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Kezdetét vették a nyári
táborok – tudtukLetenyén
meg polgármes-Farkas Szilárd
tertől.

– A koronavírus járvány-
helyzet harmadik hullámának
végén, július hónapban meg-

Nyári táborok Letenyén
kezdődtek a nyári nappali tá-
borok városunkban, melyet az
EFOP-3.9.2-16-2017-00050
kódszámú, „Humán kapacitá-
sok fejlesztése a Mura Nemzeti
Program nyugati térségében”

Javában zajlanak a nyári táborok Letenyén.

Molnári idén ünnepli fenn-
állásának 700. évfordulóját,
ezen jeles alkalomból megem-
lékezéssel egybekötött faluna-
pot rendezett a község.

Ünnepi szentmisével kezdő-
dött a program, melynek a ta-
valy 30 éves templom adott
otthont. A szentmise után az
ünneplők átsétáltak a hősi em-

Molnári 700 éves
lékműhöz, ahol az elhunyt hő-
sök előtt tisztelegtek. A meg-
hívott díszvendégek közül jelen
volt államtit-Cseresnyés Péter
kár, miniszteri biztos, Bene
Csaba a megyei közgyűlés
alelnöke, rendészetiSifter Éva
alosztályvezető, Bíró László
nyugalmazott határőr alezredes,
Gugán János, az Országos

Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke.

A megemlékezésen Kósa
János Kotnyekpolgármester,
Zsuzsanna, a Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke, va-
lamint a díszvendégek is egy-
egy koszorúval és főhajtással
rótták le tiszteletüket a hősi
halottak előtt. Az ünnepség
fényét jelenlétükkel emelték a
Thúry György Vitézlő Iskola
Zrínyi kadétjai valamint a
Kanizsai Császár Huszárok.

A koszorúzást követően
Kósa János polgármester és
Cseresnyés Péter államtitkár
mondott beszédet és megnyi-
tották a helytörténeti kiállítást,
amelynek a kultúrház ad ott-
hont egy hónapig.

Kósa János kiemelte, hogy
Molnárit először 1321-ben egy
oklevélben említik, de sok
kapcsolódása van több, mára
már sajnos elpusztult község-
hez. „700 év telt el, de mi itt
vagyunk.” A török időkben itt
horvátok telepedtek le, így lett
a falu öröksége a horvát-
magyar kultúra és anyanyelv is.

Reméli, hogy ezt a hagyatékot
méltón tudják őrizni és to-
vábbadni.

Ezután Cseresnyés Péter
köszöntötte a jelenlévőket. Be-
szédében ő is a kulturális örök-
ség megtartására hívta fel a
figyelmet, hiszen anélkül, hogy
ezeket a keresztény hagyomá-
nyokat, a keresztény hitet nem
adták volna át egymásnak ge-
nerációkon át az ősök, ma nem
ünnepelhetne a község együtt.
Hangsúlyozta, hogy egyre fon-
tosabbá válik a hagyományok
tisztelete, főként most, amikor
Nyugat-Európában „a hagyo-
mányok, a nemzeti hagyomá-
nyok tisztelete kétségessé vált.
Néhány esetben háttérbe szo-
rítják a hagyományokat és va-
lami újat, valami mást próbál-
nak tisztelni.” Úgy fogalma-
zott, hogy a mást' nem elítélni
kell, hanem a saját hagyomá-
nyainkat kell előtérbe helyezni
úgy, hogy a mást is tisztelni
kell. Elmondta: köszönet illeti
ezt a közösséget, hiszen ezzel
a jubileumi falunappal is azt

Az ünneplők a szentmise után a hősi emlékműhöz vonultak.
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Július 22-én délelőtt, a halaszthatatlan témák fontosságára
tekintettel rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívását kez-
deményezte a polgármester.Letenyén

Többek között a városvezetők tárgyalták a 2021/2022. neve-
lési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását,
mely szerint a Bajcsy-Zs. utca 2. szám alatti feladatellátási helyen
4 csoport, az Eötvös utca 5. szám alatti feladatellátási helyen
pedig 2 óvodai csoport indulhat. A beiratkozás adatai alapján
megállapítható, hogy az óvoda a jelentkező igényeket el tudja
látni, az óvodai csoportok létszámának bővítésére és az óvodai
csoportra meghatározott maximális gyermeklétszám átlépésének
engedélyezésére jelenleg nincs szükség. A törvényi előírások sze-
rint az óvodai csoport minimális létszáma 13 fő, maximális lét-
száma 25 fő, az átlaglétszám pedig 20 fő.

Egy vidékfejlesztési program felhívására pályázat benyújtá-
sáról és a hozzá kapcsolódó önerő biztosításáról is döntött a kép-
viselő-testület. Magyarország Kormányának felhívása a vidéki
térségekben elhelyezkedő települési önkormányzatok, önkor-
mányzati társulások tulajdonában/vagyonkezelésében álló külte-
rületi helyi közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében lett
meghirdetve. A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy
önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak
fejlesztése. A pályázat célja: Letenye 5282/1 hrsz-ú út felújítása.

Rendkívüli ülést tartott a letenyei képviselő-testület
Az építés célja a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező
kiszolgáló út szilárd burkolattal való megerősítése az út jelenlegi
nyomvonalán, ezáltal a közlekedésbiztonság és a közlekedési
komfort javítása. Az út az öreghegyi hegyháton a hegykaputól az
úgynevezett „Y” elágazásig kerül felújításra. A pályázat támoga-
tási intenzitása 95%-os, az önerő mértéke pedig 5,1 millió forint.
Ugyanezen pályázati felhívásra Zajk önkormányzata is nyújtott be
pályázatot a Zajki-hegyi út felújítására.

A letenyei járóbeteg szakellátásról is tájékoztatást adott a
polgármester. A 2015-ben felújított Egészségház járóbeteg szakel-
látásának fenntartási időszaka lejárt, így a továbbiakban nincs
kötelezettség a szakrendelések biztosítására. A város vezetője a
pandémia előtti és az azt követő időszakban is tárgyalásokat
kezdeményezett a Kanizsai Dorottya Kórház menedzsmentjével a
szakrendelések további működését illetően. A pandémia időszaká-
ban a szakrendelések jelentős része elmaradt. A tárgyalásoknak
köszönhetően 2021. szeptember hónaptól újra indulhatnak a lete-
nyei egészségügyi centrumban a járóbeteg szakellátások. A nagy-
kanizsai kórház a személyes egyeztetéseket követően megküldte
ajánlatát az önkormányzat részére, mely havi nettó 1,35 millió
forint összeget jelent a város saját költségvetésének terhére. Ezen
ajánlatban a következő letenyei szakrendelések indítása várható
szeptembertől: laboratórium, vérvétel, belgyógyászat, nőgyógyá-
szat, szemészet, fül-orr-gégészet, sebészet, reumatológia, fiziote-
rápia, gyógymasszázs. Letenyén olyan valótlan hírek keringtek,
hogy a város önkormányzata és a nagykanizsai kórház között lévő
együttműködés megromlott. Ezen alaptalan híreket a polgármester
cáfolta és megerősíti, hogy a kórházzal jó kapcsolatot ápol az
önkormányzat és ő is.

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen újabb pályázat benyúj-
tásáról hoztak határozatot az Agrárminisztérium 2021. évi pályá-
zati felhívására a zártkerti besorolású földrészletek mezőgaz-
dasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fej-
lesztések támogatására, melynek fejlesztési keretét megduplázta,
5 milliárd forintra emelte a kormány. A pályázó önkormányzatok,
önkormányzati konzorciumok 25 millió forintot nyerhetnek vissza
nem térítendő támogatásként, egyösszegű előfinanszírozással, utó-
lagos elszámolási kötelezettség mellett. A város önkormányzata az
első és az ötödik tevékenységekre nyújt be pályázatot, azaz
külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését
szolgáló, kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcso-
lódó csapadékvíz elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatorna-
hálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztésekre (kivéve erő-
gépek és eszközbeszerzés), valamint a területrendezés, borona-
és/vagy tömésépületek, szakrális kisemlékek felújítása, gyü-
mölcsfa- és/vagy szőlőtelepítésre.

A rendkívüli képviselő-testületi ülésen zártkerti ingatlan érté-
kesítésének tárgyában is döntött a testület. A Magyar Falu Prog-
ramból megnyert és megvalósítandó óvodai tornaszoba többlet-
forrási igény benyújtásáról, a megjelent szociális célú tüzelőanyag
vásárlására kiírt pályázatról, a letenyei egészségügyi ellátások
jelenlegi és jövőbeni helyzetéről is tájékoztatás hangzott el. Az
ülés képviselői felvetésekkel, észrevételekkel és javaslatokkal
zárult.

A városvezető lapunknak elmondta: a Települési környezet-
védelmi infrastruktúra-fejlesztések című felhívására benyújtott,
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00050 azonosítószámmal nyilvántartott
önkormányzati támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Re-
gionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság vezetője 421.534.604 forint támogatásban részesí-
tette. A szerződéskötés folyamatban van. A polgármester végül
hozzátette: a következő rendes képviselő-testületi ülés augusztus
hónapban várható.

A magyar egészségügy nap-
ja 1992 óta, minden év július 1-
jén megtartott ünnepnap Ma-
gyarországon. 1818-ban ezen a
napon Budán született Semmel-
weis Ignác magyar orvos, az
„anyák megmentője”, aki ki-
emelkedő szerepet játszott a
gyermekágyi láz leküzdésében,
oka empirikus felfedezésében.

Az ünnepi műsorral egy-
bekötött Semmelweis-napi ren-
dezvény a járványügyi helyzet-
ben az idén is elmaradt. Azon-
ban e jeles alkalomból Letenye
Város Önkormányzata nevé-
ben, a kedves szavakat is ma-
gában foglaló üdvözlőkártyák-
kal és közösségi oldalán köz-

Köszöntötték az egészségügyben dolgozókat

zétett jókívánságokkal, elisme-
rő szavakkal köszöntötte Far-
kas Szilárd polgármester a le-
tenyei egészségügyben dolgo-
zókat, a mindennapok hőseit,
akik az új koronavírus járvány-
helyzetben erőn felül végezték
munkájukat. E nap alkalmat ad
arra is, hogy a köszöntő és el-
ismerő szavakon túl a höl-
gyeknek egy-egy szál virággal,
az uraknak pedig a város bo-
rával kedveskedjek – fogal-
mazott a letenyei városve-
zető, aki hozzátette: bízik
abban, hogy jövőre már ismét,
korlátok nélkül, együtt ün-
nepelhetünk e jeles nap alkal-
mából!
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A koronavírus szempontjá-
ból továbbra isMagyarország
az egyik legbiztonságosabb or-
szág Európában a sikeres oltá-
si kampány és a kormány meg-
fontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, ma-
gyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azon-
ban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így szá-
molnunk kell egy újabb jár-
ványhullám kialakulásával is.

Cikkünkben dr. Sifter Ró-
zsa dr. Ká-kormánymegbízott,
rolyi Sylvia megyei tisztifő-
orvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az ol-
tásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett ta-
pasztalatairól.

– A vírus nem ismer hatá-
rokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immuni-
tás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem im-
munizáltatja magát a Magyar-
országon elérhető vakcinák va-
lamelyikével, hanem azon csa-
ládtagjai, kollégái, barátai éle-
tét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelő-
re ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de van-
nak olyanok is, akik valami-
lyen betegség miatt nem olt-
hatók.

– A hatóságok által bevizs-
gált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre áll-
nak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vak-
cina megszerzéséhez mind-
össze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.

A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedé-
seket hozott. Európában első-
ként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1-
jétől, amit a szakemberek első-
sorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, le-
gyengült immunrendszerű be-
tegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képessé-
güket megerősítsük – hangsú-

„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu ol-
dalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a má-
sodik oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási ak-
ciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, ön-
kéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel szemé-
lyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papír-
alapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

kezdést megelőzően, a tanév-
kezdéskor az általános- és kö-
zépiskolákban is megkaphat-
ják a vakcinát a 12 évnél idő-
sebb diákok.

A kormánymegbízott hang-
súlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési le-
hetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthe-
tünk meg. – Mindannyiunk ke-
zében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással le-
gyünk. Csak személyes fele-
lősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egész-
ségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.

Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkere-
sésére elmondta: – A régi éle-

tünket élhettük a nyáron, hi-
szen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, vi-
szont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáz-
tatja az újabb járványhullám
közeledtével.

Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb ve-
szélyt jelent a COVID-19 ví-
rusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrend-
szerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az el-
múlt időszakban.

– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott embe-
rek meg fogják védeni a koro-
navírustól, sőt nagy valószí-
nűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kór-
okozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények ki-
alakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma orszá-
gosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hul-
lám súlyos tömeges fertőzé-
sekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály ve-
zetője.

Dr. Gergye Ferenc házior-
vos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások be-
adása mellett, szakmai véle-
ményét az alábbiak szerint
foglalta össze:

– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megál-
lapíthatjuk, hogy egészen kü-
lönleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létre-
hozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős kró-
nikus betegeket veszélyezte-
tett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a má-
sikra alakultak ki súlyos, ha-
lálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véral-
vadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem ész-
lelt, rendkívüli nagy száma volt.

Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, meny-
nyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehet-
séges időpontban munkatár-
saival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén meg-
kapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal sze-
retném meggyőzni az oltat-
lanokat a vakcináció fontos-
ságáról. Ne egy közeli hoz-
zátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, eset-
leg halála döbbentsen rá va-
lakit arra, hogy ez bizony el-
kerülhető lett volna – fogalma-
zott dr. Gergye Ferenc. Hang-
súlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észlel-
tek. – Kérem, higgyenek ne-
künk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára ked-
vező hatásában! – zárta gon-
dolatait a háziorvos.

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

Dr. Gergye Ferenc

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

Dél-Zala Murahíd
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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo

Egy Indiából származó,
angliai vállalkozó házaspár új
bútorgyártó üzemet hoz létre
Murakeresztúron, ahol egyedi
tervezésű, különleges bútorokat
fognak gyártani. Az üzemben
10-15 embert alkalmaznak majd.
Azért esett Murakeresztúrra a
választás, mert ebben a régió-
ban rengeteg kiváló szakember
van. Ráadásul Keresztúr kör-
nyékén kiváló a faanyag is.

A házaspárt és családját a
település polgármestere, Polgár

Bútorgyár épülhet Murakeresztúron

Róbert személyesen vezette
körbe Murakeresztúron, hogy
megismerhessék a falut.

„Szeretnénk, ha a jövőben
minél több, magas hozzáadott
értéket teremtő vállalkozás len-
ne nálunk, amelyek minőségi
munkahelyeket, jól fizető ál-
lásokat hoznak létre falunkban.
Az itteni vállalkozók befizetett
adójából pedig tovább fej-
lesztjük Murakeresztúrt!” –
nyilatkozta Polgár Róbert, aki
elárulta, az új bútorgyár építése

A vállalkozó házaspár jövő év elején kezdi meg az új bútorgyár
építését Murakeresztúron.

Új játszóteret hoznak létre
Murakeresztúron, miután majd-
nem 5 millió forint támogatást
nyert a település a Magyar Falu
Program keretében erre. A
modern, biztonságos játszóteret
a és azJózsef Attila Arany

János utca kereszteződésében
található parkban alakítja ki az
önkormányzat. Lesz hinta,
libikóka, mászóka és még szá-
mos más játék is. A szülőknek,

felnőtt kísérőknek pedig pado-
kat helyeznek ki, hogy kényel-
mesen vigyázhassanak a játszó
gyerekekre.

A faluvezetés célja, hogy a
murakeresztúti családoknak és
gyerekeknek minél több lehetősé-
gük legyen a játékra, az igényes
kikapcsolódásra. A játszótér terveit
július végén egyeztették a helyszí-
nen a tervezővel, hamarosan hoz-
zálátnak a kivitelezéshez is.

Új játszótér készül

A tervek egyeztetése után hamarosan hozzálátnak az új játszó-
tér kialakításához Murakeresztúron.

Július 16-án Kotoriban az új
Mura-híd megépítéséről foly-
tattak egyeztetéseket egy ma-
gyar-horvát konferencián. A
találkozón többek között Pal-

kovics László innovációs mi-
niszter, ál-Cseresnyés Péter

lamtitkár és Mura programért
felelős miniszteri biztos, Ma-

gyar József, a külügy helyettes
államtitkára és Polgár Róbert

murakeresztúri polgármester is
részt vett.

Palkovics László előadá-
sában hangsúlyozta, hogy a
folyók nem elválasztják, hanem

2022 végéig lezárul az új Mura-híd tervezési fázisa
összekötik a nemzeteket. Ha a
Murakeresztúr és Kotoriba
közötti híd megépül, akkor pár
percre csökken közúton a
távolság a két település között.
Ma ugyanis 50 km-t kell ke-
rülni, ha a szomszédos horvát
faluba el szeretnénk látogatni –
hívta fel rá a figyelmet a
miniszter.

A konferencián szóba került
a Mura-menti kerékpárút is,
amely várhatóan 2022 végéig
épül meg. Ezek a fejleszté-
sek mind azt a célt szolgálják,
hogy erősítsék a Mura menti

települések közötti együtt-
működést. A gazdasági, kultu-
rális és turisztikai kapcso-

latokat. A konferencián bemu-
tatták az új Mura-híd látvány-
tervét.

Először mutatták be a horvátországi konferencián a Murake-
resztúr és Kotoriba közé tervezett új Mura-híd látványtervét.

Angliai házaspár a beruházó



II. 2021. augusztusMura Info

Külügyminisztériumi támo-
gatásból terveznek új kikötőt
építeni a Mu-Murakeresztúrnál
ra partján. A beruházás kap-
csán keresztúriPolgár Róbert
polgármester elmondta: „Szeren-
csések vagyunk, hogy falunknak
ilyen csodálatos földrajzi fek-
vése van. A Mura közelsége
olyan érték, amelyet szeretnénk
minél inkább kihasználni.

A folyó partján számos re-
mek programot lehet tartani,
szervezni, de az a célunk, hogy
a vízen is minél több lehető-

Új kikötő épülhet
ségük legyen a murakeresztú-
riaknak a sportolásra és a Mu-
rán érkező turisták is ké-
nyelmesen, biztonságosan meg
tudjanak állni nálunk. Szeret-
nénk, ha minél többen kedvet
kapnának a faluból a vízi-
sportokhoz, és ehhez modern,
színvonalas feltételeket fogunk
teremteni.”

Az önkormányzat a Mura
EGTC képviselőjével és terve-
zőjével július végén közös be-
járást tartott a kikötő tervezett
helyszínén.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester a magyar-
horvát együttműködésről egyez-
tetett Kapronca Kö-Kotoriban
rös Megye képviselőjével, Ra-
timir Ljubiccsal és Kapronca
Körös megye európai alapokért
felelős igazgatójával, Masnec
Darkoval. A július végi találko-
zót konzuldr. Koósz Attila

Horvát-magyar egyezetetéseket folytattak
szervezte meg egy nemrégiben
megtartott konferencián, ame-
lyen az új Mura híd volt a fő
téma.

„Horvát barátainkkal közö-
sen szorgalmazzuk, hogy újra
legyen Murakeresztúron horvát
nyelvű szentmise, és a falunk-
ban minél több helyen horvátul
is kint legyenek a feliratok.

A horvát nyelvű misék újraindításáról és horvát feliratok kihe-
lyezéséről egyeztettek.

Tovább bővül a háznál
történő szelektív hulladékgyűj-
tés . Július 1-Murakeresztúron
jétől negyedévenként az üveg
hulladékot is elszállítja a hul-
ladékgazdálkodási vállalat a te-
lepülésen. Az üveget a meg-
adott időpontban reggel 7.00-ig
lehet bármilyen edényben, lá-
dában, kosárban, illetve átlát-
szó műanyag zsákban kihelyez-
ni. A kihelyezett edény, láda,
kosár ürítésre kerül, a kukások
az ingatlan előtt hagyják a
tároló dobozokat. Amennyiben
zsákban történik a kihelyezés, a
műanyag zsák elszállításra
kerül.

Amit ki lehet dobni:
– befőttes üvegek,

Házhoz mennek az üveghulladékért

– fehér öblös italos üvegek
(ásványvizes, üdítős, boros-,
pezsgős -röviditalos palackok),

– zöld, barna öblös italos
üvegek (ásványvizes, üdítős,
boros-, pezsgős-, sörös-, rövidi-
talos).

Amit nem szállít el a hul-
ladékgyűjtő vállalat:

– ablaküveg,
– drótüveg,
– autószélvédő,
– vegyszeres üveg,
– porcelán.
Aki esetleg nem érne rá

kivárni a következő szállítást,
az továbbra is elviheti az ön-
kormányzat udvarában kihe-
lyezett szelektív üveg kukába a
feleslegessé vált hulladékot.

Július 9-én országszerte
nagy károkat okozott egy Nyu-
gat-Európa felől érkező vihar.
Baranya megyében jégeső ron-
gálta meg több ház tetőszer-
kezetét. Mint idén már több-
ször, a keresztúri önkéntes
tűzoltók most is besegítettek a

Sellyén segítettek
károk elhárításába. A keresztúri
tűzoltókat hívtákSellyére
menteni.

A kármentésben Békefi Pat-
rik, Herman János, Hóbor
Richárd, Szűcs László, Dobos
Péter Tislerics Antalés vettek
részt.

Jégeső rongálta meg a lakóházak tetőszerkezetét Baranya me-
gyében a júliusi viharban, a keresztúri önkéntes tűzoltók segí-
tettek a kárelhárításban.

Keresztúr ugyanis magyar-hor-
vát falu, ahol a lakosság majd-
nem negyede horvát nemzeti-
ségű. Mi pedig büszkék vagyunk
közösségünk kettős identitásá-

ra, ezért kiemelten fontosnak
tartjuk közös magyar-horvát
kultúránk megőrzését és meg-
erősítését” – számolt be a tár-
gyalásokról a polgármester.
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Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

A murakeresztúri önkor-
mányzat majdnem 17 millió
forint pályázati forrást nyert a
Honvéd út aszfaltozására és a
csapadékvíz megfelelő elveze-
tésére a Magyar Falu Program
keretében. A faluvezetés célja
az, hogy a település úthálózat
folyamatosan megújuljon, és
így biztonságos és kényelmes
legyen Murakeresztúron a köz-
lekedés. Ezért saját erőből és
központi támogatásból tovább
folytatják a felújításokat.

Aszfaltozásra nyertek támogatást
Polgár Róbert murakereszt-

úri polgármester az útfelújítás-
sal kapcsolatban elmondta: „Ez
a fejlesztés sem valósulhatna
meg a munkatársaim kiváló
munkája és a pályázatban köz-
reműködők segítsége nélkül,
amit ezúton is köszönök! Há-
lásak vagyunk Cseresnyés Pé-
ter országgyűlési képviselő tá-
mogatásáért és közbenjárásáért
is. Közösen fejlesztjük és szé-
pítjük Murakeresztúrt a jövő-
ben is!”

A kormány támogatásával újulhat meg a falu rossz minőségű
útja.

Vargovics Maja Zrínyia
Miklós Általános Iskola Mura-
keresztúr tanulója. Alsó tagoza-
ton a 2020/2021-es tanévben az
„Év diákja” címet vehette át
Polgár Róbert polgármestertől,
aki a kitüntető díjat és a vele
járó 35.000 Ft értékű ajándék-
utalványt Murakeresztúr Köz-
ség Önkormányzatának nevé-
ben adta át.

Vargovics Maja a Zrínyi
Miklós Általános Iskola 4. osz-
tályos tanulója. Minden évet
kitűnő eredménnyel és számos
dicsérettel zárt. Már első osz-
tály óta kimagasló tanulmányi
és versenyeredményeivel hívta
fel a figyelmet magára. Sokol-
dalú, kimagaslóan tehetséges,
szorgalmas, jó közösségi em-
ber, példamutató tanuló. Tanul-
mányi versenyek résztvevője,
különösen matematikából na-
gyon tehetséges. Mese- és vers-
mondó, helyesírás versenyekre
nevezett be és díjjal tért haza.
Kitartással, szorgalommal, na-
gyon sok munkával számtalan
nagyszerű eredményt ért el
megyei és országos szinten.

– Mesélj kicsit magadról és
a versenyekről!

– Murakeresztúron élek
édesanyámmal és húgommal,
aki most 1. osztályos tanuló.
Édesanyám egyedül nevel min-
ket 4 éves korom óta. Nagyon
sokat foglalkozik velünk, hogy
jó eredményeink legyenek. Tu-
dom, hogy nehéz neki egyedül,
ezért húgommal sokat segítünk
a háztartásban és igyekszünk jó
gyerekek lenni.

Már óvodás korom óta
sportolok, főleg a futást és az
asztaliteniszt szeretem, ezt is
édesanyámnak köszönhetem.
Nagyon sok versenyen vettem
már részt, ahol jó eredmé-
nyeket szereztem. A futóverse-
nyekre anyukám szokott nevez-
ni, vele és testvéremmel együtt
indulunk. Az asztalitenisz ed-
zéseket az osztályfőnököm,

„Szeretném, ha mindig büszke lenne rám anyukám”
Interjú az Év diákjával, Vargovics Majával

Marika néni tartja, heti 3
órában. Sajnos a vírus miatt
sok edzés és verseny is elma-
radt. A tavalyi évben a csapa-
tommal a megyei asztalitenisz
diákolimpián I. helyezést ér-
tünk el, így bejutottunk Kar-
cagra az országos diákolim-
piára, ahol negyedik helyezet-
tek lettünk. A futással és az
asztalitenisszel együtt eddig
már 35 érmet szereztem. A
sport mellett nagyon szeretem a
matematikát, tanárom tehetsé-
gesnek tart. Már első osztálytól
fogva járok tanulmányi ver-
senyekre. A legjobb eredmé-
nyem az 2. osztályban volt,
amikor a Nemzetközi Kenguru
Matematika versenyen Zala
megyében 1. helyezést értem
el, országosan pedig 16. lettem.
A tavalyi évben ugyanezen a
versenyen megyei 3. helyezést,
országos 10. helyezést kaptam.
Az idei évben pedig szintén
megyei 1. helyezett lettem,
országosan pedig a 15.

A szavalóversenyeken a
zsűri mindig az első három
hely valamelyikét adta szá-
momra. Budapesten az Orszá-
gos Horvát Szavalóversenyen
2. osztályban 2. helyezett let-
tem. A második, harmadik és a
negyedik osztály végén is tan-
testületi dicséretben részesültem.

Szabadidőmben szeretek ze-
nét hallgatni, biciklizni, kirán-
dulni és a barátaimmal lenni. A
legjobb barátnőm egyben a
csapattársam is asztalitenisz-
ben. Mindig támogatjuk, se-
gítjük egymást az iskolában is.

– Mi a legfontosabb szá-
modra?

– Nagyon szeretem, amit
csinálok és szeretném, ha min-
dig büszke lenne rám az
anyukám!

– Köszönöm a beszélgetést.
Kívánom, hogy még sok siker-
élményben legyen részed.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Vargovics Maja átveszi az Év diákja díjat Murakeresztúr pol-
gármesterétől.
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Megkezdte a felkészülést a
murakeresztúri focicsapat az
őszi szezonra. Az elmúlt sze-
zonban sokáig veretlenül ve-
zette a bajnokságot az MP
Kanizsa Murakeresztúr, de vé-
gül a második helyet tudta
megszerezni az együttes, a vé-
gére elfogyott a csapat lendü-
lete és a kerete; sok volt a
sérült és a hiányzó is. Az új
szezonnak is ugyanezzel a ke-

Megkezdték a felkészülést
rettel, de már nagyobb tapasz-
talattal vág majd neki az együt-
tes, amely szeretne újra szép
sikereket elérni.

A július 18-i edzőmeccs
eredménye: MP Kanizsa Mura-
keresztúr - Zalakomár: 4 - 2. Za-
lakomár a megye I-ben játszik,
így igazi bravúrnak számít a
keresztúri győzelem, igaz, ha-
zai pályán és barátságos mér-
kőzésen érték el.

Erősebb ellenfelekkel hangol a bajnokságra a keresztúri foci-
csapat, amely a második helyen végzett a megye II-es bajnok-
ságban.

Új burkolatot kapott a mu-
rakeresztúri önkormányzat kony-
hájának több helyisége. A nyári
szünet miatt két hétre leállt a
konyha, a szünetben pedig el-
végezhették a szükséges kar-
bantartási munkálatokat. A ha-
tósági előírást teljesítve lebur-
kolták a konyha kiszolgáló he-
lyiségeinek a padlóját, így
sokkal könnyebb lesz tisztán
tartani azokat. A felújítás a
fekete mosogatót, a fehér mo-
sogatót, az edényraktárt és a

Renoválták a falu konyháját
tálalót érintette, ahol korábban
hiányzott a csempe a padlóról.

A keresztúri önkormányzat
konyháján több száz embernek
készítenek szakácsaink finom
ételeket nap mint nap. Az ön-
kormányzat gyönyörűen felújí-
tott épületét nemrégiben adták
át, van azonban néhány része a
hivatalnak, amelyeknek a kor-
szerűsítése még várat magára.
A faluvezetés célja az, hogy
ezeket is mielőbb sorra vegyék,
folyamatosan fejlesszék.

Eddig csak beton volt az önkormányzati konyha több helyisé-
gében, az új csempét azonban könnyebb lesz majd tisztán tar-
tani.

Egyhetes kedvezményes nyá-
ri edzőtábort szervezett a mu-
rakeresztúri önkormányzat Ba-
latonfenyvesen a településen élő
gyerekeknek. Sok-sok mozgás-
sal, sporttal, játékkal és stran-
dolással telt az idő. Polgár Ró-
bert polgármester elmondta: „Ki-

Nyári sporttábor

emelten fontosnak tartjuk azt,
hogy a keresztúri gyerekek olyan
programokon vehessenek részt,
amelyek erősítik a közösséget,
az összetartozást. Az elmúlt év
viszontagságai után örömteli volt
látni az önfeledten játszó gye-
rekeket. Jövőre megismételjük!”

Gazdag programkínálat várta az önkormányzat és a sportegye-
sület közös balatoni táborában a keresztúri gyerekeket.

Július elején kovászolni va-
ló uborkát és spárgababot szü-
reteltek az önkormányzat ker-
tészetében, amelyet tavaly nyá-
ron, a koronavírus-járvány ide-
jén hoztak létre. A kertben pa-
radicsomot, a paprikát és a pad-
lizsánt is egyre nagyobb si-
kerrel termelnek. Polgár Ró-
bert murakeresztúri polgármes-
ter a beruházással kapcsolatban
elmondta: „A kertet a közösség
összefogásával, saját erőből
hoztuk létre tavaly, azóta már
fóliasátrat is beszereztünk, így
még kiszámíthatóbbá vált a
termesztés. Az itt megtermelt
zöldségeket helyben dolgoz-

Uborkát és spárgababot szüreteltek

zuk fel, hogy aztán a kony-
hánkban finom ételeket ké-
szítsenek belőle az önkormány-
zat szakácsai.

A kertészetet még a járvány
kitörésekor hoztuk létre, hogy a
gazdasági nehézségek idején is
értéket teremtsünk, és az előál-
lított nyersanyaggal takaréko-
sabbá tegyük a konyha műkö-
dését. A terv bevált, az elmúlt
két évben egyre több finomság
került a keresztúriak tányérjá-
ba, amit a kertészetben termel-
tünk meg. Köszönöm kollé-
gáim munkáját és a sok segít-
séget a faluból, ami mindezt
lehetővé tette!”

Egyre gazdagabb termést hoz az összefogásból létrejött mura-
keresztúri önkormányzati kertészet.
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Tudósítókat keresünk!

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

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Szeptember végéig véglege-
sítik az új Mura menti kerék-
párút terveit .Murakeresztúron
Az önkormányzat megtartotta
az utolsó terepbejárást július
közepén. Az engedélyes tervek-
nek szeptember végéig kell
elkészülniük. Utána kezdhetik
meg a közbeszerzést, majd az
építkezést.

A jelenlegi tervek szerint a
Molnári-Murakeresztúr-Őrtilos
vonalon kialakításra kerülő
bringaúton már jövő év végén
közlekedhetnek a biciklisek.

Véglegesítik a kerékpárút terveit
Polgár Róbert murakeresztúri
polgármester elmondta, szeret-
nék, ha a bánya alatt, a Gyur-
gyáci-pataknál a biciklisek és
az autósok számára is használ-
ható átkelő épülne. Így a te-
herautóforgalmat is ki tudnák
vezetni a faluból.

„Az újonnan épülő bicikliút
kiváló lehetőséget ad arra, hogy
fellendítsük Murakeresztúr tu-
rizmusát, és a Mura gyönyörű
partját minél jobban ki tudjuk
élvezni” – hívta fel a figyelmet
a település polgármestere.

Július 14-én délután 400
méteren égett a kiszáradt nö-
vény aMolnáriban Táncsis Mi-
hály keresztúriutcában. A és a
letenyei tűzoltók együttes erő-
vel oltották el a tüzet.

A keresztúri önkéntesek ké-
ziszerszámokkal és puttony-
fecskendőkkel állították meg a
lángok további terjedését, és
így sikerült megakadályozni,
hogy komolyabb tragédia tör-
ténjen a szomszédos tele-
pülésen.

A keresztúri lánglovagok
munkáját a magyar kormány is
elismeri, nemrégiben nyert az

Molnáriban oltották a tüzet

egyesület járműfejlesztésre 5
millió forintot a Magyar Falu
Program keretében. A sikeres
pályázatban a település ország-
gyűlési képviselője, Cseresnyés
Péter is közreműködött. A falu-
vezetés arra kér mindenkit,
hogy fokozottan ügyeljenek sa-
ját és környezetünk biztonsá-
gára. A nagy forróság miatt
könnyebben alakulnak ki tüzek,
ezért fontos, hogy a megfelelő
óvintézkedések mellett csak a
kijelölt helyen gyújtson min-
denki tüzet, amit az égetés
végeztével körültekintően el
kell oltani.

A keresztúri lánglovagok sokadik bevetése volt ez már az idei
nyáron, most Molnáriban sikerült megakadályozni a nagyobb
tragédiát.

A murakeresztúri önkormány-
zat 19 millió forint támogatást
nyert a Belügyminisztérium-
tól a út jár-Petőfi Sándor
dájának felújítására a déli
oldalon. Ennek köszönhetően
a falu egyik legforgalma-
sabb útján a gyalogosok is
kényelmesen és biztonságosan
tudnak majd közlekedni. Rö-
vid időn belül ez a harmadik
sikeres pályázata a falunak.
Nemrégiben a út fel-Honvéd
újítására és egy új játszótér
kialakítására is kapott a te-

Megújul a Petőfi utca járdája

lepülés támogatást a kor-
mánytól.

keresztúriPolgár Róbert
polgármester az újabb sikeres
pályázat kapcsán elmondta: „Nagy
öröm, hogy a fejlesztési ter-
veink közül egyre több meg is
valósulhat. Köszönöm minden-
kinek, aki a győztes pályázatok
előkészítésében közreműkö-
dött. Külön szeretném kifejezni
hálámat ,Cseresnyés Péternek
Murakeresztúr parlamenti kép-
viselőjének is, hogy folyamato-
san támogatja falunk fejlődését.”

Nem vitás, hogy a Petőfi Sándor utca járdájára már jócskán
ráfér a felújítás, az önkormányzat szeretné rendbe hozni a töb-
bi rossz állapotú útszakaszt is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Fityeház Község Önkor-
mányzata 2021. július 3-án – a
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen – megren-
dezte idei falunapját.

A gyerekek részére külön-
féle – mozgást igénylő – sza-
badtéri játékok, valamint in-
gyenes légvár és arcfestési
lehetőség állt rendelkezésre.

Fityeházi falunap
Közösségi piknik a horvát hagyományok jegyében

Hat különböző főzőcsapat
közreműködésével lehetett részt
venni a – kivétel nélkül nagyon
ízletesre sikerült – hagyomá-
nyos ételek megkóstolásában.
A csapatok részére az elis-
merésért járó díjakat Cseres-
nyés Péter államtitkár, minisz-
terelnöki biztos és dr. Takács
József polgármester adták át.

A színes kultúrműsorban
láthattuk a kis ál-óvodásaink
tal bemutatott játékos tánchá-
zat, a Fityeházi Hagyományőr-
ző Asszonykórus horvát- és ma-
gyar nyelven előadott produk-
cióját, humoristaBihari Gellért
előadását, valamint a Kredenc
zenekar hangulatos koncenrtjét.

A műsort követően a ren-
dezvény közös vacsorával foly-
tatódott.

Az est legjobban várt ese-
ménye a -„Žiga I Band” – Hor
vátország-szerte ismert – zene-
kar fergeteges koncertje volt. A
rendezvény – hajnali két óráig
tartó – szabadtéri bállal zárult,
amelyen a jó hangulatról
Cziczeli Ferenc gondoskodott.

– A községben lakó gyere-
kek Murakeresztúrra és Nagy-

kanizsára járnak általános isko-
lába, a hétköznapokon ezért
nem igazán van módjuk egy
közösségben lenni. Így ez a
rendezvény arra is kitűnő al-
kalmat teremtett, hogy a tele-
pülésen élő összes gyermek és
fiatal egy közösségben, egy-
szerre találkozhatott és barát-
kozhatott egymással. A közös
játék és szórakozás alkalmat és
megfelelő körülményeket biz-
tosított a családi, illetve több
generációs közös együttlétre –
ami pedig mindenképpen
hozzájárul a településen élők
közötti összetartozás, így a
közösségi élet erősítéséhez –
mondta dr. Takács József pol-
gármester.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Készül a finom étel…

Sokan vettek részt a falunapon.

A gyermekekre is gondoltak.

Cseresnyés Péter (jobbról) köszöntötte a résztvevőket.

Remek koncert szórakoztatta a közönséget.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Rákos Nóra 14 éves, tehet-
séges diák, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola végzős tanu-
lója. Szorgalmával, tehetségé-
vel, tudásával kiemelkedik, pél-
dát mutat társainak. Szép ered-
ményeket ért el az asztalitenisz
sportágban és a képzőművé-
szetben. Murakeresztúr Község
Önkormányzata képviseletében
Polgár Róbert polgármester ad-
ta át a legtehetségesebb tanu-
lónak járó „Év diákja”díjat.

Korát meghazudtoló mun-
kák születnek Nóra kezei alatt.
Kíváncsivá tett látásmódja,
ezért felkértem egy rövid kis
riportra.

–Mikor kezdtél el festeni,
mikor érezted, hogy nagyon
érdekel ez a terület?

– Aktívabban 2018-ban
kezdtem el festeni, viszont
előtte egy évvel már kezdett
érdekelni a festés és annak
motivációja.

– Milyen fejlődésen mentél
keresztül?

Az „Év diákja”

– Először akvarellel kezd-
tem el festeni. Anyukámmal
közösen kerestünk olyan pályá-
zatokat, ahol akvarell képeket
kértek. Eleinte még nem igazán
nyertem, ez a tanulóidőszakom
volt. Később, ahogy egyre töb-
bet gyakoroltam, új technikával
színeztem a munkáimat, már
egyre több festményem nyert
díjat.

– Kitől tanultál, ki képzett?

– Az általános iskolában is
sokat gyakoroltak velem, de a
fejlődésem második szakaszát
Máté Renáta tanáromnak kö-
szönhetem.

– Milyen technikákat tanul-
tál? Milyen jellegű festmények
a kedvenceit?

– Először az akvarell tech-
nikát használtam. Később a
pasztelt is megkedveltem. Ma
már az akril is fontos szerepet
tölt be a munkámban. Több-
nyire portrékat szeretek festeni,
de bármilyen más képet is, ha
az színes.

– Mennyire nehéz a portré
készítése? Hol volt kiállításod?

– Azt mondják, hogy portrét
festeni az egyik legnehezebb,
hát én ezt nem így érzem. Néha
jobban kifog rajtam egy tájkép,
mint egy portré. A Zrínyi Mik-
lós Általános Iskolában és Fi-

tyeházon volt kiállításom. Jó
érzés volt együtt látni a
festményeket. A gyerekek és a
felnőttek elismerő szavai to-
vábbi ösztönzést jelentenek
számomra.

– Hova jelentkeztél tovább-
tanulásra? Mi a jövőképed?
Tűztél- e ki célt magad elé?

– A Piarista Gimnáziumba
jelentkeztem. Történelem- és
irodalomtanár szeretnék lenni!
A festészet nem marad abba,
természetesen képzőművészeti
– festő vagy akár grafikus –
iskolát is szeretnék majd elvé-
gezni.

– Köszönöm a beszélgetést,
bízom abban, hogy hamarosan
újabb meglepetéssel szolgálsz
az olvasóknak, Fityeház la-
kóinak.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Rákos Nóra

Idén nyáron dolgozhattam
először diákmunkán. Számom-
ra nagy könnyebbséget jelen-
tett, hogy ezt itt falun belül
végezhettem. Ebben az egy hó-
napban sok mindent tanultam,
és sok új tapasztalatot sze-
reztem.

Ketten dolgoztunk Domini-
kával, ő inkább a kinti mun-
kálatokban segített, én pedig
bent segédkeztem Erzsi néni-
nek a könyvtár ügyeinek inté-
zésében. Megtanulhattuk, ho-
gyan kell fogadni a könyvtárba
érkezőket, hogyan kell új köny-
veket és újságokat bevételezni
és a kölcsönzési teendőket is
elsajátíthattuk.

Ebben az évben július 3-án
került megrendezésre a falu-
nap, amelynek a lebonyolítá-
sában már mi is segíthettünk. A
fellépők között volt egy humo-
rista, akit itt szállásoltunk el.
Ehhez kitakarítottuk a sport-
öltöző emeletén lévő helyiséget
és gondoskodtunk a számára
enni- és innivalóról, tisztálko-
dási szerekről.

A mi feladatunk volt az
ugrálóvár felügyelése is, ahol a

A tapasztalatszerző diákmunka értékei
kicsik kedvükre játszhattak.
Ebben a hónapban volt egy
gyermekhét is, aminek az elő-
készületeiben és a lebonyolí-
tásában is segíthettünk.

Számomra nagyon meglepő
volt a másik oldalról is a dol-
gok mögé látni, hogy mennyi
munkát és szervezést igényel a
programok összeállítása. Kü-
lönböző vetélkedőket, kirakóst,
teszteket állítottunk össze a
gyerekeknek játékos formában,
de sokat is lehetett tanulni
belőlük.

A gyermekek étkezését is itt
helyben kellett megoldani. Min-
den nap főzött nekünk három
kedves falubeli néni: Zadravecz
Rózsi néni Koósz Aranka néni,
és . Ezen kívülNyíri Erzsi néni
pogácsát, lángost, palacsintát és
buktát is kaptunk.

A gyermekhét nagyon élve-
zetes volt, sok különböző prog-
rammal. Itt is nagyszerű embe-
rek segítségét kaptuk, Edit
néni, Ica néni Márti néniés
személyében. Rengeteget játsz-
hattak kint a játszótéren, fociz-
hattak, kötélhúzás és hulla-
hoppkarika is volt.

Hétfőn bácsihozLócsi Józsi
látogattunk, ahol sok érdekes-
séget megtudhattunk a gazdál-
kodásukról. Nagy vendégszere-
tetben részesültünk, dinnyét,
üdítőt és rágcsálni valót is
kaptunk.

Kedden ésSárának Lilinek
köszönhetően csillámtetoválás-
sal, segítségével pedig aNóri
festéssel ismerkedhettek és
foglalkozhattak a gyerekek.

Csütörtökön ebéd után
Nagykanizsára utaztak, ahol
különböző játszótereken és a
Kölyök Parkban is levezethet-
ték energiájukat, természetesen
– figyelembe véve a nagy me-
leget – egy jégkrém kísé-
retében.

Pénteken a bázakerettyei
strandon voltak, amit mindenki
nagyon élvezett.

Összességében egy szuper
hetet tudhatunk magunk mögött
és úgy gondolom, bármikor
újra eljönne mindenki, hogy
„táborozzunk” együtt egy jót.

Ezen felül feladatunk volt a
könyvtár rendben tartása is.
Többször felsöpörtünk, felmos-
tunk, megtisztítottuk az ablako-

kat és a függönyöket is ki-
mostuk.

Ebben az egy hónapban én
nagyon sok mindent tanultam
és úgy érzem, nagyon sok po-
zitív tapasztalatot szereztem
munka szempontjából.

Köszönönjük szépen min-
denkinek, hogy bármi kérdé-
sünk is volt, mindig a segít-
ségünkre voltak és bármiben
fordulhattunk az önkormányzat
dolgozóihoz.

Zadravecz Georgina
tanuló

Zadravecz Georgina

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Fityeház Község Önkor-
mányzata napközis gyermekhe-
tet szervezett 2021. július 12 –
16. között, amelyet a művelő-
dési otthon, a könyvtár és a
községben élő pedagógusok,
illetve néhány segítőkész szülő
és nagyszülő közreműködé-
sével és segítségével bonyolí-
tott le.

Az első napon a gyüleke-
zést és az ismerkedést követően
kézműves foglalkozás volt Ad-
rival Szabinávalés a nagy-
kanizsai könyvtárból.

A délutáni órákban Lócsi
József helyi vállalkozónál jár-
tunk. A cél a gazdálkodás, a
források hasznosításának be-
mutatása egy helyi vállalkozó
által, s ezáltal a gyerekek pénz-
ügyi tudatosságra való neve-
lése. Józsi bácsi és Kati néni
olyan szívélyes és gazdag ven-
déglátásban részesítették a gye-
rekeket, hogy biztosan emléke-
zetes marad számukra ez a
látogatás.

Napközis Gyermekhét Fityeházon
A következő napon külön-

féle szituációs játékokat ját-
szottak, majd – ve-Rákos Nóra
zetésével – képzőművészeti te-
hetségüket is kipróbálhatták a
gyerekek. Mindenki kapott egy
vászon táblát, amelyre elkészít-
hette művét. Ezután Csonka
Lili Rádi Sáraés csillámteto-
válás biztosított a gyerekeknek.

Délután futóversenyt bo-
nyolítottunk le a gyerekek kö-
zött, amelyért Takácsné, Márta
néni felelt. Takács Istvánné –
Edit óvónéni gyermek játszó-
házat tartott.

A hét további részében is
hasonlóan színes foglalkozások
és sportjátékok zajlottak.

Emellett látogatást tettünk
Murakeresztúron a Magyar táj-
házhoz és a Horvát nemzetiségi
táj- és emlékházhoz. Lehetőség
volt felöltözni a hagyományőrző
ruhákba. mézeska-Csicsek Anita
lács készítővel a gyerekek mé-
zeskalácsokat díszítettek. Nagyon
élvezték, és közben egy-egy

darabocskát is ettek, hiszen na-
gyon finom illata és íze is volt.

A gyerekek különösen ké-
szültek az utolsó nap élményei-
re. A Bázakerettyén található,
gyönyörű környezetben lévő
kicsiny falu fürdőjében stran-
doltunk jó néhány órán keresz-
tül. Kellemes idill volt a fürdő
látványa, a megfelelő hőmér-
séklet és a gyermekek boldog
játékos hangja.

Köszönjük, hogy lehetősé-
get kaptunk ennek a csodálatos
hétnek a lebonyolítására. A
gyerekek nevében is köszönjük,
hogy sok - sok órát együtt, kö-
zösségben lehettek. Bőséges új
élményekkel térhettek haza nap
mint nap és boldogan mesél-
hettek az átélt élményekről
szüleiknek.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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72021. augusztus Dél-Zala Murahíd

Csörnyeföldön mozgalmas
napokat tudhatnak magunk mö-
gött a helyi gyerekek és
szüleik.

Első nap a Bázakerettyei
Strandfürdőt látogattuk meg. A
második nap játékos vetélke-
dők, kézműves foglalkozások
várták az érdeklődőket.

A harmadik napon két csa-
patra osztva izgalmas feladatok
kíséretében túráztunk a Boro-
vics Vendégházhoz, ahol a Bo-
rovics család finom ebéddel
látta vendégül a gyerekeket és
szüleiket, akik ezt követően
közelebbről megismerkedhet-
tek az itt tartott állatokkal,
majd önfeledten játszhattak a
csodálatos és nyugodt környe-

Kalandra fel 2021!

Mozgalmas, tartalmas napok voltak.

zetben a hatalmas zöldterüle-
ten. Összesen 16 gyermek vett
részt a programokon.

A hét pénteken este foci-
meccsel, tábortűzzel, bátorság-
próbával zárult.

A program szervezésében,
lebonyolításában Kovácsné Hor-
váth Szabina, Brunnerné Gyur-
kó Melinda közművelődési
szakember, a nyári diákmunká-
sok, a falugondnok és a pol-
gármester is aktívan részt vett.
A pénteki finom vacsoráról
Brunner Tibor gondoskodott.

Ezúton köszönjük minden-
kinek, aki valamilyen formában
támogatta, segítette a ren-
dezvényt.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

címet viselő programból valósít
meg önkormányzatunk. A tábor
tematikája nagyon sokszínű le-
het a projektben megfogalma-
zott irányelvek alapján, az
élelmiszer-tartósítástól (lekvár-
főzés, gyümölcs-aszalás) egé-
szen a művészeti témákig
terjedhet.

Letenyén ebben az évben
mindösszesen három különféle
tematikájú (túra, kaland, ma-
zsorett-tánc) táborok várták és
várják a 7-14 éves korú lete-
nyei gyermekeket a nyár fo-
lyamán. A gyermekek napi há-
romszori étkezése a tábor teljes
időtartama alatt helyi vállal-
kozók által biztosítottak.

Néhány fotó erejéig Ger-
gőné Ribarics Tünde Gergőés
Emília táborvezetők segítségé-
vel bepillantást nyertünk a
letenyei „Túra táborba”, ahol
nagyszerű hangulat uralkodott
a tábor teljes ideje alatt. Az
egyhetes, 15 fős nyári táborban
a gyermekek ellátogattak a
borsfai levendula farmra, ahol
megismerkedtek a növénnyel,
annak jelentőségével és az ab-
ból készített termékekkel. A
túrázókat Borsfán Orsós Bri-

gitta fogadta, a gyermekek
utaztatását pedig a zajki önkor-
mányzat Kistolmács Jö-és a
vőjéért Közhasznú Egyesület
kisbuszai biztosították. A tábor-
ban kerékpáros túra is megva-
lósult, de a gyermekek elláto-
gattak a helyi mentőállomásra
is, ahol mentő-Vlaj Zoltán
állomás vezető ismertette a
mentőszolgálat fontosságát és
bemutatta a mentőgépjármű
felszereléseit, melyet a gyer-
mekek ki is próbálhattak. A
tábor ideje alatt banki ismere-
teket is elsajátíthattak a nebu-
lók. Többek között Nagykani-
zsára is ellátogattak a táboro-
zók, de a finom, helyi pizza-
parti sem maradhatott el. A
tábor zárásaként pedig a helyi
cukrászdában torta fogadta a
gyermekeket, melyet Farkas
Szilárd ajánlott fel.

Letenyén kívül a járás te-
lepülésein is valósultak és való-
sulnak meg nyári táborok, így
Bánokszentgyörgyön Bors-hat,
fán három, Becsehelyen és Mu-
raszemenyén pedig kettő-kettő
táborban kapcsolódhattak ki a
gyermekek, sajátíthatták el a
projektben megfogalmazott is-
mereteket, célokat.

Kulturális programok gondoskodtak a jó hangulatról.

Nyári táborok Letenyén

Molnári 700 éves
bizonyítják, hogy tisztelik és
becsülik azt az örökséget, amit
eleiktől kaptak.

Az ünnepségen dr. Berkes
Attilát Glogo-és asszisztensét,
vecz Lászlónét külön köszön-
tötte a polgármester és elis-
merésben részesítette a járvány
alatt tanúsított helytállásukért.

A délután felszabadult han-
gulatban telt, ahova a falu ap-
raját-nagyját szívesen várták.

Az iskola udvarában főzőver-
senyt tartottak, majd finomabb-
nál finomabb étkekkel várták a
helyieket. Közben kulturális
programok gondoskodtak a jó
hangulatról, emellett aki sze-
rette volna, kipróbálhatta a lo-
vaglást, a legkisebbek pedig
ugrálóvárazhattak, íjászkodhat-
tak, régi népi játékokat is
kipróbálhattak. A napot – ki-
adós zivatarral – utcabál zárta.

Kalmár-Hajdu Alexandra

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Mint ahogy arról az or-
szagepito.net portál beszámol,
lezárult a Boldog Buzád Ká-
polna jogtalan átdolgozása kap-
csán indított per. 2015 óta
húzódó nehéz peres eljárásra
került végre pont a Kúrián,
amely ítélet egyértelműen meg-
állapította a jogtalan felhasz-
nálást és átdolgozást, és ezzel
együtt Makovecz Imre, a Ma-
kona Kft. jó hírnevének meg-
sértését.

Nagy árat fizettek a letenyei kilátóért

A pandémia ideje alatt,
2021. januárban a felperesek
felülvizsgálati kérelme alapján,
tárgyalás nélkül hozott ítéletet a
Kúria, amely a Pécsi Ítélőtábla
korábbi, jogerős ítéletét (mely-
ben 2019. évben pert nyert a
letenyei önkormányzat) hatá-
lyon kívül helyezte és közel
9.000.000 forint sérelemdíj és
perköltség megfizetésére köte-
lezte a letenyei önkormányzatot
2021. májusban, továbbá a mé-

diumokban elnézést is kellett
kérnünk az alábbi szövegezés-
sel, a 2014. nyarán tett korábbi
és előző városvezetői pontatlan
nyilatkozatok kapcsán – fogal-
mazott pol-Farkas Szilárd
gármester. „Letenye Város Ön-
kormányzata jelen nyilatkoza-
tában kijelenti, hogy a Zajki-
hegyen megépült turisztikai
beruházás kapcsán jogosulat-
lanul használta fel a Makovecz
Imre által készített terveket,
jogosulatlanul hivatkozott Ma-
kovecz Imre és a Makona
Tervező Kft. nevére, továbbá
azzal sértette meg a Makona
Tervező Kft. jóhírnevét, hogy
azt a valós tényt, hogy a Zajki-
hegyen létesítendő „Boldog Bu-
zád Tornya” elnevezésű épít-
mény Makovecz Imre építész
terve alapján épül, abban a ha-
mis színben tüntette fel, mintha
a terv felhasználásához rendel-
kezne az építész jogutódjának a
hozzájárulásával. Jelen nyilatko-
zatunkkal elnézést kérünk Ma-
kovecz Imre örököseitől és a
Makona Tervező Kft.-től.”

Az elnézést kérő nyilatko-
zat természetesen több mé-

diumban is megjelent. A sé-
relemdíj és perköltségek által
képviselt összeg jelentős mér-
téke miatt néhány helyi fej-
lesztés elmarad ebben az évben
– tette hozzá a polgármester,
aki ismertette azt is, hogy a
fizetendő összeg megterhelő a
2021. évi önkormányzati költ-
ségvetés szempontjából, így
arra rendkívüli települési támo-
gatási igényt nyújtottak be a
Belügyminisztériumhoz, mely
lapzártánkig elbírálás alatt van.

Többek között az OWI Zala
Bt. előtti buszmegálló cseréjét
hajtottuk volna végre, ebből a
forrásból terveztünk a letenyei
termálfürdő karbantartását,
esetleges zökkenőmentes meg-
nyitását, valamit a városban
működő civil szervezeteknek
nyújtandó vissza nem térítendő
támogatásokat is. Így ezen fej-
lesztések, támogatások ebben
az évben már biztosan elma-
radnak. Úgy érzem, ebben a
perben Letenye város fizette a
legnagyobb árat, holott a város
2014 nyarán csak támogatóként
vett részt a beruházásban –
mondta el városvezető.

Letenye, Boldog Buzád Kápolna…

Lapunk úgy értesült, hogy
sosem volt ennyi jelentkező a
Családi Portaprogram – Szo-
ciális Földprogram letenyei
felhívására.

– Ahogy arról már közös-
ségi oldalamon is tájékoztatást
adtam, országosan 158, míg
Zala megyében négy telepü-
lésen indulhat el 2021-ben az
idei esztendőtől gyökeres vál-
tozáson átesett Szociális Föld-
program – mondta Farkas Szi-
lárd polgármester. Az immár
Családi portaprogramnak neve-
zett projekt hatezer hátrányos
helyzetű család gazdálkodásá-
hoz nyújt segítő kezet. Zala
megyéből négy pályázó igényét
bírálták el pozitívan, Letenye
Város Önkormányzata 1 millió
370 ezer, Muraszemenye Község
Önkormányzata 1 millió 220
ezer, míg ésMurarátka Szepet-
nek községek önkormányzatai
pedig egyaránt 770 ezer forint
támogatásban részesültek.

Sokan jelentkeztek
A pályázat benyújtása során

a gyümölcsöskert csomagot vá-
lasztották az alapcsomag mellé.
A pályázat benyújtásában –
mely a Letenyei Családi Porta-
program címet viseli – Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester és
Gál Zsuzsanna, a közös önkor-
mányzati hivatal osztályveze-
tője működtek közre. A prog-
ramot kis mértékben át kellett
dolgozni vissza nem térítendő
támogatási összeg miatt. A Le-
tenyei Családi Portaprogramot
március 12-én hirdették meg.
Nagy meglepetésre 75 kérelem
érkezett, mely kérelmek közül
a pályázat szerint 30 családot
volt mód és lehetőség támo-
gatni. A program évek óta si-
kerrel zajlik a településen. A
2021. évi Letenyei Családi Por-
taprogramban családonként az
alapcsomag szerint 2 kg vető-
burgonya, 32 db előnevelt csir-
ke és 32 kg csirketáp, valamint
választható csomagként gyü-

mölcsfák kerültek április hó-
napban kiosztásra, mindezek
családonként összesen 35.080
Ft értékben. A mentor és a
folyamatsegítő figyelemmel kí-
séri a programban lévő tevé-
kenységeket és folyamatos se-
gítségnyújtást végeznek.

A program egyik résztve-
vője, már vá-Bedő Ferencné
gott is a tyúkokból. Bő két
hónap alatt több, mint kettő ki-
logrammra híztak fel a csirkék,
sőt az elültetett burgonyát is
szedhetik lassan, sokat jelent ez
a kis háztájiban.

A képen balról Farkas Szilárd letenyei polgármester, Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester és a programban résztvevő Be-
dőné Zsinkai Ágnes.
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A Magyar Falu Programban, az eddig benyújtott pályáza-
tokról, valamint azok bírálatairól nyújtott tájékoztatást Farkas

Szilárd polgármester:
– Letenye egyedutai városrészében régóta tervezzük közterü-

leti játszótér megépítését, melynek helyszíne a kápolna előtti zöld-
felület lett volna. A településrészen 2 csoporttal óvoda működik,
így szükségességét láttuk e beruházásnak, fejlesztésnek, melyet
pályázatból tudnánk megvalósítani. A tervezés a pályázat benyúj-
tását megelőzően megtörtént. A benyújtott és befogadott pályázat
azonban nem nyert ebben az évben.

Pályázatot nyújtottunk be a városi könyvtár elektromos-, vala-
mint fűtési rendszerének korszerűsítésére is, mely növelte volna a
jövőben az olvasói és látogatói komfortfokozatot. A program erre
is lehetőséget kínált. A fűtési rendszer közel 30 éves, nyílt égés-
terű gázkazánokkal biztosított a temperálás, mely az energia-
felhasználás szempontjából többletköltséget jelent a létesítmény
üzemeltetésében. A benyújtott pályázat kapcsán közel 25 millió
forint forrás lehívását célozta meg önkormányzatunk, de a pá-
lyázat ugyancsak nem kapott támogatást.

Az épületek felújításánál maradva a Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatal felújítása is esedékessé vált. Az épület több he-
lyen beázik, az elektromos hálózat elavult, a nyílászárók megöre-
gedtek, az épület mind belül, mind pedig kívül is megérett a
komplex rekonstrukcióra. Ráadásul az épületben működik a járási
hivatal is. Ez az egyetlen olyan hivatali épület a megyében,
melyben a járási hivatal is működik és a nem felújított! Pedig
2014 óta közel 10 alkalommal pályáztunk a különböző pályázati
felhívásokra! A jelenleg benyújtott pályázattal lehívni kívánt
forrás mértéke közel 50 millió forint volt. A benyújtott pályázat
nem kapott zöld utat, nem nyert.

A Letenyei Hóvirág Óvoda egyedutai telephelyén is szükséges
a megkezdett beruházások folytatása, elsősorban a tetőfedés,
valamint az épület belső tereinek, infrastruktúráinak korszerű-
sítése. A régi, palafedést lemezes fedésre szükséges cserélni, to-
vábbá a csapadékvíz elvezetést biztosító ereszcsatornák cseréje is
elengedhetetlen feladat. Az épület belső tereiben az elektromos
rendszer, álmennyezet kialakítása, burkolatok cseréje, illetve a
vizesblokkok felújítása is esedékessé vált. A benyújtott pályázat
támogatási igénye közel 50 millió forint összeget tett ki, de sajnos
itt sem kaptunk támogatást.

Ezúttal nem kaptak támogatást Fontos feladatnak tekintettük első ütemben a Bajcsy utcai köz-
temető ravatalozójának felújítását is. A város önkormányzatának
az elmúlt néhány évtizedben nem volt lehetősége pályázni a léte-
sítmény modernizálására, csak a minimális szintű karbantartások
kerültek elvégzésre, melyhez magánszemélyek, vállalkozók és
civil szervezetek is biztosítottak forrást. Az épület homlokzati
részeit hőszigetelni szükséges, meg kell akadályozni a vizesedési
problémákat, az elektromos hálózat felújítása, nyílászárók cseréje,
valamint az akadálymentesítés kiépítése is szükségessé vált. Az
épületen belül kialakításra kerülhetett volna egy új mosdó blokk,
továbbá a ravatalozó helyiség komplex belsőépítészeti felújítása is
megvalósulhatna. A ravatalozó előtetője alatti térburkolat cseréjét,
illetve járda építését is megcélozza a benyújtott pályázat műszaki
tartalma és terve. A lehívni kívánt forrás 30 millió forint összeget
jelentett volna. A benyújtott pályázat azonban nem nyert.

A Magyar Falu Programban az útfelújítás vonatkozásában is
nyújtottunk be pályázatot, mégpedig az Öreghegyi út felújítására,
Zajk önkormányzata pedig a Zajki-hegy útjának felújítására. Ismert,
hogy az úthálózat jelentősen amortizálódott az évek folyamán, ko-
rábban csak részleges felújítása történt meg, illetve évente több al-
kalommal problémát okoznak a nagy esőzések, melyek következtében
a kátyúkat megszüntetni szükséges. A pályázat lehetőséget biz-
tosítana az aszfalttal történő borításra. A lehívni kívánt támogatás
mértéke közel 40 millió forint volt, de a pályázatok nem nyertek.
Azonban a reményt nem adjuk fel, ugyanis egy újabb pályázati le-
hetőség benyújtásáról július 22-én tárgyalt a helyi képviselő-tes-
tület, így egy vidékfejlesztési programban próbálunk forrást szerezni.

Fontosnak tartjuk a gyermekorvosi rendelő eszközfejlesztését
is, melyre szintén pályázati lehetőség állt rendelkezésre. A házi
gyermekorvos ellátja Letenye, Kistolmács, Murarátka és Zajk te-
lepüléseket. Dr. Nagy Márton doktorúrra bíztuk az orvosi esz-
közök listájának meghatározását: például vizsgálóágy, műszer-
asztal, bútorzat, fonendoszkóp, otoszkóp, informatikai berende-
zések, orvosi táska, vérnyomásmérő, hűtőszekrény is megjelölésre
került. A benyújtott pályázattal közel 2 millió forint támogatást
kívánunk lehívni abban az esetben, ha a pályázat pozitív bírá-
latban részesül. Jelenleg a döntésre várunk, mint ahogy a kom-
munális eszköz beszerzése, valamint a felelős állattartás elősegí-
tésére benyújtott pályázataink vonatkozásában is – fogalmazott a
városvezető, aki végül hozzátette azt is: reménykedik, hogy a bí-
rálat alatt lévő pályázataik közül valamelyik legalább nyertes lesz,
de a kudarcok ellenére jövőre is természetesen pályázni, élni kí-
vánnak az ötezer fő alatti településeknek kínált lehetőségekkel.

Lapzártánkig még nem hirdettek eredményeket.

Nyár, könyvtár, gyerekek

Mire jó… a műanyag palack?

Letenyei óvodások a kis polipokkal.

Hétről-hétre mesedélelőtt, és játékos kézműves foglalkozás a
Városi Könyvtárban Letenyén.
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Kistérségi havilap

Tavaly novemberben nyitot-
ta meg kapuit a városLetenyén
fedett termelői piaca, amely
úgy tűnik, lassan beváltja a
hozzá fűzött reményeket – fo-
galmazott vá-Farkas Szilárd
rosvezető. A piacnapok szerda
és szombat, ilyenkor reggel 7
és 13 óra között várják a vá-

Árnyékolást kaptak
sárlókat, de az árusok már haj-
nali 6 órakor, az épület nyitását
követően megkezdik a kirako-
dás és az áruféleségek bepa-
kolását a standokra. A termelői
piac a facebook közösségi ol-
dalon is népszerűsítésre kerül,
sőt piacnapokon fényképek ké-
szülnek és még aznap délelőtt
közzétételre is kerülnek.

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 embereknek a határ menti
térség talán legmodernebb, té-
len fűthető termelői piacát. An-
nak köszönhetően, hogy mos-
tanában egyre több friss zöld-
ség és gyümölcs, illetve palánta
érkezik, a vásárlók száma is
érzékelhetően növekszik. De
nemcsak 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 termelők, árusok a dél-
zalai térség számos települé-
séről érkeznek, így például Tót-
szentmártonból, Bocskáról, Ri-
gyácról, Bázakerettyéről és ter-
mészetesen Nagykanizsáról, il-
letve helyből, Letenyéről is.
Molnár Noémi ismertette: a
nyitást követően terveztek te-
matikus piacnapokat, de a
pandémiás időszak sajnos nem
kedvezett ennek. A veszély-
helyzeti enyhítések és konkré-
tan majd a veszélyhelyzet után,
reményeik szerint ismét meg-
próbálkoznak ilyen napok szer-
vezésével, de tervezik a helyi
termékek kóstoltatását is, de a
helyben készített finomságok is
lehetőséget adhatnak a piac fel-

lendítésére – jelezte a piac-
gondnok, aki arról is beszélt,
hogy a három nagy teljesítmé-
nyű hűtőkamrát egyelőre még
nem használják a térség ter-
melői, remélhetően ez hama-
rosan változni fog, amikor
igazán beindul a szezon és
nagy mennyiségű betakarított
termést, zöldséget, gyümölcsöt
kell hosszabb ideig raktá-
rozni.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta: egy újabb kívánságot
teljesítettek, melyet a termelői
piacon portékáikat kínálók és a
vásárlók is egyaránt kértek. Az
épület keleti üvegfelületeit ár-
nyékolták, mivel a felkelő nap
sok esetben erősen áttűzött a
nagy, panorámás üvegfelüle-
teken, ezzel nehézséget okozva
az árusoknak.

Dr. Székely János megyés-
püspök 2021. augusztus 1-jétől
személyi és területi változá-
sokról döntött a Szombathelyi
Egyházmegyében. A döntés ér-
telmében atya, le-Tóth János
tenyei káplán augusztusban
már Celldömölkön, a Nagybol-
dogasszony Plébánián folytat
lelkipásztori szolgálatot. Július
második felében a letenyei plé-
bániához tartozó települések
hívei búcsúztatták Tóth János
atyát. János atya 1962-ben szü-
letett Körmenden, 1993. június
17-én szentelték pappá. 1993 és
1999 között Vasváron, majd
Ikerváron, 2006-tól egy évet
kisegítő lelkészként Rédicsen,
majd Zalaegerszegen, Szom-
bathelyen, ismét Zalaegersze-
gen, majd 2018-tól, Farkas Ká-
roly plébános úr halálát köve-
tően pedig Letenyén szolgált
kápláni minőségben, Aigner
Géza letenyei plébános mellett.

Tóth János atya elbúcsúzott Letenyétől
Farkas Szilárd letenyei vá-

rosvezető közösségi oldalán
megjelent információk szerint
otthonában fogadta János atyát,
akitől személyesen köszönt el.
Farkas Szilárd polgármestert
kérdeztük, aki elmondta: július
23-án este személyesen kö-
szönte meg János atya letenyei
szolgálatát. Részére a város
képviselő-testülete nevében egy
emléklapot nyújtott át melyben
megköszönte áldozatos, lelki-
pásztori munkáját, s új szolgá-
lati helyén Isten áldását kérte.
Az emléklap mellé Letenye cí-
merével és nevezetességeivel
ellátott, bronz emlékérem, va-
lamint a város bora átadására is
sor került. A polgármester úgy
fogalmazott: az emlékérem arra
hivatott, hogy az atya mindig jó
szívvel gondoljon Letenyére, a
letenyei hívekre, a Letenyén
eltöltött három év papi szol-
gálatra. A városvezető hozzá-

tette: a vacsora elfogyasztása
közben felelevenítették az el-
múlt három év történéseit, a
meghitt pillanatokat, a közös
rendezvényeket, többek között
az adventi gyertyagyújtások
meghittségét is. A polgármester
végül azzal köszönt el, hogy
Vas megyei útjai során arra

törekszik, hogy meglátogassa
János atyát az új szolgálati
helyén.

János atya letenyei szolgá-
latát az „Emlékül…” című you-
tube videó-összeállítás is őrzi, a
hívek és az egyházközség pedig
július 25-én búcsúztak el a
délelőtti szentmise során.

Tóth János atya Celldömölkön folytatja lelkipásztori szolgálatát.
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Indul a felnőttek kompe-
tenciáit vizsgáló PIAAC-fel-
mérés második ciklusa. 2021.
június 29. és szeptember 29.
között kereshetik a KSH meg-
bízásából a kérdezőbiztosok
mindazokat, akik a felnőttek
alapkompetenciáit – szövegér-
tési, elemi olvasási, matemati-
kai és IT-problémamegoldó ké-
pességeit, valamint ezek mun-
kaerőpiaci hasznosulását –
vizsgáló PIAAC-felmérés pró-
bájának mintájába bekerültek.

A projektet a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal (NSZFH), a Pénzügy-
minisztérium (PM), valamint a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) által alkotott konzor-
cium valósítja meg. A konzor-
cium vezetője a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Hiva-
tal, a felmérés lebonyolításáért
a KSH felel.

Adatgyűjtést végez a Központi
Statisztikai Hivatal

Farkas Szilárd polgármes-
ter elmondta, hogy a KSH
Letenyén önkéntes adatszolgál-
tatáson alapuló lakossági adat-
felvételt hajt végre 2021. június
29. és 2021. szeptember 29.
közötti időszakban. Letenyén
21 személy került kijelölésre –
fogalmazott a polgármester, aki
elmondta: az adatgyűjtés során
a KSH megbízásából a Statek
Kft. fényképes igazolvánnyal
rendelkező kérdezői keresik fel
a válaszadókat. Az interjúkat az
aktuális járványügyi előíráso-
kat betartva bonyolítják le.
Minden sikeres interjút köve-
tően a válaszadó 5000 forint
értékű ajándékutalványt kap. A
mérés kizárólag statisztikai cél-
ból történik. A résztvevők vá-
laszaiból kizárólag névtelen,
összesített statisztikák készül-
nek, amelyekből a felvételben
résztvevők nem azonosíthatók.

„Tér-Zenék a Mura városában”

A Séta Téri Zenés Esték első előadásán július 17.-én szomba-
ton a fellépő az Orfeum Vándorszínpad, Birinyi Mónika és Bá-
lint Csaba.

Július 24-én a Duo Don Pedro'z  volt a fellépő (Nyakas Péter és
Schüttönhelm Tibor).

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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