértékű beruházások történ-
nek. Elmondta, hogy óriási kö-
zös eredménye a Magyar Falu
Programnak, hogy települések
meg tudnak újulni. Murake-
resztúr élen jár a fejlesztések-
kel ezen a vidéken, de még
mindig számos kihasználatlan

lehetőség van, amit ki kell
aknázni.

Az ünnepséget színesítette
egy dalcsokorral az Asszonykó-
rus Selek Réka, és , aki hegedűn
játszott, majd két népdalt is
elénekelt a közönségnek.

Az ünnepi szalag átvágása
előtt plébánosVaslabán Csaba
megáldotta az épületet, hiszen
ahogy ő fogalmazott: „Emberé
a munka, Istené az áldás.”

Az ünnepi megnyitó végén
a résztvevők bejárhatták az
épületet, majd fogadáson látták
őket vendégül.

Kalmár-Hajdú Alexandra

Balról Polgár Róbert, Bene Csaba, Cseresnyés Péter, Pál Attila
és Prof. Dr. Gadányi Károly.
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Virággal és oklevéllel kö-
szöntötték aMurakeresztúron
90 éves Anna nénit. Virovecz
Istvánné Novák Annaként látta
meg a napvilágot 1931-ben. A
József Attila utcában lakik Mu-
rakeresztúron, négy gyermeke,
sok szép unokája és déduno-
kája van. Egy zalai gyümölcs-
tárolóban dolgozott, amíg nyug-
díjas nem lett. 47 éves kora óta

90 éves lett Annus néni

özvegyként él, de gyermekei,
unokái és immár dédunokái is
nagy szeretettel veszik körül.

Nyugdíjasként is nagyon
aktív életet élt, amíg egészsége
engedte, rengeteget utazott az
országban, jelenleg családja vi-
gyáz rá, óvó szeretettel gondoz-
zák. És ez a gondoskodó szere-
tet meg is látszik Anna nénin,
aki 90 évesen gyönyörű asszony!

Murakeresztúr polgármestere, Polgár Róbert személyesen
köszöntötte fel az idős asszonyt, aki idén ünnepelte 90.
születésnapját.

Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat – így kezdődik
az 1938-ban Budapesten megrendezett 34. Eucharisztikus
világkongresszus himnusza, amely azóta népénekké vált.

Az Eucharisztikus világkongresszus, más néven Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus a római katolikus egyház rendsze-
resen megrendezett, világméretű eseménysorozata, melynek célja
az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Az
1881 óta más-más helyszínen meghirdetett kongresszust eleinte
évente, kétévente, a második világháború óta leginkább négyéven-
te rendezik meg. A kongresszus igyekszik érthetőbbé tenni a
Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozatbemutatást,
és annak fontosságát, amiben esetenként segítségükre vannak az
elismert oltáriszentség csodák is.

Mint az sokunknak már ismert, 2020-ra ismét a magyar fővá-
rost jelölték ki arra, hogy a világkongresszusnak otthona legyen. A
pandémia miatt 2021. szeptember 5-e és 12-e között rendezik. A
világtalálkozónak is vendége lesz. Erről így nyilat-Ferenc pápa
kozott Irakból hazatérően egy újságírói kérdésre, amikor utazásai-
ról kérdezték: „Nem tudom, hogy az utak megvalósulnak-e vagy
sem. Ám azt megvallom, hogy ezen az úton sokkal inkább elfá-
radtam, mint a megelőzők során. 84 év nem marad következmény
nélkül, de meglátjuk! Most Magyarországra kell mennem a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárószentmiséjére.”

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek úgy nyilatko-
zott, hogy a magyar katolikus egyház számára óriási jelentőséggel
bír a kongresszus budapesti megrendezése, „bemutatkozás a világ
előtt és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”.

A szervezők előadásokkal készülnek, sok közös imát tartanak
és számtalan programot szerveznek, amelyek a kongresszus
honlapján elérhetők (https://www.iec2020.hu/hu).

Mi plébános atyát kérdeztük, hogyanVaslabán Csaba
kapcsolódnak egyházközségeink az előkészületekbe:

Így készül Murakeresztúr és vidéke az eucharisztikus világkongresszusra

– Nem szervezünk csoportos utazást az eseményre, de a lelki
felkészülésünket egy zarándoklat és három előadás is segíti.

Június 12-én elzarándokoltunk az ország egyetlen euchariszti-
kus zarándokhelyére, a bátai Szent Vér kegyhelyre. Bátán az
évszázados hagyományokkal rendelkező eucharisztikus kegyhe-
lyen különleges módon nyílik lehetőségünk találkozni az oltáron
megjelenő Krisztussal. A megújult ősi búcsújáró helyen a modern
környezet és az elődök hagyatéka együttesen hordozza azt a lelkü-
letet, amely segíti átélni megváltott gyermeki létünket. Bencés
apátságát Szent László király alapította 1093-ban, amely a 14.
század végén és a 15. század elején vált országos hírű zarándok-
hellyé az itt történt eucharisztikus csodának köszönhetően. 1434-
ben IV. Jenő pápa pápai búcsúkiváltsággal látta el, melyben el-
mondja, hogy Bátán Krisztusnak az Oltáriszentségből kiömlő
Vérét tisztelik, ezt Úrnapján a népnek nyilvánosan felmutatják, s
látására csodálatos népsokaság özönlik oda. A korabeli források-
ban Krisztus vérző Testének is nevezik a csodálatos bátai ereklyét.

Június 15-én premontrei szerzetes volt aOrbán Csaba Frigyes
vendégünk, aki a Gödöllői Premontrei Apátságból érkezett és a
rend eucharisztikus lelkiségéről tartott vetítéssel egybekötött
előadást. Ezt egy agapé is követte.

Július 6-án a kedd esti szentmisében Tímár Sándor P. Asztrik
ferences atya (Kaplony) a ferences eucharisztikus lelkiségről tanít,
majd augusztus 5-én (csütörtökön) 17.00 órától Mogyorósi Márk
Ányos bencés atya a bencés rend eucharisztikus lelkiségéről tart
előadást, amelyet szentmise követ.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lelki sikeréért és a
járvány megszűnéséért 2021. június 21-én egy repülőgép szállt fel
Budaörsről, fedélzetén az Oltáriszentséggel, hogy két nap alatt 5
szakaszban körbe repülve az országot, Krisztus védelmébe ajánl-
juk hazánkat. A 2. nap kedden én voltam az Oltáriszentség egyik
kísérője a Szeged, Pécs, Nagykanizsa, Szombathely, Sopron,
Győr, Komárom, Esztergom, Vác, Budapest, Budaörs útvonalon.
Ezért a repülő Murakeresztúr fölött áthaladva lejjebb ereszkedett
és a templom fölött egy „tiszteletkört téve” a települést megál-
dotta. A hívek közös imával várták a nagy eseményt, és harang-
szóval köszöntötték is köszöntötték az Oltáriszentséget. Voltak,
akik a harangszóra a házaik udvarára jöttek ki a szentségi áldásért.

„Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Krisztus kenyér s bor színében úr s király a föld felett
– így folytatódik a népének, amely az idei világkongresszus

himnusza is lett egy modern feldolgozásban, s szavaival együtt
kérjük, hogy

forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.”

Vaslabán Csaba (jobbról) is részt vett a légi áldáson…
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A Csehországban június vé-
gén súlyos károkat okozó vihar
a Mura vidékét is elérte június
26-án. A Murakeresztúri Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületet Kadar-
kútra hívták, hogy vegyenek
részt a veszély elhárításában.

Kadarkútra riasztották a keresztúri tűzoltókat

Pál Attila egyesületi elnök,
Tislerics Antal parancsnok,
Hóbor Richárd, Kocsis Zoltán,
Mészáros Árpád Békefi Pat-és
rik önkéntes tűzoltók együtt
vonultak ki, hogy elhárítsák a
károkat.

Több tetőszerkezetet is megrongált a június végi vihar Somogy
megyében, a keresztúri önkéntes tűzoltók ismét részt vettek a
veszélyhelyzet elhárításában.

A horvátországi Kapronca-
Kőrös megye támogatásával
horvát feliratot is kihelyeznek a
felújított murakeresztúri önkor-
mányzat homlokzatára. Mura-
keresztúr magyar-horvát kap-
csolatairól egyeztetett Polgár
Róbert keresztúri polgármester
június 22-én dr. Koósz Attilá-
val, Horvátország tiszteletbeli
konzuljával. A találkozón há-
rom fontos ügyben is megál-
lapodást kötöttek. A konzul
közbenjárásával Murakeresztúr
frissen felújított önkormányzati
hivatalára horvát feliratot is
kihelyeznek, ezzel is erősítik a
Mura menti falu kettős identi-
tását. Előkészítik azt is, hogy
kétnyelvű legyen a település

A konzul is támogatja a keresztúri horvát kisebbséget
honlapja, szeretnék, hogy a leg-
fontosabb információkat hor-
vátul is megtalálhassák a ke-
resztúri önkormányzat honlap-
jának látogatói.

A konzul és a polgármester
egyetértett abban is, hogy a
horvát nyelvű misék nagy elő-
relépést jelentenének az ott élő
horvát közösség számára. Szó-
ba került továbbá a Murake-
resztúr és Kotoriba között
épülő új Mura-híd is. Koósz
Attila és az önkormányzat is
mindent elkövet annak érde-
kében, hogy megfelelően elő-
készített tervek alapján való-
suljon majd meg a beruházás.

Polgár Róbert a közösségi
oldalán is megköszönte dr.

Koósz Attilának, hogy fogadta
őt, és támogatja Murakeresztúr
kettős identitásának a meg-
őrzését és megerősítését.
„Köszönjük, hogy szívén viseli
a településünkön élő horvát
nemzeti kisebbség jövőjének

ügyét! Murakeresztúr büszke
sokszínű és gazdag kultúrájára,
és mindig nagy öröm, ha párt-
fogókat találunk közösségünk
értékeinek megerősítéséhez!” –
írta a keresztúri polgármester a
hivatalos oldalán.

Murakeresztúr horvát nemzeti kisebbségének támogatásáról
és megerősítéséről egyeztett a konzul és a polgármester.

Sikerrel pályázott a Mura-
keresztúri Önkormányzat a kor-
mánynál arra, hogy a korábban
tönkre ment csapadékelvezető
árkokat rendbe tehessék.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester elmondta: „A hir-
telen lezúduló, nagy esők miatt
kulcsfontosságú, hogy folya-
matosan karban tartsuk a csa-
padékelvezető árkokat. Tavaly
több pince is beázott a nagy
esőzések miatt Murakereszt-
úron. Ezért a kormánynál pá-
lyáztunk rá, hogy a vis major

Rendbe rakják a
csapadékelvezető árkokat

alapból támogatást kaphassunk
az árkok megtisztítására. A
sikeres pályázatunknak köszön-
hetően most neki is láttunk a
munkálatoknak, először a leg-
rosszabb állapotban lévő ár-
kokat tisztítjuk meg, reméljük,
idővel mindenhova eljutunk,
ahol szükség van a karban-
tartásra.”

Az önkormányzat a kor-
mány támogatásából a Jó-
zsef Attila, a Honvéd és a
Szigeti úton tette rendbe az
árkokat.

A kormány támogatásával kijavították a legrosszabb állapot-
ban lévő csapadékelvezető árkokat Murakeresztúron, miután
tavaly több pince is beázott a nagy esőzések miatt.
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Murakeresztúron az önkor-
mányzat minden évben díjazza
azokat a negyedikes és végzős
diákokat, akik szorgalmukkal,
tehetségükkel és tudásukkal
kiemelkedőt nyújtanak, példát
mutatnak társaiknak. Így tör-
tént ez az idei évben is. A fiatal
tehetségek az oklevél mellé
35.000 forintos ajándékutal-
ványt is kaptak idén.

A negyedik osztályból Var-
govics Maja érdemelte ki a
kitüntetést, aki nemcsak kiváló
asztalitenisz játékos, de gyö-
nyörűen szaval magyarul és
horvátul is, és akkor sem jön
zavarba, ha íráshoz tollat kell
ragadnia, fogalmazásaival szá-
mos elismerést gyűjtött már a
keresztúri Zrínyi Általános
Iskolának. Nemzetközi matek-
versenyeken is többször bizo-
nyította már, hogy a számok
világában sem téved el. Az is-
kolában és a megyében is ren-
geteg sport, versmondó, szava-
ló és matekversenyen szerepelt
sikeresen.

Rákos Nóra a nyolcadikos
diákok között nyújtott kima-
gaslót gyönyörű rajzaival, gra-

Kiváló diákokat jutalmaztak

fikáival, illetve számos szép
eredményt gyűjtött asztalitenisz
sportágban is. Igazi sokoldalú
teheteség ő is, aki akár a sport-
karriert, akár a képzőművé-
szetet választja, biztosan meg-
állja majd a helyét az iskola
falain túl is.

Polgár Róbert keresztúri
polgármester a közösségi ol-
dalán is méltatta a diákokat:
„Szívből gratulálok a két díja-

zottnak, és köszönöm nekik,
hogy messze viszik iskolánk jó
hírét. És gratulálok minden
diáknak, akik a járványidő-
szakban sikeresen és eredmé-
nyesen végezték el az évet.
Nem mindennapi körülmények
között kellett teljesíteni a tan-
évet. Amiben nagy segítséget
nyújtottak a kiváló murake-
resztúri tanárok és a szülők is.
Mindenkinek jár az elismerés!”

Keresztúron minden évben díjazzák a fiatal tehetségeket. Idén
Vargovics Maja és Rákos Nóra érdemelte ki az elismerést.

Interjúalanyom Murakereszt-
úr egyik, ha nem a legnagyobb
tiszteletet érdemlő személye.
Prof. Dr. Gadányi Károly 1943.
október 23-án született Mura-
keresztúron. Ő is a háború
szülötte. Riportunkban gyer-
mekkorát, a háború éveit és az
azt követő időszakot mutatjuk
be. A murakeresztúri barátok és
tisztelői a „mi Karcsink”-nak is
szokták nevezni.

– Milyen volt a gyermek-
kora, milyen emlékek maradtak
erről az időszakról?

– Mind a négy nagyszü-
lőmre emlékszem. A „Gadá-
nyiak” régen a mai Szigeti
utcában laktak, így egymáshoz
a legrövidebb út a Ledinán
keresztül vezetett. Az élet
szempontjából nehéz időszak
volt ez. A szegénység mellett a
szülők gondoskodtak rólunk,
igyekeztek ellátni bennünket.
Éhezés nem volt Keresztúron,
de sokszor voltunk éhesek.
Krumplit, búzát, rozst termel-
tünk. A tyúk vasárnapi ebéd
volt. Rendszeres volt reggelire
a kukorica kása, tört bab, kuko-
rica gánica, dödölle. Ebéd nem

„Jó döntés volt a továbbtanulás”
Interjú Gadányi Károllyal a gyerekkorról és az iskolás évekről

A „mi Karcsink” – ahogy szeretettel nevezik barátai és tisztelői.

volt (a szülők dolgoztak), mi
gyerekek azt ettünk, amit a ház
körül megtaláltunk.

Az iskola Keresztúron a
templom felé kanyarodva a
jobb sarkon volt (ma a Csordás
Zoltánék lakásának a helyszíne
az Alkotmány utcában – szerk).
Ebben az időben az 1–3. osz-
tály és a 2–4. osztály járt
együtt, a 2. osztálytól a kollát-
szegi gyerekek velünk tanultak.
A felsősök Kollátszegre ke-
rültek.

Első napom az iskolában
emlékezetes volt. Már nagyon
vártam, mezítláb mentem, ez
akkor nem számított szokatlan
dolognak, sokan voltunk szegé-
nyes környezetben. Első nap
után megbetegedtem és otthon
feküdtem. Kérdeztem a szü-
leimtől, hogy mikor mehetek
újra iskolába, mert itthon csak
butulok. Édesapa a mezőn fo-
gott egy nyulat, hogy jobb
kedvre derüljek. Az osztály-
társaim is meglátogattak, de
gyanítottam, hogy a nyuszira is
kíváncsiak voltak.

Az 1–3. osztályt Tatai tanító
néni tanította, nagyon szigorú

volt. Már fogalmaznunk kellett.
Ebben az időben kevesen tud-
tunk magyarul. A községben
inkább horvátul beszéltek az
emberek, nagyon erős volt a
horvát kötődés.

A 4. osztályt Pék Józsefné
Fábiánffy Margit tanító néni
oktatta. A verseket a könyvből
meg kellett tanulni. Ebben az
időben Rákosi, Sztálin dicsőí-
tése volt napirenden.

Az 1-4. osztályt Kereszt-
úron jártam, nagyon közel volt
az iskola, a kertünk mellett.
Emlékszem, a tízperces szüne-
tekben átmásztam a kerítésen
és a fáról almákat dobtam át az
osztálytársaimnak. Az iskolába
almát és kukoricás kenyeret
vittünk enni. Még a morzsát is
megettük, de ez természetes
volt.

A felsőben, amikor Kollát-
szegre mentünk, a Ledina kö-
zepén találkoztunk a kollátsze-
gi diákokkal, ilyenkor kisebb
csatározások is történtek.

Mivel szüleinkkel is horvá-
tul beszéltünk, nagyon sokat
kellett tanulnunk magyarul, de
a magyar tudásunk is szépen
fejlődött az iskolás évek alatt.
Az iskolában sok ismeret-
anyagot kaptunk. Aktív volt az
ének, a vers és a szavalás is.

Emlékszem a kollátszegi
művelődési házban (ma Ker-
tész Antal lakik azon a terü-
leten, Zrínyi utca – szerk.) Her-
man Jóska és én versenyt sza-
valtunk. Rákosi születésnap-
járól szólt, így végződött a
vers: „…vitéz hűséges katonád
leszek”. Döntetlen eredmény
született.

Felsőben Szőke igazgató
bácsival színdarabokat játszot-
tunk, pl. a Csodakarikást, ami-
vel eljutottunk Bajcsára, Be-
leznára. Villámjeleneteket is
előadtunk, például a munkás és
a paraszt szövetségről, kala-
pács, sarló díszletekkel.

Madarak és fák napján ki-
mentünk az Öreg erdőbe (a
vasút mögött a Bóni hegy
irányába – szerk.), szedtünk a
tanító néninek csipkebogyót.

Úttörők is voltunk. Külön
avatás nem volt, kevés gye-
reknek volt piros nyakkendője.
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A tavalyi év után idén is
szervez nyári diákmunkát a
murakeresztúri önkormányzat.
A programot a kormány tá-
mogatja, a fiatalok napi hat
órában dolgoznak, a fizetés
125.550 és 164.250 között mo-
zog szakképzettség szerint. A
diákok megismerhetik, hogyan
működik az önkormányzat,
milyen adminisztratív és egyéb
feladatokat lát el a hivatal. Be
lehet kapcsolódni a könyvtár és
a művelődési ház munkájába is,

Diákmunka az önkormányzatnál

újra lehet kertészkedni, a
karbantartóknak és a közmun-
kásoknak segíteni, a falu kony-
hájában kuktáskodni. Egyéni és
közösségi munkában is próbára
tehetik magukat a fiatalok.

Az önkormányzat munka-
társai június végén megtar-
tották az első találkozót, ahol a
programban résztvevő diákok
munkavédelmi eligazítást kap-
tak. Júliusban tartják az első
turnust, augusztusban a má-
sodikat.

A nyári diákmunka az önkormányzatnál munkavédelmi eligazí-
tással kezdődött.

Ebben az időben volt a gye-
rekek között Rózsafüzér tár-
sulat, és titok csere.

A kötelező oltásoktól na-
gyon féltünk, volt olyan diák-
társam, aki kiugrott az ablakon.
Emlékszem Ibolyka nénire, aki
a Vöröskeresztnél dolgozott és
itt lakott albérletben. Kiforgatta
a szemét, nem szerettük, fél-
tünk tőle is.

A Ledinán fociztunk, az
erdőből hoztunk kapufát. Volt
olyan eset is, hogy másnap-
ra a kapufa eltűnt. A falu va-
lamelyik asszonya vitte haza
tűzifának. Ilyenkor újra ke-
resgéltünk, de a focizás meg-
maradt.

Általában iskola után ki-
mentünk szüleink után a mező-
re és amit ők meghagytak ételt,
azt mind megettük. Korán meg
kellett ismernünk a munkát.
Már ötödik osztályos korunktól
babszedés, kukoricakapálás,
tehénőrzés várt ránk. Volt, hogy
édesanyám a boronálást rám
bízta. Az eke fogása nagy meg-
tiszteltetésnek számított. Ne-
künk gyerekeknek, ez volt a
sorsunk.

Mire édesapával hazaértünk
a szekérrel, anya megfőzött.
Mindennapi ételeink voltak eb-
ben az időben a trgance, laska,
zsírban sült hagyma, reggelről
megmaradt dödölle pirítva, ku-
korica pogácsa, cicfara-prósza,
tehéntej.

A kommunizmus idején
rendszeres volt a beszolgál-
tatás: jöttek a hatóságtól, és az
ólból kihúzták a süldőket, mert
nem tudtunk fizetni. A tanácstól
felmérték a tűzifánkat és el-
vitték. Gyermekként, amikor
iskolából jöttem haza, meg-
döbbentem, amit láttam. Ez
mély nyomot hagyott a ké-
sőbbiekben is bennem. Édes-
anyám háztartásbeli volt, édes-
apám dolgozó paraszt. 13 éves
korától napszámba és hónap-
számba járt, majd katona lett,
jött a háború, később pálya-
munkásként dolgozott. Abban
az időben a pályamunkás na-
gyon erős fizikai munkát vég-
zett, a csákány lapos fejével
verték a bazaltkövet, cserélték
a talpfát és kézzel vitték to-
vább. Emlékszem, hogy édes-
apámnak ebédet vittem, de a
felét nekem adta. A munka-
körrel járt a fagyszabadság,
ilyenkor fizetés nem járt a
családfőnek. Mélyépítő munkás
is volt, vonattal utazott a mun-
kahelyére. Idénymunkákat vál-
lalt: toborzások voltak, majd
Baranyába jártak aratni búzáért
cserébe.

– Több iskola volt akkori-
ban, beszélne ezekről is? Hogy
nevezték el őket?

– A felső tagozatban már a
„Kutina iskolába” jártam (nevét
a Kutina-családról kapta, ez a
kollátszegi játszótér mellett
volt, ma Németh László lakása
– szerk). Emlékszem az osz-
tályteremre: olajos padló, hosszú
pad, egyszerű környezet.

A másik iskolát Szőke isko-
lának hívták, ahol most Kol-
látszegen a kemencés udvar
van. A Németh iskola a kápolna
mellett volt, Németh Laci bácsi
tanítóról nevezték el. Ő később
a nagykanizsai kollégium igaz-
gatója volt. Fia, Németh Mik-
lós ügyvéd lett.

Kitüntetésnek számított, aki
a Szőke iskolába került. Ekko-
riban Szőke igazgató és fele-
sége, Töreki Mária tanító is
tanított bennünket. Fiúk, Szőke
István – Pisti volt. Emlékszem,
lestük, hogy mikor jön a tanító,
hogy akkor csendben legyünk.
A horvát nyelv tanulását az 5.
osztályban kezdtük. Akkor még
szerb-horvátnak nevezték. Itt
ismertem meg a cirill írást is. A
horvát nyelv tanára Polics An-
na volt, aki a rajzot is tanította.
Ez az időszak Jugoszláviában a
Josip BrozTito rendszer volt. A
horvát könyv a magyar köny-
vek teljes lefordítása volt. Sok
horvát dalt is tanultunk.

Az osztályunkban volt egy
szekrény, ami tele volt szemlél-
tető eszközökkel: bunsen lám-
pákkal, kémcsövekkel. Szőke
igazgató bácsi fontosnak tar-
totta a szemléltetést. Erre ösz-
tönzött bennünket is. Így rend-
szeresek voltak az iskolába be-
hozott szemléltető eszközök,
például tehénfej koponyacsont,
vagy volt aki behozta a kutyáját
és bemutatót tartott az állat
felépítéséről.

Tankönyvünk több tan-
tárgyból volt összeállítva. Én
az előttem végzett Andrasek
Margittól előre megvettem,
mert nagyon szerettem volna
tudni, hogy mi van benne. Em-
lékszem, 50 fillért fizettem ér-
te. A kockás füzetünkre az volt
ráírva, hogy „Gyűjtsd a vasat
és a fémet, ezzel is a békét
véded”. Az olvasókönyvre:
„Tankönyv a nevem, a tintát
nem szeretem. A grafitceruzás
halvány bejegyzéseket csak év
végéig viselem türelmesen.
Becsülj meg, mert más is akar
belőlem tanulni”.

Közel 120 énekre emlék-
szem, amit akkor megtanul-
tunk. Kötelező volt az énekkar,
amit mi karéneknek hívtunk. A
7-8. osztályban Cseh–Németh
tanító néni és Hidvégi György
is vezetett énekkart. Az iskolá-
nak volt harmonikája, amit köl-
csön lehetett venni az otthoni
gyakorláshoz. Moziba csak en-

gedéllyel lehetett menni, aki
ennek ellenére elment és lebu-
kott, azt másnap előszedték.

Ebben az időben volt gumi-
pitypang termesztő tanfolyam,
selyemhernyó tenyésztés. Úttö-
rő brigádok voltak a kártékony
bogarak ellen. Volt amerikai
fehér szövőlepke őrs is.

A 8. osztályban Hársing
László érkezett tanárnak Be-
leznáról, nagy tudása volt. Ő
tanította a számtant és a ké-
miát. Számtanból az elsőfokú
egyenletnél a tanítás módszere
az volt, hogy alkalmazzuk a
mérleg elvet: ha az egyik ol-
dalról elviszek egy számot a
másik oldalra, onnan vissza
kell vinni a másik oldalra. Diá-
kokat is korrepetáltam.

A „Rakita” és a „Verbia”
olyan volt számomra, mint a
budapestieknek a Városliget.
Ott voltak a testnevelés óráink.
Voltak olyan napok, amikor
iskola után annyira belefeled-
keztünk a focizásba, hogy el-
felejtettünk kimenni a mezőre.

– Jó tanulóként elérkezett a
továbbtanulás időszaka. Ho-
gyan emlékszik vissza ezekre az
időkre?

– Kevesen tanultunk tovább
gimnáziumba az osztályból.
Olajipari technikumba jelentke-
zett Ludas Feri és Varga Imre.

Forgács Jani építőipari techni-
kumban tanult. A Landler Jenő
Gimnáziumba három tanuló
ment: Herman Éva, Belasics
Anna és én. Így velük 12 évig
tanultam egy osztályban. Én a
humán szakot választottam, itt
latinul is tanultunk. Ipari tanuló
iskolába ment Selek Márton,
Palotás Béla, Sámóczi István.
Később néhány osztálytársunk
kőműves lett.

Fél évig voltam a kollé-
gista, de csak havonta egyszer
lehetett haza menni, én viszont
imádtam a focit és lemondtam
a kollégium adta lehetőségről.
Kemény időszak következett.
Reggel 5 órakor keltem és vo-
nattal mentem be Nagykani-
zsára. Gyorsvonattal nem me-
hettem, mert annak a bérlete 10
forinttal többe került volna.
Ebben az időben a vonaton
még kályhával is fűtöttek. A
nagykanizsai vasútállomástól
az iskolám 3,5 km-re volt, így
naponta 7 km-t gyalogoltam
Nagykanizsán.

A gimnáziumban az első
félévi és az év végi bizo-
nyítványt be kellett mutatni az
általános iskolai szaktanárnak
és az igazgatónak. Eredmé-
nyeim igazolták, hogy jó dön-
tés volt a továbbtanulás.

Kovácsné Deák Erzsébet



VI. Mura Info 2021. július

Egymillió forintot nyertek a
murakeresztúri ovisok a falu
óvodájának a felújítására. Egy
különleges babaházat készítet-
tek, olyan újrahasznosított alap-
anyagokból, amiket minden
háztartásban meg lehet találni.
Ezt találta a zsűri a legere-
detibb, legjobban sikerült alko-
tásnak, és erre érkezett a leg-
több szavazat is a meghirdetett

Különleges babaház
1 milliót nyertek az ovisok

online versenyben. A keresztúri
ovisok győztes csapatának tag-
jai: Farkas Hédi, Horváth Me-
lissza, Horváth Noel, Répás
Alex Kuzma Jakabés voltak.

Különleges kreativitásukkal
és kiváló csapatmunkájukkal az
egész falut büszkévé tették. Al-
kotásukkal a falu óvodájának
fejlesztésére nyertek komoly
összeget.

Egymillió forintos felújítást ért a különleges babaház.

Helyi vállalkozók bevoná-
sával javítottak ki egy útsza-
kaszt a lakók ké-Kollátszegen
résére. Az önkormányzat rend-
be tette a és aTáncsics Zrínyi
út végét összekötő földutat,
visszavágták az útra benyúló
ágakat és növényeket is június
közepén.

Útfelújítás Murakeresztúron

A növényeket is vissza kellett vágni, a földutat is ki kellett ja-
vítani.

A közlekedés így biztonsá-
gossá és kényelmessé vált ezen
a szakszon. És így már veszély-
helyzet esetén is könnyen
meg lehet közelíteni ezt a
területet. A felújítás nem jö-
hetett volna létre a keresztúri
vállalkozók segítsége és fel-
ajánlásai nélkül.

Murakeresztúron új locso-
lókocsit vett az önkormányzat,
hogy a frissen kihelyezett virá-
gokat folyamatosan öntözni
tudjuk a legnagyobb szárazság
idején is. A faluvezetés a vá-
lasztási programjában megígér-
te, hogy „Keresztúr lesz a leg-
szebb, legcsinosabb falu a Mu-
ra vidékén”. Ezért az elmúlt két
évben rengeteg virágot ültettek
szerte a faluban. Júniusban 300
muskátlit helyeztek ki Murake-
resztúr legforgalmasabb utcái-
ban, jövőre pedig a tervek
szerint újabb utcákat díszítenek
majd fel.

Új locsolókocsival öntözik
a kiültetett muskátlikat

A virágosítási programhoz
sok felajánlás érkezett a ke-
resztúriaktól, van, akitől földet
kapott az önkormányzat aján-
dékba, mások pedig virágot ad-
tak a falunak, de egy kiváló he-
lyi lakatos volt az is, aki a vi-
rágtartókat elkészítette a muskát-
lik kihelyezéséhez. A növényeket
azonban nem elég csak kiültet-
ni, azokat folyamatosan gondoz-
ni is kell, hogy sokáig szépek
maradhassanak. Az önkormány-
zat ezért szerezte be ezt az után-
futóhoz rögzíthető locsolókocsit,
amivel könnyen és kényelme-
sen tudják öntözni a növényeket.

300 muskátlit kell rendszeresen öntözni a faluban, amihez
nagy segítséget nyújt a frissen beszerzett locsolókocsi.

Ajándékpalántákat kapott a
murakeresztúri önkormányzat.
A keresztúri önkormányzat ker-
tészete a közösség erejéből in-
dulhatott el. A falu rengeteg
felajánlást kapott, rengetegen
segítettek a kertet rendbe és
művelésre alkalmassá tenni.
Június első felében valaki

Ajándékpalántákat kapott a falu
meglepetésből paprika és pa-
radicsom palántákat hagyott a
felújított keresztúri önkormány-
zati hivatal bejárata előtt.

Több tucat palántát adott
ajándékba a névtelen felajánló,
hogy elültethessék azokat, és a
megtermelt zöldséget a falu
konyhájában felhasználhassák.

Névtelen felajánlásként hagyták a keresztúri önkormányzat
hivatala előtt a palántákat.
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A Mura régió települései a
folyó mindkét oldalán együtt-
működnek egymással a térség
fejlesztése érdekében. Június
végén a MURA EGTC szerve-
zésében egy kötetlen, lazább
hangulatú magyar-horvát meg-
beszélésen és hajózáson vettek
rész ,Fityeház, Murakeresztúr
Kotoriba és a környező tele-
pülések polgármesterei. A ha-
jók kikötőjébőlDonja Dubrava
indultak útra.

Hajón egyeztettek…
Polgár Róbert keresztúri pol-

gármester a vízi találkozóval
kapcsolatban elmondta: „Közös
célunk, hogy tovább bővítsük a
kétoldalú kulturális, turisztikai
és gazdasági kapcsolatokat. A
Mura-folyó olyan közös kin-
csünk, amely rengeteg lehető-
séget rejt még magában. Ezeket
a lehetőséget is szeretnénk mi-
nél inkább kihasználni a jövő-
ben horvát barátainkkal össze-
fogva.”

A Mura folyó nemcsak elválasztja, össze is köti a régió magyar-
horvát lakosságát. Közös fejlesztésekről egyeztettek a vízi túrán
a térség polgármesterei.

Különleges ételköltemények

Egyre többen kíváncsiak
hazánk természeti értékeire, a
helyben születő egyedi, kézmű-
ves termékekre. Erre a formáló-
dó aktív turisztikai igényre rea-
gálva dolgoztuk ki munkatár-
saimmal a Mura Nemzeti Prog-
ramot, hisz térségünk különö-
sen bővelkedik természeti és
kulturális értékekben, mégis ke-
véssé ismert – mondta Cseres-
nyés Péter, a térség országgyű-
lési képviselője. – A Mura

A Mura Program újabb projektje

Fotók: Szakony Attila/ZAOLFotók: Szakony Attila/ZAOL

Program keretében valósul meg
most a Mura árterében kialakí-
tott gazdasági centrum is, ahol
50 szürkemarha tartására alkal-
mas gazdaság épül, és tanös-
vényt alakítanak ki. E be-
ruházás munkálatait tekintettük
meg, és a pandémia után végre
hivatalosan is megnyitottuk a
projektet.

A közeljövőben újabb ko-
moly turisztikai beruházások is
meg fognak valósulni!

Zala megyében több mint
50 település nyert egymilliárd
forintnyi támogatást útépítésre
és felújításra a Magyar Falu
Program keretében. A murake-
resztúri önkormányzat is sike-

Útfelújításra nyertek támogatást

resen pályázott, majdnem 17
millió forint támogatást kap a
falu, amiből a Honvéd út
aszfaltozását és a csapadékvíz-
elvezetés kialakítását valósít-
ják meg.

A murakeresztúri önkormány-
zat frissen felújított épületének
avatóünnepségén a falu kony-
hája gondoskodott a vendégek
ellátásáról. Svédasztalos foga-
dást tartott az önkormányzat az
avatóbeszédek és az esi táncos
mulatság között.

A falu konyhája nemcsak
a közétkeztetést látja el kivá-
lóan, de a különböző keresztúri
rendezvényekre is rendsze-
resen készítenek finomságokat.
Az alábbi képen látható ve-
gyestál is a keresztúri konyhán
készült.
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Június közepén óvodánk
gyermekei részére – szüleik és
nagyszüleik közreműködésével
– sikerült megszerveznünk és
lebonyolítanunk egy családi na-
pot, amelynek keretében ki-
emelt szerepet kapott az egész-
ségtudatos élet- és szemlélet-
módra való nevelés elősegítése.

Lehetőségeinkhez mértem
igyekszünk minél több olyan
programot szervezni, amelybe
a családokat is bevonjuk, szán-
dékunk, hogy a gyerekeken ke-
resztül hassunk a családokra is.

Családi nap a Fityeházi Óvodában

A környezettudatos életvitel
megalapozásához szükséges
szokás- és viselkedési formák
kialakításához szükség van az
egészséges táplálkozásra, az
egészségfejlesztő mozgásra, az
újrahasznosításra, a szelektív
hulladékgyűjtésre, valamint a
természetvédelemre történő ne-
velésre. Természetesen mindezt
az óvodások életkori sajátos-
ságait figyelembe véve, sok-
sok tevékenység és játék köz-
ben valósítjuk meg. Ehhez kis
mondókát is tanultunk:

Kék: papír, de csak tisz-
ta,/Sárga: műanyag lapítva,/Fém:
mehet a szürkébe,/Üveg: szín
szerint, edénybe.

Mondókázás után átbeszél-
ve gyakoroltuk a szelektív hul-
ladékgyűjtést.

Családi napunk a szülők és
nagyszülők részvételével foly-
tatódott, amikor is a helyi ha-
gyományos ételek készítésében
közösen tevékenykedtünk a sza-
badban. Így készítettünk pince-
pörköltet, salátákat, valamint
fokhagymás, sajtos, tejfölös és
sajtos-tejfölös lángost.

Míg az étkek készültek,
sportvetélkedőkön versengtek a
családok, gyermekek, szülők és
nagyszülők közösen (kötélhú-
zás, futballozás). Az egészség-
fejlesztő mozgást, a sportesz-
közök használatát és a közös
játékokat mindenki élvezte.

A sportvetélkedők és a játé-
kok befejezését követően a
résztvevők jóleső fáradtsággal
és nagyon jó étvággyal fo-
gyasztották el a közösen készí-
tett jóízű étkeket.

Milávecz Mária
óvodavezető

67 ponttal második helyen
végzett az MP Kanizsa Mura-
keresztúr Zala megyében a
megye II-es bajnokságban. 30
mérkőzésen összesen 113 gól
lőttek a keresztúriak, ami a
legtöbb volt a bajnokságban.
Nem meglepő, hogy a gólki-
rályi címet is ennek a csapatnak
az egyik játékosa, Szilveszter
Sándor nyerte el, aki egymaga
48 találatig jutott. Az első
helyezett a lettZalaszentmihály
75 ponttal, a harmadik pedig a
Sportklub Gutorfölde 61 pont-
tal. A keresztúri csapattól még
az őszi szezonban 4 pontot le-
vontak, mert egy túl fiatal játé-
kos is szerepelt az együttesben.

Polgár Róbert, a keresztúri
sportegyesület elnöke, Murake-
resztúr polgármestere a közös-
ségi oldalán így értékelte a
csapat teljesítményét:

„Nyolc éve még csapatunk
se volt, a rozsdás korláttal kö-
rülvett pályánkat a vakond lá-
togatta leginkább. De a közös-
ség összefogásával, Visnovics
László mesteredző útmutatásá-
val belevágtunk a nagy mun-

Ezüstérmes lett az MP Kanizsa Murakeresztúr

kába. Azóta kétszer is meg-
nyertük a megye III-at, felju-
tottunk a megye II-be, ahol
idén már ezüstérmesek lettünk.
Hihetetlenül büszke vagyok az
egész csapatra, és hálás min-
denkinek, aki ezen az úton el-
kísért, támogatott minket. Kü-
lön köszönöm az egyre népe-

sebb szurkolótáborunk folya-
matos és lelkes biztatását. Nél-
kületek biztosan nem tartanánk
itt. Bár a szép szereplés miatt a
feljutás a mi döntésünkön mú-
lik, az idei év nagy tanulság az,
hogy tovább kell erősítenünk a
keretünket és az utánpótlá-
sunkat.

Már több leigazolt játé-
kosunk van, az a célunk, hogy
technikában, erőnlétben és tak-
tikailag is tovább fejlődjünk.
Ebben a felfordult világban iga-
zán szép eredmény ez a máso-
dik hely, jövőre szeretnénk el-
hozni az aranyat, hogy az egész
falu büszke lehessen ránk!”

A legtöbb gólt a keresztúri csapat lőtte, de az év végére elfogyott az MP Kanizsa Murakeresztúr
lendülete. Az ezüstérem így is szépen csillog.
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A „Tájjellegű népi ételek
készítésének megismertetése a
fiatalabb generációval” pályá-
zat részeként a helyi asszonyok
ügyes kezű munkájából tartal-
mas népi ételek születtek.
Asszonyaink házikenyeret, ku-
koricás dödöllét (vagy ahogy
nálunk nevezik „ ganicat”) ké-ž
szítettek.

Hagyományőrző gyermeknap Fityeházon

Nem maradt el a gyerekek
kedvence a palacsinta, amit
finom házi lekvárral ízesítettek.
A falusi portákon ma is min-
dennapos az aludttejes prósza
szintén egy kis házi lekvárral
kibővítve.

A népi ételeink általában
tésztafélék voltak. A lángos és
a fánk az egyszerű elkészí-

tésnek és olcsó alapanyagának
köszönhetően a falusi lét táj-
étele volt. A bukta, langaló,
stángli, pogácsa, szintén az
egyszerűbb falusi élet minden-
napjainak étke volt.

A rétest a ház körül meg-
termelt alapanyagokból készí-
tették el – általában nagyobb
családi események, hétvégék,
ünnepnapok finomsága volt.

A fasírozott a jelen és a
múlt konyhájának is egyik leg-
olcsóbb húsos terméke. Min-
denki szereti.

Palacsinta versenyt hirdet-
tünk, ahol a gyerekeket apró
ajándékokkal jutalmaztuk.A játék sem maradhatott el.

A kedves, fiatal és barátsá-
gos pár érkezettBecsehelyről
Fityeházra. Hogy miért pont
ezt a települést választották la-
kóhelyüknek arra Gábor vá-
laszolt.

Volt egy munkatársa, aki itt
él és nagyon sok szépet mesélt
a településről. Ez idő alatt több
lakást is megnéztek Becsehe-
lyen, de nem találták meg ál-
maik otthonát. Ezért Csapit és
Galambokot is megnézve úgy
döntöttek, hogy Fityeház köz-
ség eladó házait is megtekintik.

Az egyik háznál a tulajdo-
nos elmesélte, hogy itt nagyon
figyelmesek a szomszédok.
Amikor dolga akadt a városban
és elutazott, útközben eszébe
jutott, hogy valami fontosat
otthon felejtett. Ezért megkérte
az egyik ismerősét, hogy hozza
utána. Az ismerős – mivel a
házigazda az utcaajtó kulcsot is
magával elvitte – kénytelen
volt bemászni a kerítésen. Ezt

Balázs Gábor és Balázs Gáborné

Akik Fityeház községet választották…
az egyik szomszéd észrevette
és azonnal telefonált a házi-
gazdának, hogy valaki épp má-
szik be az udvarába.

Bár végül a fiatalok nem
ezt a házat vásárolták meg, de
fityeházi lakosok lettek. A
2013-ban vásárolt lakást első
látásra megkedvelték. Ezt kö-
vetően nagyon sok felújítási
munka várta őket, de 2019-től
már lakói lehetnek a köz-
ségnek.

A kérdésre, hogy hogyan
érzik itt magukat, röviden vá-
laszoltak:

A falubeliek kedvesek, be-
fogadták őket.

Hogy nyitottak-e a helyi kö-
zösség, a település mindennapi
életére? Erre kedvesen vá-
laszoltak:

Az építkezés elején nagyon
sok régi érték maradt a volt
tulajdonos után, ezért megke-
resték a helyi könyvtárost,
Tóthné Magyaróvári Zsuzsan-

nát és felajánlották a tárgyakat
a község javára. Zsuzsi öröm-
mel fogadta és méltó helyére,
az általa szorgalmazott Hely-
történeti értékek közé helyezte
őket.

Szeretettel és örömmel láto-
gatták a helyi rendezvényeket,
a népdalkörök műsorait. Rend-
szeres könyvtárlátogatók, ter-
mészetesen szívesen kapcso-
lódnak továbbra is a közösség
mindennapjaiba és várják a
folytatást.

Mi lenne még fontos szá-
mukra?

Balázs Gáborné jelezte, na-
gyon örülnének, ha kiépítésre
kerülne egy járda az ő oldalu-
kon is. Sajnos ez még nem ada-
tott meg, így az úttest szélén
kell gyalogolnia, ha a boltba
szeretne eljutni.

Mivel a házuk mellett a
földúton mennek hegyre az
emberek, szinte folyamatos itt a
por. Nagyon elkelne a főúton is

egy forgalomlassító megoldás.
Egy-egy nagyobb jármű, ahogy
elhalad a lakásuk mellett, meg-
remegteti azt. Szintén a szom-
szédságukban van egy hatalmas
földkupac, boldogok lennének,
ha az is más helyre kerülne.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező,

könyvtáros

Balázs Gábor

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

A tájjelegű népi ételeket
egyszerű programok mellett
népszerűsítettük. Így játé-
kos és egyben sport formá-
ban tartalmas napot bonyo-
lítottunk le. Előkerültek a
népi játékok: fahallal me-
lencében horgászás, gólyaláb,
famalom, százlábú, karika-
dobáló.

Volt talicskázás, kötélhúzás
kicsik és nagyok között.

Ezt a napot a népi ha-
gyományok erősítésére szán-
tuk ételek és játékok formá-
jában.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

A tájjellegű ételeket népszerűsítették
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Krisztina Zoltánnalhétvégéit kisfiával, tölti. A harmónia köztük
teljes, a mindennapokat viszont az anya egy kamion sofőrülésében
tölti. Kíváncsivá tett, milyen nőként kamiont vezetni és helytállni
egy férfias szakma világában.

A általános iskolában tanárnő rendszere-fityeházi Csicsek Gabi
sen foglalkozott Krisztinával és társaival, tanította őket néptáncra
és a horvát nyelvre. Még a napközi után is sokat gyakorolt velük.
Az sem volt véletlen, hogy a budapesti horvát gimnáziumban (HOŠIG)
végzett – a horvát nyelv iránti erősebb elköteleződését mégis egy pulai
tábornak köszönheti. A térségből ketten vehettek részt benne, s ez
az élmény Krisztina jövőképének meghatározó részévé vált.

– Hogyan kezdődött az az út, ami a kamionozás világába
„repített” téged?

– Munkanélküliként mindenképp tanulni szerettem volna, első-
sorban szakmát szerezni. Nagyon foglalkoztatott az, hogy megta-
nulom a targoncakezelést és papírt szerzek róla. Azidőtájt azonban
ilyen képzés éppen nem indult, de kiderült, hogy kamionsofőr le-
hetek. Azonnal megtetszett ez a lehetőség, amit az Országos Fog-
lalkoztatási Alap (OFA) biztosított.

– Hogyan fogadták ötletedet a szüleid?
– Apu nem ellenkezett, biztos volt benne, hogy úgysem tudom el-

végezni. Anya sejtelmesen mosolygott. Mindenki számára szo-
katlan kihívásnak tűnt.

– Milyen vizsgákra volt szükség? Mennyibe került volna, ha fi-
zetni kellett volna érte?

– Alapelvárás a betöltött 21. éltév, 2 éves B kategóriás jogo-
sítvány. Pályaalkalmassági vizsgálat (PAV) ami több részből ál:
reflex-vizsgálatok, pszichológiai alkalmasság. C és E kategória, GKI
szakosítás. Kb. 700-800 ezer Ft. Munkáltatói szándéknyilatkozat meg-
léte is szükséges volt.

– Munkahelykeresés közben ért-e hátrány? Melyik cég foglal-
koztatott először?

„Kamionnal mentünk nyaralni az Adriára...”

– Nehéz volt megszerezni a szándéknyilatkozatot. Volt ahol vá-
laszra sem méltattak – nőként nem fogadtak. Volt ahol megjegyez-
ték, hogy hova tenném a gyerekemet. Végül a Gartner lett az első
munkadóm.

– Milyen volt az első utad, hova mentél, milyen útvonalaid
voltak? Miért váltottál munkahelyet?

– A cégnél 5 hétig, hölgy betanítóval dolgoztam. Az első utam Len-
gyelországba vitt. El kellett mennem Zalaegerszegre, onnan a Gart-
ner-busz vitt Ausztriába, Lambachba. Itt várt a betanító sofőr. Tet-
tünk egy próbakört, hogy lássa a tanító, hogy kezelem a járművet, majd
az elindulást követő 1 óra múlva átadta a volánt. A főbb úticéljaim
Lengyelország, Olaszország, Szlovénia, Németország, Ausztria, Ro-
mánia, Görögország, Franciaország, Belgium voltak. Mivel a te-
lephely Ausztriában volt és 3 hét munka után 72 óra pihenő járt,
kevés volt a szabadidőm, annak egy része is utazással telt, ezért vál-
tottam. A forgalmi oktatóm javaslatára kerültem a HUNTRANS-
hoz. Minden hétvégén itthon lehettem, plusz 3 hetente 1 hét pi-
henőm volt. Másfél évet töltöttem el itt, majd a SIMTRO szlovén
munkáltatóhoz kerültem, ahonna szintén minden hétvégén haza
járhattam. Közben a kisfiam iskolás lett és így másfél hónapot ve-
le maradtam. Végül sikerült megtalálnom azt a céget, amit már na-
gyon tudatosan kerestem, a horvát JURČEC Transportot. A köz-
pontja Prelogban van. Felhívtam őket horvátul és női munka-
erőként bejelentkeztem. 2020. július 1-től vagyok a dolgozójuk.
Ponyvás pótkocsival közlekedem, mindent szállítunk. A célhely:
Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Csehország és Magyarország.

– Milyen nyelveken beszélsz?
– A magyar mellett erős a horvát tudásom, a németet tanultam,

így társalgási szinten használom. A munkámhoz szükséges olasz
nyelvel is elboldogulok.

– Egy negatív élményedről is beszélnél nekünk?
– Nőként több alkalommal is ért megkülönböztetés, eleinte bántott,

de már könnyebben túlteszem magam rajta. A hölgyek közül bizo-
nyára sokan tudnának erről hosszan mesélni, magam se részletezném.

– Egy emlékezetes élményedről is beszélnél?
– Munkáltatói engedéllyel a munkaidő alatt, kisfiammal utaz-

tunk Ausztriából Horvátországba, Dugopoljebe. A pótkocsit a cél-
helyen hagytuk és a kamionnal „leugrottunk” a tengerpartra fürdeni.

– Hogyan összegeznéd ezt a sajátos munkakörnyezetet?
– Szeretem a szakmámat akkor is, ha ez egy folyamatos ta-

nulás. Cseréltem már kamionkereket szakadó esőben, vagy épp for-
dultam már meg nagyon pici helyen. Az ágyunk nem a kényelmes
otthoni ágy, az étkezés és a tisztálkodási lehetőség is sajátos. Meg
kell említeni azt is, hogy ez egy magányos munkakör és munka-
terület. Nincs kihez szólni, beszélgetni. Sokat vagyunk egyedül. A rá-
dió, a zenehallgatás nem kárpótolja a személyes jelenlétet, a be-
szédet. Talán ennek is köszönhető, hogy szabadidőnkben sokat be-
szélgetünk telefonon a szeretteinkkel.

Köszönöm a beszélgetést, további szerencsés utat kívánok.
Kovácsné Deák Erzsébet

Művelődésszervező

Krisztina: nőként egy férfias szakmában…

A Moldvai Csángómagya-
rok Szövetsége Fitye-kapta meg
háza régi, de kiváló kisbuszát.
A magyar kormány azzal a fel-
tétellel támogatta a falu új busz-
beszerzését, hogy a hatéves, de
megkímélt állapotú önkormányza-
ti kisbuszt egy határon túli ma-
gyar szervezetnek ajándékozza
a Mura menti falu. Így esett a
választás a Moldvai Csángóma-
gyarok Szövetségére, amely a leg-
keletibb magyar tömb megmaradá-
sáért, magyar nyelvű oktatásá-
ért, kulturális sajátosságainak
megőrzéséért dolgozik Romá-
nia szívében.

Az elmúlt években folya-
matosan növekedett a magyar nyel-
vű oktatásban résztvevő gyerekek
száma Moldvában. A kilencsze-
mélyes kisbusz nagy segítséget
jelent majd a diákok szállításá-
ban: a szövetség 150 kilométe-
res körzetben 1800 gyermek
magyar nyelvű tanításáról gondos-
kodik 67 pedagógus és tanár bevo-
násával. A jármű a kulturális
programok szervezésében és az
egyéb szállítási feladatok elvégzé-

Moldvai csángók kapták…

sében is nagy segítséget nyújt
határon túl élő barátainknak.

Az ünnepélyes átadón Cseres-
nyés Péter a térség országgyű-,
lési képviselője képviselte a kor-
mányt, az értékes felajánlást dr.
Takács József fityeházi polgármes-
ternek és a képviselő-testület-
nek köszönhetik a csángó ma-
gyarok, akiknek az elnöke, Po-
gár László személyesen vette át
a buszt. Az ajándékozásban Mu-
rakeresztúr polgármestere, Pol-
gár Róbert is közreműködött.

Jó helyre került.
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Június 15-én délután a Le-
tenyei Alapfokú Művészeti Is-
kola tanévzáró ünnepélyén vett
részt polgár-Farkas Szilárd
mester, ahol néhány gondolat
erejéig a közös munkáról is
szólt, méltatva a pedagógusi
hivatást, az intézményben folyó
magas szintű szakmai munkát.

Proszenyák István igazgató
tanévet értékelő beszédében is-
mertette, az alapfokú oktatási
intézmény növendékei, tanulói
kiváló online versenyeredménye-
ket értek el a 2020/2021-es ok-
tatási-nevelési évben. A tanulmá-
nyi eredmények, a sok elismerő
dicséret, a jó év végi bizonyít-
ványok mind-mind arra utal-
nak, hogy az intézményben ma-
gas színvonalú pedagógusi mun-
ka folyik a mindennapokban,
melynek a koronavírus világjár-
vány sem szabhat gátat. A szü-
lők méltán lehetnek büszkék
gyermekeikre, a pedagógusok
pedig növendékeikre – fogalma-
zott a városvezető.

Letenye Város Önkormányza-
ta Humán és Ügyrendi Bizott-

Sikeres tanévet zártak a művészeti iskolában

ságának okleveleit és tárgy-
jutalmait Végh Ágoston La-
jos Héjjas Józsefés tanulóknak
a város első embere nyújtotta
át, akik tanulmányaik során és
az online tanulmányi verse-
nyeken kiváló eredményeket
értek el.

A tanévzáró ünnepély egy-
ben a könnyes búcsú pillanata
is volt. A város képviselő-testü-
lete nevében ésLukács Adrienn
Proszenyákné Gróf Mónika tanár-
nőktől, valamint Proszenyák Ist-
ván igazgató úrtól köszönt el
Farkas Szilárd, akik a 2021/
2022-es oktatási-nevelési évben
munkájukat már máshol foly-
tatják.

– Az intézmény egy évre meg-
bízott vezetőjének, Friman Mar-
tinnak pedig kifejeztem jókíván-
ságaimat és felajánlottam továb-
bi együttműködésemet, ahogy
az újonnan érkező pedagógu-
soknak is – tette hozzá a város-
vezető. A búcsúzó pedagógu-
soknak a Derű Zeneegyesület
és a Szülői Munkaközösség ne-
vében Friman Martin és Hor-

váthné Szirmai Szilvia is köszö-
netet mondtak.

A polgármester elismerését fe-
jezte ki a nem könnyű tanévben
nyújtott szakmai munkához, va-
lamint a növendékek kiváló ta-

nulmányi- és versenyeredményei-
hez! Az intézmény valamennyi
dolgozójának és növendékének
kellemes pihenést, jó feltöltődést
kívánt a nyári szünetre!

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Köszöntötték a jól teljesítő diákokat.

„Az emberben ott rejlik az egész világ, s ha tudod, hogyan szem-
léld és hogyan tanulj belőle, a kapu előtted, a kulcs pedig a ke-
zedben.”

(Jiddu Krishnamurti indiai filozófus)
Június 18-án a felső ta-Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

gozatos tanulói számára szervezett tanévzáró ünnepélyen és bal-
lagáson a városi önkormányzat képviseletében pol-Farkas Szilárd
gármester, alpolgármester, valamint a lete-Mikóné Farkas Ildikó
nyei képviselő-testület tagjai vettek részt. Az eseményt Cseres-
nyés Péter országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével.

Letenye Város Önkormányzata Humán és Ügyrendi Bizott-
sága nevében szorgalmáért, példás munkájáért, eredményéért ok-
levelet és tárgyjutalmat nyújtottam át 8. osztályosTimár Gergő
tanuló részére – fogalmazott a városvezető, aki lapunknak elmond-
ta: a pandémia ellenére szép tanulmányi eredmények születtek a
2020/2021-es oktatási-nevelési évben. Színes ballagási műsorral
kedveskedtek a tanulók a jelenlévő pedagógusok, szülők számára.
A tanévzáró ünnepélyen sok-sok dicsérő oklevelet és tárgyjutal-
mat vehettek át az intézmény felső tagozatos és ballagó tanulói.
Birkás Zoltán Gyergyák Zoltánkistolmácsi és murarátkai polgár-
mesterek is tárgyjutalmakkal kedveskedtek a településük jótanulói
számára.

Simon Márta intézményvezető megköszönte önzetlen segítsé-
gét és munkáját , aki a Szülői MunkaközösségTimár Miklósnak
képviseletében vett át elismerést.

A tanévzáró ünnepély egyben a búcsúzás pillanata is volt.
Halminé Mikó Erzsébet Rózsásné Timár Zsuzsannaés tanárnők
részére, nyugdíjba vonulásuk alkalmából Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere, mely okiratot és emlékérmet Simon Márta
iskolaigazgató adta át. Letenye Város Képviselő-testülete nevében
egy-egy csokor virággal köszönte meg a városvezető a pedagógu-
sok több évtizedes munkáját és kívánt részükre, erőben, egészség-
ben gazdag nyugdíjas éveket!

Elballagtak a nyolcadik osztályos tanulók

Nem volt könnyű esztendő
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Farkas Szilárd polgármes-
ter tájékoztatta lapunkat, hogy
idén nem nyitja meg kapuit a
létesítmény.

Ismert, hogy a koronavírus-
járvány az önkormányzatokat is
nehéz helyzetbe hozta – bocsá-
totta előre Farkas Szilárd pol-
gármester. – Nincs ez másként
Letenye esetében sem, ezért az
önként vállalt feladatainkat át
kellett gondolnunk a 2021-es
évre vonatkozóan. Ezek közé
tartozik például a fürdő és a
hozzá kapcsolódó kemping idei
megnyitása és üzemeltetése is.
Mivel a strandfürdő szezoná-
lisan üzemel, a számítások alap-
ján a döntés meghozatalának pil-
lanatában deficites lett volna a
működtetése, ugyanis június ele-
jén, a még hatályos szabályozás

Idén nem nyitott ki a letenyei termálfürdő
védettségi igazolványhoz köti a
belépést – mondta a városvezető.

Emiatt valószínűleg a látoga-
tók száma is jóval kevesebb len-
ne, ami magától értetődő mó-
don még kevesebb bevételt
eredményezne. Másrészt amikor
tavasszal a képviselő-testület vé-
leményét figyelembe véve dön-
tés született az idei zárva tar-
tásról, még teljesen más volt a
pandémiás helyzet, szerintem sen-
ki nem tudta akkor megmon-
dani, mi várható az idei nyáron.
Márpedig, sajnos egy ilyen lé-
tesítményt nem lehet egyik nap-
ról a másikra megnyitni, hosszas
előkészület és pénzügyi forrás
is szükséges hozzá. Én képvise-
lőtársaimmal együtt abban bízom,
hogy a járványhelyzet végre nyug-
vópontra jut, és jövőre már

megnyithat a letenyei fürdő és
kemping.

A polgármester beszámolt
arról is, hogy vegyes fogad-
tatása volt a létesítmény zárva
tartásának. Voltak, akik felháboro-
dásuknak adtak hangot a város-
ban, sőt a közösségi oldalakon
is megjelentek ezen vélemé-
nyek, de voltak, akik attól fél-
tek, hogy egy újabb fertőzési
hullám indulhat el, ha a léte-
sítmény megnyitja kapuit. Min-
denesetre úgy vélem, egyelőre
nem lehet megmondani, hogy
ősszel lesz-e negyedik hullám,
illetve a nyár hogyan és miként
alakul a belföldi turizmus terén,
esetleg berobban-e újabb járvány.

Sokan még a közterületeken
is viselik a maszkot, félnek az
úgynevezett delta-variánstól, so-

kan még nem rendelkeznek vé-
dettségi igazolvánnyal, de en-
nek az ellenkezője is tapasz-
talható. Mindenesetre jómagam
az óvatosságot tartom szem előtt,
az emberélet csak egyszer ada-
tik meg. Láttunk erre bőven
sajnálatos és tragikus eseteket –
fogalmazott a polgármester.

Farkas Szilárd arról is be-
szélt: a minimális karbantar-
tásokat idén is elvégzik, a terü-
let kaszálását, ahol szükséges,
ott pedig a gyomtalanítást, au-
gusztusban, szeptemberben pe-
dig a medencék és a gépészet
felülvizsgálatára, javítására kerül-
het sor. A munkálatokhoz az
önkormányzat a költségvetésé-
ben biztosítja a szükséges
forrásokat.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

A Letenyei Alapfokú Művé-
szeti Iskola is sikeresen teljesí-
tette a Jerusalema táncos kihí-
vást, melynek lényege, hogy a
vírushelyzet ellenére megmu-
tassák ország-világnak, hogy szép
az élet és boldogok. Muik Dá-
vid, az alapfokú művészeti is-
kola tánctanára érdeklődését is
felkeltette a kihívás, hiszen a
Letenyei AMI-ban a tánc tan-
szakon okozta a legnagyobb „ká-
rokat” a koronavírus világjár-
vány és a pandémia.

– Először iskolánk tánccso-
portjait vettük fel, mely felvé-
telek a szepetneki általános is-
kolában, a muraszemenyei álta-
lános iskolában és a Letenyei
AMI-ban készültek – mesélte
Proszenyák Zsolt István, az in-
tézmény igazgatója. – Egy hir-

telen ötlettől vezérelve felhí-
vást tettünk közzé, mely táncra
hívta a hangszeres és táncos nö-
vendékeinket is, az ő szüleiket,
pedagógusainkat és az intézmé-
nyünkhöz szorosan kapcsolódó
Letenye Város Fúvószenekara
tagjait is.

Muik Dávid kezdeményezé-
se óriási siker lett az iskola
növendékei körében, s most az
interneten is hódít az örömtánc
produkció. A tánctanár célja a mo-
tiválás és az együtt táncolás örö-
mének hirdetése mellett az in-
tézmény iránti érdeklődés felkel-
tése, a tánc tanszak népszerűsí-
tése is volt. A felvételeket Kocsis-
né Varga Ivett, az intézmény dol-
gozója készítette és szerkesz-
tette, mely a legismertebb közös-
ségi oldalon is megtalálható.

A letenyeiek is teljesítették…

Letenye sem maradt ki a sorból.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

A minimális karbantartásokat idén is elvégzik.
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Június 25-én, pénteken, a Petőfi utcai volt határőr laktanyában
(jelenleg Letenyei Rendőrőrs) került megrendezésre a Határőrség
Napja alkalmából a Szent László-napi megemlékezés.

Az eseményen megjelent és meghívott vendégeket Bíró László
nyugállományú határőr alezredes, a Határőr és Rendőr Nyugdíja-
sok Nagykanizsai Egyesületének elnöke köszöntötte, majd Peti-
Turul Gergő 5. osztályos tanuló Siklósi András: Szent Lászlóhoz
című versét mondta el.

A Határőrség hősi halottainak emlékművénél koszorúzásra
került sor a létesítményben emelt obeliszknél, amely emléket állít
Csere János Gruber Józsefés határőr alhadnagyoknak, akik 1977-
ben Letenye környéki járőrözés közben, villámcsapás következ-
tében vesztették életüket. Az emlékműnél többek között koszorút
helyezett el: letenyei plébános, Bíró László egye-Aigner Géza
sületi elnök, letenyei, bánok-Farkas Szilárd Baumgartner László

A Határőrségre emlékeztek Letenyén

Aigner Géza plébános és Bíró László egyesületi elnök is ko-
szorúzott.

szentgyörgyi polgármester, a Veterán Rendőrök Országos Szö-
vetsége nevében nyugállományú rendőr dan-dr. Havasi Zoltán
dártábornok, a szövetség elnöke.

A megemlékezés során Bíró László elnök mondott köszöntő
beszédet, majd dr. Havasi Zoltán dandártábornok szólt az egybe-
gyűltekhez, aki jelenleg is tanít a Nemzeti Közszolgálati Egyete-
men. Mint mondta, a rendőrség és a határőrség összevonásakor
egy kis ideig bizonytalanság volt érezhető, hogy a sok határőr,
miképpen tud beintegrálódni a rendőrök közé. Később kiderült, a
volt hivatásos határőrökből a szakmailag legjobb, legfegyel-
mezettebb rendőrök lettek.

Az esemény során a dandártábornok a Veterán Rendőrök Or-
szágos Szövetségének elismeréséül dicsérő okiratot és egy emlék-
zászlót adott át Bíró László elnöknek, amelyben elismerték a
Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesületének te-
vékenységét.

A program során a tagok elismerésére és köszöntőjére került
sor, amely során többek között köszöntötték az egyesület korel-
nökét, nyugállományú határőr alezredest és felesé-Kónya István
gét is. 90. születésnapja alkalmából nyugál-Ilonát Hevér Péter
lományú határőr alezredest, 80. születésnapja alkalmából Szerpák
József Kovács Mártonnyugállományú határőr őrnagyot, nyugál-
lományú határőr törzszászlóst, egyesületi tagot,Vincze Gusztávné
70. születésnapja alkalmából nyugállományú határ-Sólyom János
őr alezredest, nyugállományú határőr alezredest,Szurok Béla Imre
Károly Szabó Sándornyugállományú közalkalmazottat, egyesületi
tagot, egyesületi tagot, egyesületiGombos Tibor Fülöp Józsefné
tagot, egyesületi tagot és egyesületiVég Józsefné Zsiga Boldizsár
tagot is.

A Szent László-napi megemlékezés kulturális műsorral és
kötetlen beszélgetéssel folytatódott a volt határőr laktanyában.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Farkas Szilárd polgármes-
ter közösségi oldalán jelent
meg egy rövid írás, melyben
köszönetet mondott a letenyei
fiataloknak, hogy önkéntes ala-
pon a város központjában ismét
összegyűjtötték az eldobált kom-
munális hulladékot.

Egy maroknyi csapat június
17-én ismét elhatározta, hogy a
város központjában eldobált hul-
ladékot összegyűjtik. Bársony
Anna, Horváth Katalin, Gáspár
Alex, Molnár Csenge Molnárés
Levente idejüket nem kímélve,

Fiatalok segítettek a hulladékgyűjtésben
önkéntes munkát végeztek a nyá-
ri szünet első napjaiban – fogal-
mazott a letenyei városvezető,
aki elmondta, nem ez az első
alkalom, hogy gondoltak egyet
és felajánlották segítségüket.
Nagyon nemes gesztus és pél-
daértékű mindannyiunk számára.

Ugyanakkor a városvezető
kiemelte azt is, szinte nincs
olyan nap, hogy ne találkoz-
nának szemetelőkkel. Az Ékköv
Kft. munkatársai és a közfoglal-
koztatottak is folyamatosan gyűj-
tik a szemetet a városban, sok-
szor több zsákkal térnek vissza
a telephelyre. Ő is tapasztalta,
hogy a szemetesedények mel-
lett landolnak az elfogyasztott
élelmiszerek csomagolásai, az
italosdobozok, pet-palackok.

– Sajnos korábban ugyanezt
tapasztalhattuk a hulladékgyűj-
tő szelektív szigetek környeze-
tében is. Valahol azt kell mond-
jam, a kommunális hulladék
elszórása, a közterületi hulla-

dékgyűjtő edények nem rendel-
tetésszerű használata saját kör-
nyezetünket szennyezi, mely
többletmunkát ad a hulladékot
összegyűjtőknek. Mindezekre
tekintettel tisztelettel kérem,
hogy próbálják elkerülni a köz-
területen történő szemetelést, a

keletkezett hulladékot pedig a
kihelyezett hulladékgyűjtő edé-
nyekbe tegyék! – fogalmazta
meg a város első embere.

A polgármester végül hoz-
zátette: a fiatalok önzetlen ak-
tivitását és önkéntes segítségét
megköszöni.

Ismét önkéntes munkát vállaltak a fiatalok.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Június 12-én és 13-én
(szombaton és vasárnap) került
megrendezésre Letenye egyed-

utai Egyedutavárosrészében az
Napja elnevezésű program,
amelyet főképpen civilek szer-
veztek meg a kisvárosban.

Aigner Géza, a program fő-
szervezője lapunknak elmond-
ta, Letenyén az egyedutai vá-
rosrész búcsúja mintegy 100
éves múltra tekint vissza. Ko-
rábban is jelentős alkalom volt,
amikor az egykori falu ezen
ünnepére hazaérkeztek az el-
származottak, eljöttek a roko-
nok és a búcsú napján ünnepi
szentmise is volt a kápolna
mellett. A későbbiek folyamán
az 1950-es évektől az egyed-
utai városrészben tartották az
Úrnapi körmeneteket, melynek
négy sátrát Egyedután állították
fel. Azóta lényegében Lete-
nyének búcsúja sem volt, ha-

Újraélesztették az egyedutai búcsúk hagyományát Letenyén
nem az emberek az egyedutai
búcsúra jártak, a klasszikus,
néprajzi értelemben vett búcsúi
forgatagba.

A modern világgal a búcsúk
szerepe is más lett és egy pil-
lanatra nem is találta meg a
település, miként folytatódjon a
búcsúk hagyománya. Három
évi szünet után határozták el,
hogy újra búcsúi programok
legyenek Letenyén. A búcsúnak
központi része a szentmise, de
a mostanit most úgy szervezték
meg, hogy a miséhez kapcso-
lódjanak kulturális események
is, amelyek egyfajta vonzóerőt
adnak a rendezvénynek, így
született meg az Egyeduta
napja.

A felújított – jelenleg Happy
Bike Kerékpáros-központ –
egyedutai kultúrházba gyűjtöt-
ték össze a régi használati tár-
gyakat, szőtteseket, fényké-

peket, relikviákat. A családok
örömmel vitték a megmutatni
való régi emlékeket, amelyből
aztán egy nagyon látványos
kiállítás kerekedett.

Azért, hogy a településrész
ne csak a kápolnájában őrizzen
Szent Antal szobrot, – Szent
Antal Egyeduta védőszentje –
ezért a kápolna melletti terü-
leten egy Szent Antal szobor
került felállításra. Az adomá-
nyozott szobornál a Letenyei
Polgári Egylet tagjai fizikai
munkával segédkeztek, alapoz-
ták, készítették a talapzatot és a
védőtetőt. A szobrot dr. Kür-

nyek Róbert, a Szombathelyi

Egyházmegye pasztorális hely-
nöke áldotta meg és Aigner
Géza atya mellett ő volt a
szentmise főcelebránsa is –
nyilatkozta lapunknak a lete-
nyei plébános.

Az Egyeduta napja prog-
ramsorozat keretén belül Az
egyedutai határ és a Mura part
élővilága címmel előadást tar-
tott , a Mura-Lelkes András

menti Tájvédelmi Körzet ter-
mészetőre. A program lebonyo-
lításában segédkeztek a lete-
nyei lakosok, a város önkor-
mányzata, és a művelődési ház
és könyvtár kollektívája is.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Molnár Dániel és Szőke Petra ismerkedik a régi emlékekkel az
egyedutai kultúrházban létrehozott kiállításon.

A szentmisén elöl (b-j) dr. Kürnyek Róbert és Aigner Géza.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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„Tér-Zene a Mura városá-
ban” címmel áprilisban pályá-
zatot nyújtott be Letenye Város
Önkormányzata az Emberi Erő-
források Minisztériuma felhí-
vására, melyben 7,5 millió fo-
rint támogatást kértek a 30 le-
tenyei térzenei program meg-
valósítására. A pályázat célja,
hogy Letenye is bekapcsolód-
hasson a Térzene Program or-
szágos vérkeringésébe, valamint
a Mura városában a zenekul-
túra további terjesztését is célul
tűzték ki, vagyis a Mura Menti
régió központjában a korábbi
évek hagyományainak megfe-
lelően a program hathatós se-
gítségével a különböző rendez-
vényeken és helyszíneken mi-
nőségi produkciók szórakoztat-
hassák a publikumot.

– Szeretnénk minél több
korosztályt megszólítani és mi-
nél szélesebb palettán kínálni
ezeket az élményeket. Idén ün-
nepli 30 éves jubileumát a Vox
Varietas Kamarakórus és a Mák-
virág Citerazenekar. Több, mind
három évtizedes múlttal ren-
delkezik Letenye Város Fúvós-
zenekara is. Fél évszázada part-
nerségben vagyunk a Filhar-
móniával, az Ifjúsági Hangver-
senysorozatok megrendezésé-
ben – fogalmazott Farkas Szi-
lárd polgármester. – Visszatérő
zenés rendezvényeink, jeles
eseményeink: Séta Téri Zenés
Esték, Mura Menti Napok, Kas-
télyparki Zenés Parti, Hóvirág
Tavaszi Művészeti Fesztivál,
Platán Őszi Napok, Ars Sacra
Fesztivál, Zene Világnapja, Le-
tenyei Advent, Újév Köszöntő
Koncert, Magyar Kultúra Nap-

7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás
ja. Ezek jelentik az alapját és
biztos hátterét a mostani prog-
ram színvonalas megvalósítá-
sának, mert településünkön
évente eddig is sok zenei prog-
ram zajlott. Ezt tudjuk most
erősíteni és minőségibb szintre
emelni a projekt hathatós tá-

mogatásával. A programokat a
helyi közművelődési intézmény
szervezi meg és bonyolítja le az
idei és a jövő évben.

A pályázati komplex anya-
got igazgató ve-Dömők József
zetésével a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár készítette el.

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minden férfi életében van-
nak olyan pillanatok, amiket
meg kell ünnepelni. Legjobb
alkalom erre a születésnap.
Így volt ezzel Laci is. Meg-
hívta az összes barátját, mert
már úgy is régen találkoztak.

A társaság felhasználta a
lehetőséget arra, hogy megbe-
széljék, kivel mi történt az
elmúlt egy évben. Beszélge-
tés közben kiderült, az isme-
rősök közül többen új hobbit
választottak, amit előtte soha
nem csináltak. Valaki elkez-
dett horgászni, valaki kertész-
kedni, valaki főzni. De volt
olyan, aki mindenki legna-
gyobb döbbenetére elköltö-
zött és új barátnővel vágott
neki a további éveknek.

– Azt hiszem, a férfiak-
nál ezt nevezik kapuzárási
pániknak, jegyezte meg vala-
ki a társaságból.

Ekkor mindenki egy pilla-
natra elgondolkodott.

Ezt a lehetőséget vette
észre Feri.

Mert, ahogy mondani szok-
ták, nincs szükséged ellen-
ségre, ha vannak barátaid is.
Ezért legjobb barátjának, Laci-
nak szegezte a kérdést:

– Te hogy állsz a kapuzá-
rási pánikkal?

– Jól, nekem nem kapuzá-
rási pánikom van, hanem ka-
punyitási…

Erre a válaszra senki se
számított. Ezért magyarázat-
ként Laci felesége mosolyog-
va hozzátette:

– Lacinak kell nyitni ko-
rán reggel a boltot…
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Van egy kis pánik…
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