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Augusztus 20-án délelőtt
államalapító Szent István király
ünnepe és az új kenyér meg-
áldásának napja alkalmából a
Szapáry-Andrássy kastély park-
jában rendezte meg a Fáklya
Művelődés Ház és Könyvtár
valamint az önkormányzat a
városi ünnepséget.

– A magyarság történelmé-
ben az államalapítás az egyik
legfontosabb esemény és sors-
fordító időszak, a fennmaradá-
sunkat garantáló lépés volt. Az
addig vándorló életmódot élő
őseink életében ez nagy meg-
rázkódtatást jelentett. A kor
magyarjainak fel kellett adniuk
szokásaik egy részét, eredeti
vallásukat és életmódjukat. Át
kellett venniük egy új szokás-
rendszert és egy új vallást, a
kereszténységet! István király
annak idején a keresztény hit
alapjaira építve tudott stabil
viszonyokat teremteni. Egy
erős, nyugati, keresztény álla-
mot alapított. Döntéseivel vég-
érvényesen kijelölte helyünket
Európában. Vitathatatlan, hogy
döntése jó volt – emelte ki
Szent István óriási érdemét
Farkas Szilárd polgármester
ünnepi beszédében.

– Mi magyarok, az a nem-
zet vagyunk, amely mindig ké-
pes volt új várat építeni a
romokra, amely nemzet képes
volt mindig kiállni a Szent
István-i örökség mellett –
hangsúlyozta a városvezető. –
Augusztus 20-a tehát a ma-
gyarság „legősibb nemzeti ün-

Szent István király és az új kenyér ünnepe
nepe”. E napon az életet jelentő
„Új Kenyeret” is ünnepeljük.
Az új kenyeret, mely az élet
táplálója, melyben benne fog-
laltatik az isteni gondviselés, a
teremtő erő, a dolgos kezek
munkája, az összefogás, az
együttműködés ereje, s az élet
körforgása. Néhány perc múlva
vessük tekintetünket az új ke-
nyérre, figyeljünk a rásimuló
nemzetiszínű szalagra, majd
szegjük meg! Én ma, 2021.
augusztus 20-án, a munkát vég-
ző és nem utolsó sorban az
áldozatra kész letenyei embert
látom benne. Itt készült Lete-
nyén, a mi kenyerünk. Múlt,
jelen és jövő szimbóluma. Me-
mentója embernek, becsületnek
és munkának. Sokáig termeltük
ezt a kenyeret, még tovább
gyúrtuk és most kisült. Szép,
friss kerek és új kenyér ez. Sok
mindenben más, talán tartalma-
sabb is, mint az eddigiek. A
történelem viharait kiállva a
sokadik letenyei generáció ve-
szi magához e tápláló ételt.

Augusztus 20-a a megem-
lékezésen kívül a köszönet nap-
ja is volt egyben. A képviselő-
testület megköszönte és elis-
merte azon személyeket, szer-
vezeteket, akik azon fáradoz-
tak, hogy Letenye városát job-
bá és szebbé tegyék munká-
jukkal, elhivatottságukkal.

A képviselő-testület „Lete-
nye Város Díszpolgára” kitün-
tető címet adományozott dr.
Tizedes György részére, az or-
vostudomány területén elért

kiváló szakmai munkájáért, a
letenyei embereknek nyújtott
önzetlen segítségéért.

A képviselő-testület „A Köz
Szolgálatáért” kitüntető címet
adományozott a közelmúltban
elhunyt részére,Benkő Istvánné
a gyógyító tevékenységben vég-
zett több évtizedes példamutató
szolgálatáért, a követésre méltó
segítőkészségéért, jeles társa-
dalmi tevékenységéért.

A képviselő-testület „A Köz
Szolgálatáért” kitüntető címet
adományozott a Letenyei Szőlő
és Gyümölcstermesztő Egyesü-
let részére, a letenyei szőlő és
borkultúra fejlesztéséért. A
kitüntetést , azSomogyi András
egyesület elnöke és Molnár
Ferenc, az egyesület tisztelet-
beli elnöke vette át.

A képviselő-testület „Lete-
nye Város Díszoklevele” ki-
tüntető címet adományozott
Szőrfi Ferenc részére, a Lete-
nyéért végzett önzetlen munká-
jáért, értékeink megőrzéséért.

A helyi kitüntető címek át-
adását követően a „Tanító
Öröksége” díj került átadásra,
melyet Letenye Város Önkor-
mányzata 2021-ben dr. Tu-
bolyné Babinyecz Mária Mag-

dolna óvodapedagógus részére
ítélt oda, a több évtizede vég-
zett, kiemelkedő nevelő-oktató
munkájáért.

Az államalapítás ünnepére
készült, friss, ropogós, új ke-
nyeret plébánosAigner Géza
áldotta meg és szólt az egy-
begyűlt közösséghez. Letenye
Város Önkormányzata és Aig-
ner Géza plébános célul tűzték
az Egyedutai Búcsú hagyo-
mányának felélesztését. Ennek
egyik eleme volt egy kiállítás
megrendezése, melyre Vajdainé
Mikó Judit, a Letenyei Festők
Köre tagja, hat régi egyedutai
lakóházat örökített meg vász-
non. A festményeket felaján-
lotta Letenye Város Önkor-
mányzatának, mely ajándéko-
zási megállapodást Farkas Szi-
lárd polgármester és Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester
vett át az alkotótól.

Az ünnep alkalmával az idei
évben tizenhatodik alkalommal
került meghirdetésre a „Virágos
Letenyéért” városszépítő prog-
ram. Ráczné Lánczok Zsuzsan-
na elnök ismertette a zsűri által
odaítélt díjakat, melyet Farkas
Szilárd és Csaba Zoltán alel-
nökkel adott át a díjazottaknak.

A letenyei születésű dr. Tizedes György átveszi a díszpolgári
elismerést.
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Augusztus 26-án rendes
képviselő-testületi ülés összehí-
vására került sor a letenyei vá-
rosháza dísztermében. Az ülé-
sen a képviselők tíz napirendi
pontot tárgyaltak meg.

A szociális ellátásokról szó-
ló önkormányzati rendelet meg-
alkotására is sor került, mivel a
korábban hatályban lévő rende-
let jogalkotási szempontból ja-
vításra szorult, illetve 2021. áp-
rilis 1-jétől a települési önkor-
mányzatok részére kötelező az
úgynevezett IJR LocLex rend-
szer használata. A rendelet
részletesen szabályozza a pénz-
beli és természetbeni szociális
ellátások rendszerét, a 18. élet-
évét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy ré-
szére nyújtható támogatásokat,
a lakhatáshoz kapcsolódó tá-
mogatásokat, a rendkívüli tele-
pülési támogatások, a közteme-
tés, valamint az önkormányzat
által biztosított szociális alap-
szolgáltatások rendszerét.

A testület módosította a
közutak nem közlekedési célú
igénybevételéről és a közterü-
letek felbontásáról szóló önkor-
mányzati rendeletét is.

Az önkormányzati képvise-
lők az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő lakások és helyiségek

Ülésezett a letenyei képviselő-testület
bérletének, valamint elidegení-
tésének szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletet is mó-
dosították felsőbb jogszabályi
változások miatt. A rendeletek
a letenyei városháza hirdetőtáb-
láján is megtalálhatók, valamint
elektronikusan a Nemzeti Jogsza-
bálytárban is megtekinthetők.

Az önkormányzat bizottsá-
gai és a képviselő-testület meg-
tárgyalta a letenyei Egészség-
házban indítandó szakrendelé-
seket. A Letenye Város Önkor-
mányzata és a Kanizsai Do-
rottya Kórház között fennálló
feladatellátási megállapodás ha-
tálya lejárt, melynek okán az
önkormányzat megkereste a
Kanizsai Dorottya Kórház me-
nedzsmentjét és kérte a letenyei
Egészségházban lévő szakren-
delések további biztosítását.
Megérkezett az intézmény ár-
ajánlata a biztosítandó szakor-
vosi heti óraszámokkal együtt.
Az Intézmény Főigazgatójának
tájékoztatása alapján, a Kani-
zsai Dorottya Kórháznak évek
óta veszteséget okozott a Le-
tenyén működtetett Egészség-
ház függetlenül attól, hogy Le-
tenye Város Önkormányzata
havi rendszerességgel hozzájá-
rulást fizetett az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele
kapcsán. A Kanizsai Dorottya

Kórház szigorú gazdálkodása
miatt a jövőben a várható 16,2
millió forint forráshiány kom-
penzálása ellenében tudja csak
biztosítani a helyi és járási
szintű szolgáltatásokat, mely
egészségügyi szolgáltatások dí-
jainak mértékét a kórház évente
felül kívánja vizsgálni. Letenye
Város Önkormányzata a megál-
lapodás alapján a fenti óraszá-
mú szolgáltatásokért jelenleg
havonta bruttó 574.167 forint,
azaz éves szinten bruttó
6.890.004 forint hozzájárulást
fizetett a Kanizsai Dorottya
Kórháznak. A kórház 2021.
szeptember 1-jétől kezdődően
havi bruttó 1.350.000 forint-
ban, azaz évi bruttó 16.200.000
forintban határozta meg az
önkormányzat részére egy évi
időtartalomban, tehát 2021.
szeptember 1-jétől 2022. au-
gusztus 31-éig. A megnöve-
kedett költségek finanszírozása
Letenye Város Önkormányza-
tának költségvetéséből a jelen-
tős emelkedést tekintve nagy
problémát okoz, hiszen a jelen-
legi kiadás 2,4-szeres emelke-
dését jelenti. A következő szak-
rendelések biztosítását vállalta
a nagykanizsai kórház: álta-
lános belgyógyászat, általános
sebészet, általános szülészet-
nőgyógyászat, általános fül-orr-
gégegyógyászat, általános sze-
mészet, reumatológia és fizio-
terápia, általános laboratórium,
masszázs. A szakrendelések leg-
később október 1-jétől elérhe-
tők lesznek a letenyei Egész-
ségházban, amennyiben a pan-
démia nem indokolja a szakor-
vosok Covid-osztályokon való
közreműködését.

A képviselő-testület megtár-
gyalta a 441/2 hrsz-ú ingatlan,
mint állami vagyon megigény-
lésének ügyét is. A volt tűzol-
tóság épületére igényt tart a
letenyei önkormányzat, mely-
hez új kérelmet és határozatot
szükséges benyújtani. Az ingat-
lan ügyek vonatkozásában az
önkormányzat értékesítette a
419 hrsz-ú ingatlan 750 négy-
zetméteres keleti fekvésű terü-
letét a KOLPING részére.

A testület felülvizsgálta a
Letenyei Közös Önkormányza-

ti Hivatal szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, melyet 6
igen szavazattal elfogadtak a
képviselők. Elfogadásra került
a Tájegységi Értéktár Bizottság
létrehozása is, mely pályázat
konzorciumvezetője Bázake-
rettye Község Önkormányzata.
A képviselők Dömők Józsefet
delegálták a bizottságba. Elfo-
gadásra került a város sport-
koncepciója is.

Pályázat benyújtására is sor
került. A képviselő-testület a
szociális célú tüzelőanyag vá-
sárlása céljából hozott határo-
zatot. Az önkormányzat a Ma-
gyar Államkincstár által az
ebr42 rendszerben előzetesen
leközölt adatok alapján legfel-
jebb 490 erdei m kemény lom-3

bos fafajta tűzifát igényelhet.
Letenye város vonatkozásában
a támogatás kemény lombos
fafajta esetében 15 000 Ft/erdei
m + áfa. Letenye település nem3

szerepel a jelentős munkanél-
küliséggel sújtott települések
listáján, ezért a támogatás fel-
használásának feltétele, hogy a
települési önkormányzat a tá-
mogatáson felül a kemény
lombos fafajta tűzifa esetében
1 000 Ft/erdei m +áfa mértékű3

önrészt vállaljon. Amennyiben
a pályázat pozitív elbírálásban
részesül, akkor a meghirdetést
és a kérelmek beérkezését kö-
vető bírálat után karácsony
előtt kívánják kiszállítani a
tűzifát, mely közel 1,2 millió
forint többletköltséget jelenthet
az önkormányzatnak.

Egyebek napirendi pontban
Farkas Szilárd polgármester
tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait és a lakosságot a zápor-
tározó kialakítására elnyert for-
rás mértékéről, tájékoztatást
adott a gyermekorvosi rendelő
eszközbeszerzési pályázatáról.
Információt adott arról, hogy a
Bajcsy utcai óvoda tornatermé-
nek megvalósításához többlet-
forrás igényt nyújtottak be, de
az elutasításra került, ezért az
óvodavezető asszonnyal együtt
felkeresték Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselőt, hogy
szíveskedjen a felmerült hely-
zetben segítséget nyújtani Le-
tenye önkormányzatának.

Árvízcsúcscsökkentő víztá-
rozó kialakítására nyert támo-
gatást . Mint aztLetenye Farkas
Szilárd polgármester elmondta,
az önkormányzat a települési
környezetvédelmi infrastruktú-
ra- fejlesztések című felhívásra
nyújtott be pályázatot a ve-
szélyhelyzet időszakában. A
pályázat alapján a Pénzügy-
minisztérium közel 422 millió
forint összegű támogatást ítélt
meg az önkormányzatnak.

Az elnyert forrásból Letenyé-
től északra – úgynevezett völgy-
záró gáttal is ellátott – árvíz-
csúcscsökkentő víztározót alakí-
tanak ki. Ez a tározó fogja fel
és tárolja majd a jövőben a vá-
rosra zúduló nagy mennyiségű

Záportározót alakítanak ki
csapadékot, ugyanis az egyre
gyakrabban előforduló időjárá-
si viszonyok, valamint az ext-
rém, pár perc alatt nagy mennyi-
ségben lehulló esőcsapadék már
több alkalommal okoztak káro-
kat Letenyén, sőt olyan is elő-
fordult, hogy gyalogoshidakat,
járdákat rongált és semmisített
meg az árvíz, melyek helyreállí-
tása több millió forintos tétel volt.

A polgármester szerint ez-
zel a megoldással mestersége-
sen szabályozható északi irány-
ból a város területére érkező
vízmennyiség. A kialakítandó
tározóból mindig csak annyi
vizet engednek majd rá a Béci-
patakra, amennyit annak medre
biztosan képes elvezetni.
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Semjénháza község a ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén
is meghirdette Horvát Nem-
zetiségi Táborát, amely a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával valósult meg. Eb-
ben az esztendőben minden ed-
diginél több, 40 gyermek (álta-
lános és középiskolás) adta be
jelentkezését. Utóbbiak a kö-
zösségi szolgálat keretein belül
segítették a felnőttek munkáját.

Az ismerkedést követően a
hétfői nap délelőttjét rögtön
egy vidám horvát táncházzal
indítottuk, ahol Preksen Gabi
nénivel a „Žena ide na gosti”
dalra páros táncot tanultunk,
majd ezt követően a gyerekek
kérésére több horvát és magyar
népi játék is előkerült. Délután
Gábor bohóc látogatott el hoz-
zánk. A nagyok ez idő alatt a ke-
menceudvar előtti fedett részen
asztalitenisz bajnokságot rendez-
tek és a műfüves futballpályát
is többször birtokukba vették.

A keddi napon délelőtt a
kisebbekkel barkácsoltunk: szí-
nes papírból akváriumot, csigát
készítettünk, délután pedig egy
hatalmas ugrálóvárral kedves-
kedtünk az apróbbaknak.

Amíg ők a játszótér árnyé-
kos szegleteiben pihenték ki az
ugrálás okozta fáradalmaikat,
addig a nagyobbakkal kerék-

Horvát Nemzetiségi Tábor Semjénházán
pártúrát tettünk Sándor-hegyen
keresztül , a Murához.Molnáriba

A szerdai nap délelőttje el-
sősorban a nagyobbakat állí-
totta kihívás elé, hiszen az ő
feladatuk volt, hogy az Erdősfa
Polgárőr Egyesület elnökével,
Mátés Ferenccel együtt meg-
főzzék az ebédet a táborozók
számára. A közös munkának és
Novák Albi aktív részvételének
köszönhetően finom paprikás
krumpli készült kolbásszal és
virslivel, amelyet a kemence-
udvar közvetlen szomszédsá-
gában fogyasztottunk el.

Délután az apróbbak kirán-
dulni indultak: Kárpáti Pityu
bácsi „bulijáratával” először
Nagykanizsára, az Eötvös-téri,
szépen felújított játszótérre
mentek, majd onnan egy állat-
simogatóba vezetett az útjuk.

A csütörtöki napon a kiseb-
bek délelőtt ellátogattak Kati
néniék hegyi birtokára, ahova
egy kiadós sétával jutottak el,
miközben közösen meneteltek-
énekeltek. A délután is vidáman
telt, hiszen a hivatal előtti te-
rületet a gyerekek szebbnél
szebb aszfaltkréta rajzokkal dí-
szítették ki. Csodálatos látvány
fogadta a nagyobbakat, akik
egy fárasztó egynapos balatoni
kirándulás után itt szálltak ki
Pityu bácsi „bulibuszából”. A

Keszthelyről Balatonmáriafür-
dőre tartó hajó a déli órákban
érte el úticélunkat, ahol finom
ebéddel vártak már minket.

Ezt követően ismét busszal
folytattuk utunkat, melynek
végállomása a balatonboglári
bobpálya volt. Mindenki na-
gyon élvezte a csúszást, a fia-
talabbak idősebbekkel próbál-
hatták ki a pályát, viszont a
végére már akadtak egészen
furcsa összetételű utaspárok is.

A pénteki nap ugyan a tábor
utolsó, egyben búcsúzó napja is
volt, mégis nagyon aktívan telt.
Reggeli után egy rendőrségi
kutyabemutatón vettünk részt,
ahol sok érdekes, új informá-
cióval gazdagodtunk ebben a
témában. Nem csupán a rendőr-
kutyák kiválasztásáról, kikép-
zéséről esett szó, de a felelős
állattartás is központi témája
volt ennek a délelőttnek. A be-
mutatón nem csupán a rendőr-
kutyák viselkedését tapasztal-
hattuk meg éles helyzetben, de
egy növendék németjuhász,
Silky is a vendégünk volt, akit
szabadon ölelgethettek, simo-
gathattak a gyerekek.

A bemutatót követően egy
szintén a Nagykanizsai Rendőr-
kapitányság dolgozói által fel-
állított kerékpáros akadálypá-
lyán gurulhattak végig az ér-
deklődő gyerekek, akiket apró,
helyes közlekedéssel kapcsola-
tos ajándékokkal jutalmaztak
meg a pálya végén.

A megérdemelt finom ebé-
det követően még volt idő egy
közös játékra, beszélgetésre a

helyi játszótér fái alatt. Ezt
követően már csak a takarítás
volt hátra.

Ezúton is szeretném meg-
köszönni, elsősorban a szülők-
nek, hogy ránk bízták féltett
kincseiket: a gyermekeiket.
Köszönettel tartozom még a
nagyszülőknek a felügyeletben
való segítségnyújtásért, Szerve-
zőtársaimnak a naponta nyúj-
tott lelkiismeretes munkáért, a
középiskolásoknak az aktív
részvételért. Hálásan köszönöm
önzetlen munkáját Preksen
Gabi néninek, Gábor bohócnak,
Anikó néninek, Kárpáti István-
nak, Mátés Ferencnek, a Nagy-
kanizsai Rendőrkapitányság
dolgozóinak. Végül, de nem
utolsósorban köszönettel tarto-
zom , a Sem-Preksen Csabának
jénháza Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének és
Semjénháza Község Önkor-
mányzata minden vezetőjének,
dolgozójának, valamint a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-
nek az anyagi és egyéb támo-
gatásért.

Engedjék meg, hogy egy
más által megfogalmazott, de
szívemből szóló gondolattal
emlékezzek vissza életem első
nemzetiségi táborára: „Azért
szeretek gyermekek közt lenni,
mert ők még olyan ártatlanok,
nem akarják magukat megját-
szani, úgy élnek, ahogy a fel-
nőttek már sohasem fognak.”
(Papp Csilla)

Bízom benne, hogy jövőre
is találkozunk veletek, ugyanitt!

Nagy-Varga Tünde

Jövőre is megrendeznék.

A Molnári Közösségfejlesz-
tő Egyesület Molnári Községés
Önkormányzata idén közös
rendezésű programmal kedves-
kedett a településen élőknek. A
jó hangulatú rendezvény utcák
között focibajnoksággal kezdő-
dött, majd izgalmas családi
versenyekkel folytatódott. A ví-
rushelyzet miatt szinte minden
összejövetel tilos volt, ezért jó
volt látni az esemény iránti
szép számú helyi és más tele-
pülésről érkezett érdeklődőt.

Míg az előző években a foci
és a kulturális műsorok voltak a
közösségi nap fő programele-
mei, az idei évben először ak-
tívan bevonva szülőket, nagy-
szülőket, gyermekeket, a játékos

Közösségi nap Molnáriban
ügyességi családi versenyek kap-
tak szerepet. A kincskeresés, mo-
csárjárás, zsákban ugrálás, ta-
licskában cipelés, és még meg-
annyi játékos feladat gondosko-
dott róla, hogy ez a nap igazi
örömet szerezzen mindenkinek.

Kicsik és nagyok egyaránt
felszabadultan szórakoztak, ját-
szottak, versenyeztek. Kísérő
programként ugrálóvár, arcfes-
tés, csillámtetoválás, rendőr-
autó bemutató, körhinta várta a
legkisebbeket. A szervezők
minden résztvevőt finom egy-
tálétellel, a gyermekeket főtt
kukoricával vendégelték meg.

Az eredményhirdetés után
zenés programmal zárult a nap.

Z.B.

Jó hangulatú rendezvény volt.



Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
Dr. Koósz Attila horvátor-

szági magyar konzul közbenjá-
rásával egyeztetéseket folyta-
tott a murakeresztúri önkor-
mányzat Kapronca-a horvát
Kőrös megye képviselőivel. A
horvát és a magyar fél közösen
szorgalmazza, hogy Murake-
resztúron újra legyen rendsze-
resen horvát nyelvű mise, és a
falu fontos kiírásai horvátul is
olvashatóak legyenek.

Horvát-magyar egyeztetés zajlott Keresztúron
Polgár Róbert polgármester

az egyezetetések kapcsán el-
mondta: „Murakeresztúr kettős
nemzetiségű, minden ötödik
murakeresztúri horvát nemzeti-
ségűnek vallja magát. És mi
büszkék vagyunk erre a kettős
identitásra, ezért mindent el
fogunk követni, hogy meg-
őrizhessük, megerősíthessük gyö-
nyörű, színes és gazdag kul-
túránkat.”

Horvát feliratokról, a kétoldalú kulturális, gazdasági és oktatási
kapcsolatokról egyeztettek a keresztúri önkormányzatnál.

Ugrálóvárral, vizifocical,
KRESZ-versennyel, biciklis
bolhapiaccal és szépségver-
sennyel, rengeteg játékkal és
sok-sok meglepetéssel lepték
meg a murakeresztúri csalá-
dokat és vendégeinket az első
bringás családi napon Ke-
resztúron.

Bringás családi nap
A környező településekről is jöttek

Az önkormányzat által szer-
vezett programon finom vacso-
rával és zenés-táncos bulival is
készültek, amihez egy sátrat is
felállítottak a focipálya mellett.
Az eseményen a több száz
keresztúri vendég mellett szép
számmal megfordultak a kör-
nyező településekről is.

A biciklis családi nap egyik fő attrakciója a Murakeresztúri Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület által szervezett habfürdő volt.

Murakeresztúr rendelőinté-
zete majdnem 2 millió Ft tá-
mogatást nyert új egészségügyi
eszközök beszerzésére a Ma-
gyar Falu Program keretében. A
nyáron ez már sokadik pá-
lyázat, amelyen sikerrel indult
az önkormányzat. Kaptak tá-
mogatást egy új játszótér
létrehozására, több útszakasz
felújítására is. De pályázati

Támogatást nyert a rendelő
Új eszközöket szereznek be

pénzből kezdik meg az új
termelői piac tervezését, egy új
kikötő kialakítását a Murán, és
az őszi falunap megszerve-
zéséhez is nyert támogatást a
település.

A rendelőintézet eszközbe-
szerzésre nyert támogatásának
köszönhetően modernebbé, biz-
tonságosabbá válik majd az
orvosi ellátás Murakeresztúron.

Nemcsak kívülről, belülről is egyre modernebb a keresztúri
rendelő, új orvosi eszközök beszerzésére nyert támogatást a
falu.
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Prof. Dr. Gadányi Károly életútja példaértékű nemcsak a jelen,
hanem a jövő nemzedék számára is. Háborús gyermekként
megismerte a nehéz anyagi sorsot, tudásával és akaratával mégis
kiemelkedett az átlagos emberi élet mindennapjaiból.

– Az általános iskolában milyen lehetőségek voltak a tovább-
tanulás körülményeinek megismerésére?

– Akkoriban nem volt internet, nem voltak kiadványok, nem
volt információs nap, ami segíthette volna a pályaválasztást, a to-
vábbtanulást. Így mindig néztük, hogy előttünk ki ment tovább-
tanulni és hova.

Az ötvenes években gimnáziumba 1-2 gyerek ment, majd
1956-ban az érettségit követően néhányan el is hagyták az or-
szágot. A többség inkább ipariba ment, szakmát tanulni. Ak-
koriban az osztályfőnök javaslata sorsdöntő volt, akiket nem
javasoltak, azok sajnos nem tanulhattak tovább, bármennyire is
tehetségesek voltak. Selek Mártonnét nem javasolták, pedig na-
gyon tehetséges volt. Sajnos ilyen is volt akkoriban. A tanulás
akkor is sok pénzbe került, tarisznyával sem lehetett járni isko-
lába, mint Murakeresztúron. Emlékszem, Ludas Tibi gimná-
ziumba ment, később a Gödöllői Egyetemen oktatott. Én a nagy-
kanizsai gimnáziumba mentem tanulni, ahova 46 főt vettek fel az
osztályba. Összesen kettő kanizsai, a többi falusi gyerek volt. A
városiak nem voltak jobb tanulók, de meglátszott a mi öltö-
zékünkön a falusi lét. A nadrágunkon megszáradt a sár. Nem
felejtem, Szél Rozália tanárnő nadrágban és fehér blúzban jelent
meg. Csak állt előttünk egy órát és nem szólt semmit, majd az óra
végén a táblán átlós irányba felírta a nevét három felkiáltó jellel és
háromszor aláhúzta. Azt mondta: vérfagyasztóan kemény leszek.
Persze azért nem úgy lett, de kemények voltak az órái. Az volt a
szerencsém, hogy a Keresztúrból összegyűjtött rovarokból, lep-
kékből, növényekből nagyon szép dobozom volt. Mindenki ne-
kem gyűjtött. Kollár Pisti készítette a dobozt, a lepkéket Grabant
Pali hozta. A tanárnő elégedett volt és azt mondta: nézzétek,
Keresztúr milyen gyűjteményt mutatott be. Nekem ez is egy
jóleső érzés volt. Később Szél Rozália szertárosa lettem, ő java-
solta, hogy az orvostudományi egyetemre jelentkezzek. Sok
betegségre ráéreztem, és mondtam a családtagjaimnak, később be
is igazolódott a betegség. Nagyon kedveltem a magyar-délszláv és
földrajz órákat, de nem volt ilyen párosítás. Minden esti
olvasmányom a Kincseskalendárium és Kogutovitz Károly –
Kogutovitz Manó 1920-ban kiadott atlasza volt. Érdekelt a pálya,
amiről Biskopics tanár úr értesült, és ezért megbízott, hogy a
gimnázium 4. osztályban az orosz órát tartsam meg helyette.
Kettő keresztúri kislány is bent volt az osztályban, nagyon
izgultak, hogy kihívom-e felelni őket. Mindent megköveteltek,
nem adtak ingyen bizonyítványt. Nem volt finomkodás, meg
kellett kapaszkodni. Megadták az intőt, figyelmeztetőt, rovót, de
megmondták azt is, jobb, ha elmész. Október felé már a rossz
tanuló mehetett a Jaracsára hantot törni. Jó tanáraink voltak, az
igazgató elvtársat (így kellett őt szólítani) Csernai Lászlónak
hívták. Volt tanulmányi verseny oroszból és a megyei versenyen
jól szerepeltem. Sokat segített a horvát nyelvtudásom is. Amikor a
matematika érettségin vizsgáztam, az igazgató úr bejött, a tanárok

„Tanulj gyerek, légy okosabb a tanárodnál!”
Interjú dr. Gadányi Károllyal (2.)

Dr. Gadányi Károly: – Lehet kaszálni a füvet, de a gyökér marad…

vigyázban álltak, és azt mondta: ennek a fiatalembernek a
matematikai vizsgáztatását átveszem. Emlékezett rám és nagyon
emberséges volt. Hét-nyolc tárgyból érettségiztünk, írásban is. A
félévi és az év végi bizonyítványt be kellett mutatni a volt
általános iskolámban Hársing László igazgatónak. Keresztúrról a
tanulók 90 százaléka meg tudott kapaszkodni, ez nem csak a diák,
de a tanár érdeme is volt. Volt, aki a Keresztúr névvel humorizált
és megszólított bennünket:„no te murakeresztkartárs”. Úgy
különösebben nem aláztak meg senkit Kanizsán.

– Milyen volt a felsőoktatás? Melyik egyetemet választotta?
Melyik volt az első munkahelye?

– Nem volt sok felsőoktatás: Budapesten, Szegeden, Pécsen és
Debrecenben volt egyetem. Én a pécsi főiskolát, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetemet választottam. Egy vizsgám után a
professzorom beajánlott a minisztériumba, hogy van-e szükségük
ilyen típusú nyelvészre. Igent mondtak. Régi, 1000 éves szláv
nyelvemléket kellett vizsgálni Szentpéterváron. Ez egyházi szö-
veg volt. A négyesevangéliumot páncélszekrényben tartották, biz-
tonsági őrt is kaptam hozzá, annyira vigyáztak rá, egy évig tartott
a kiküldetésem. Az egyetem elvégzése után Kapuváron, Győr-
Moson-Sopron megyében kezdtem meg munkámat az ottani gim-
náziumban. Itt horvátul is taníthattam. Útibőröndöm tartalma nad-
rág, cipő és ing volt. Az egyhónapos tanítási gyakorlatot szerettem
volna Blazsetin tanár úrnál tölteni, de nem kerülhetett rá sor. Két
napon át a keresztúri tantestület tagja is lehettem, mert Hidvégi
György igazgató úr meghívott helyettesíteni. Tanítottam Szil-
veszter Sanyit, Kertész Rudit és másokat is.

– A nyelvész tudása egyben a tudományos munka részévé vált
és elindult az élethosszig tartó tanulás folyamata!

– Ahogy volt professzorom mondta: sokat kell ahhoz tanulni,
hogy egy keveset tudjunk. A bölcsészdoktori disszertációmat
1971-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen védtem meg.
Hívtak a pécsi főiskolára tanítani, a Pécsi Közgazdaságtudományi
Egyetemre az idegen nyelvi tanszékre, de nem tetszett a száraz
nyelvoktatás. Kapuvárt megszerettem, nem akartam elmenni, de
végül választania kellett Debrecen vagy Szombathely között.
Szombathelyt választottam. A Maribori Egyetemen három évig
magyar nyelvészetet tanítottam, majd Szombathelyen a tanszék-
szervezést bízták rám. Behívatott a rektor és mosolygós arccal azt
mondta: Itt van ez a kréta, szervezd meg a szlovén tanszéket!
Később, 1990-ben a horvát tanszék megszervezését is rám bízták,
de itt már két krétát kaptam jelképesen. Közben a szombathelyi
főiskola egyetem lett, nem lehetett megállni: tudományos munka,
szervezés, nemzetközi kapcsolatok és állandó reflektorfény. Az
újságcikkek sem voltak mindig pozitívak az alakulásokról. A
felelősség nagy volt, a 2-3 fős oktatógárda 25 főre növekedett és a
legjobb intézetté nőtte ki magát. 23 személynek volt tudományos
fokozata. Addig a másik rangos magyar nyelvészeti tanszéken ez
az arány 50 % volt. A szombathelyi főiskola egyetemmé fejlődött,
több mint 8000 hallgatóval. Valamit mindig mértek, helyt kellett
állni a tudományos védéseken, akadémián. Küzdelmes, de nagyon
szép időszak volt ez.

Prof. Dr. Gadányi Károly szakmai és tudományos útja egye-
dülálló: a Tudományok kandidátusa (PhD). Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Doktora, a Habilitált doktor (Dr. habil) cím
megszerzése. Egyetemi tanár (professzori) kinevezés. A Ber-
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola rektora 2001-2008. A Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnöke,
az egyetem rektorhelyettese 2008-2012 között. Professor Eme-
ritus. Kettő tudományos folyóirat alapítója és főszerkesztője,
tanszék és egyetemalapító 1980,1990,2008. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Szlavisztika Doktori Iskola és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskola ala-
pító tagja. Öt évet tanított a pécsi és három évet a szegedi
egyetemen. Öt évig a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi kar Magyar nyelvi és Irodalmi tanszékének és
Hungarológiai Intézetnek a vendég professzora. 52 doktori és
habilitációs disszertációt bírált el, 22 fiatal oktató tudományos
vezetője volt. 200 cikk, tudományos közlemény és könyv szer-
zője. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.
A Modern Filológiai Társaság alelnöke.
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– Milyen különleges történetek, emberi kapcsolati emlékek
idéződnek fel önben ezekből az időkből?

– Tokióban voltam vendégségben, meglepett, hogy a pro-
fesszor, aki fogadott bennünket, egy computer központban dol-
gozik éjfélig, de előtte délelőtt és délután a katedrán tanít. A be-
szélgetést követően már nagyon megéheztünk, mindent nagyon
szépen megterítettek, de európai szemmel kevés és ismeretlen éte-
leket tálaltak fel. Ausztráliában, Melbourne egyetemén fantasz-
tikus a könyvtári ellátás. Sydneyben tartották az Ausztráliai Ma-
gyar Találkozót, ahol keresztúriakkal is találkoztam. Kanadában
az edmontoni egyetemen Plánder Lajossal találkoztam, ott volt
karbantartó, azóta már ő is hazajött, de sajnos elhunyt. Be akar-
tam iratkozni a könyvtárba, ami a szombathelyi kétszerese, de
nem értették, hogy mit akarok. Közben megtudtam, hogy ott nem
volt szokás a beiratkozás. Szabadon lehetett olvasni és elvinni a
könyveket, soha semmi nem tűnt el. Az egyetem büféje akkora,
mintha Szombathely összes vendéglátóhelye egyben lenne. A
szlavisztikai konferenciákat három évente, három napon keresztül
tartottuk, 510 résztvevővel, professzorokkal, akik a világ minden
tájáról érkeztek. Kértük, hogy a kritikákat is mondják el a
rendezvényről, sokat lehetett ebből is tanulni. Volt egy tanársegéd,
aki nem mert a publikum elé menni, ma már egyetemi professzor,
akadémikus. Találkoztunk és azt mondta: te mondtad, hogy
tartsam meg az előadást, bátran menjek ki, mert ebből csak jól
fogok kijönni. Az emberi közvetlen kapcsolatok nagyon fontosak,
anélkül semmi sem működik.

– Mi a véleménye az elismerésekről?
– A kitüntetések úgy kezdődnek, hogy valaki valahol valaki-

nek eszébe jut. Vannak helyi, országos és külföldi kitüntetések.
Bizonyára furcsán hangzik, de egy idő után az emberek átgon-
dolják ezeket az elismeréseket. Van, ami nem a személynek, a
munkájának, hanem a funkciónak szól. Ilyen is van, ezt is el kell
ismerni. Legjobban a szülőfalu kitüntetése esik jól. A szülőföld
elismerése az másról szól, az egy lelki dolog, még ha nem is tiszti
kereszt. Amit a szülőföldtől kapunk, az mindig emlékeztet. Pro-
tokoll is van benne. A Murakeresztúr díszpolgára cím nem csak
erről szól, az egy murakeresztúri hitről szól, nem vallásos
értelemben. Bár szólhat a vallásról is, hiszen a keresztúri templom
is ott van az én gondolatvilágomban. A freskók elkészítése, az
oltárkép, sőt a Fityeházra került restaurált kereszt is. A kehely
szentelése Rafael atya idejében volt. Osvári Gábor készítette, aki a
római pápának is dolgozott. Megkérdezte tőlem, hova kerül a
munkája. Majd elővette a térképet és megjegyezte: tudja milyen
boldog vagyok, hogy nemcsak a katedrálisba kerülnek az én
munkáim, hanem az egyszerű emberek közé is. Keresztúrról el-
származott emberként, főleg, hogy Murakeresztúr díszpolgára,
ahol tud segít, kötelezettségei vannak. Az ösztöndíjjal, ha egy
kicsit bele tudok segíteni, akkor már érdemes volt. A húsvéti
ajándékozás indítéka, hogy én gyerekkoromban húsvétkor nem
kaptam a keresztanyámtól ajándékot, a szülők így egyeztek meg.
Ezért gondoltam, ha örömet tudok szerezni a gyerekeknek, hát
miért ne tegyem.

Az iskola igazgatónője, Kovácsné Kővágó Anna tanítványunk
volt Szombathelyen. Az ő érdemeit remélem az utókor is értékelni
fogja, mert nagyon sokat tett, az biztos. Mindenkit lehet kritizálni,
kell is, de eredményeit el kell ismerni és az sok van. Ő minden
dicséretet és elismerést megérdemel. Pavlicz Lajos József: meg
kell nézni honnan indult el. A Hortobágyról, 10 testvér. Életútja
egy korszak életútja. Az ott lakó elvárja, hogy minden megtegyen
a vezető. Ő egymaga, még a kollektívájával is félkarú ember, ha
nincs támasz. Mindenkinek a maga helyén meg kell tenni a saját
feladatát, amit a sors rábízott. A Zrínyi utcában, vagy a Bere-
csecben azzal járul hozzá az ott lakó, hogy eljön megnézi a ke-
resztúri rendezvényt, mert az őróla szól, nem az igazgatóról, vagy
nem a polgármesterről. Látja az ember, aki elmegy a rendez-
vényre, a helyi nem igen veszi észre. Ahogy otthon a családban
nem vesszük észre a saját hibánkat, de ha a szomszéd hibázik, azt
észrevesszük. A polgármester nagyon sokat tett a faluban, azt el
kell ismerni. Látom az eredményeket. A Keresztúriak találkozója
2013-ban volt Murakeresztúron. A Keresztúrok keresztjéhez
magam is hozzájárultam. Itthon érzem magam. Idegeneket kell
meghívni, a sajátot csak értesíteni kell, hogy ilyen és ilyen
rendezvény lesz és szívesen látják. Nagyon jól megszervezett
találkozó volt, amiből kivette részét az egyház és a faluvezetés is.
Én előtte a Don-kanyarban jártam. Tudom, hogy nagyon sokan
elestek ott, keresztúriak is jeltelen sírban vannak eltemetve. Földet
hoztam a doni sírokról. Mindenki hintett a földből, közben oda
jött hozzám Kerkai Manci néni és ő is hintett földet. Elsírta magát
és azt mondta, most temettem el igazán a bátyámat.

– Mecénása volt kettő könyv elkészítésének is!

– Nagybátyám Herman Károly volt. Ő titokban tanult, hogy
édesapja ne tudjon róla. Az istállóban aludt. Én is megpróbáltam,
a szalma alatt egerek cincogtak, a tehén a szarvát a jászolba verte.
Nekem ebből két éjszaka elég volt. Herman Károly később a se-
gédjegyzőségig jutott. Verseket írt, amiből a Költők, Írók és Zene-
szerzők Egyesülete által kiírt pályázatra is jelentkezett. Ezüst díj-
jal jutalmazták, az oklevél ma is megvan. A kéziratát az 50-es
években elővettük és olvasgattuk. A Dankó rádióban énekelték
megzenésített versét, de sajnos csak a zeneszerzőt hozták nyil-
vánosságra, a szövegírót nem. A dal címe: „Tükrös szívet kaptam
én a keresztúri búcsúban”. A költő fiatalon, 27 éves korában halt
meg. Síremléket állítottam neki. A kiadott másik könyvet a szerző
Béli József „Murakeresztúr története” címmel adtam ki. Közeli
rokonom volt. A nagykanizsai gimnáziumban művészettörténel-
met tanított. Rövid ideig Murakeresztúr polgármestere is volt.
Keresztúr történetéről szóló disszertációját kéziratban őrizte meg.
Nagyon sok értékes történelmi adat van, tulajdonképpen Mura-
keresztúr történelme.

– Mit jelentenek önnek az emlékek?
– Az emlékek erőt adnak. A falutalálkozókon is általában a

múltról beszélgetünk és ott egy kicsit visszahelyezzük magunkat
abba a korba. Lelkileg megújulunk. A legtöbb indíttatást gyerek-
korában a szülőföldjén kapja az ember, valami féle irányt. Nekem
fontos volt, hogy az idős emberek kiültek az utcára és elsősorban
horvátul beszéltek. Bölcsek voltak gondolkodásban és kitartóak a
munkában. Többsége itt a földben vagy más munkahelyeken gör-
nyedt meg. Közben olyan tapasztalatokat szereztek, amit nem
mondtak el, hanem megtartották maguknak. Az ilyen közös
együttlétek alkalmával az ember oda tudott férkőzni melléjük, s
ezeket a bölcs dolgokat, bölcs élettapasztalatokat úgymond na-
gyon szerényen fogalmazva ellopta tőlük. De ez nem baj, ez tisz-
teletre méltó lopás. Ezzel mi gazdagodunk és az ő emléküket
megőrizzük, mert kell a faluban, a közösségben egy folytonosság.
Egy emberöltő 25 év, ezért három emberöltő alatt kell ezeket
mind továbbadni. Nagyon jó, ha már az emberöltő első öltését is
tovább tudjuk vinni. Ezt csak úgy tudjuk, ha ennek gondozói
vannak, másképp az ember az értékeket a sírba viszi magával.

– A Horvát Nemzetiségi Tájház és Emlékház egyik kedvelt
épülete önnek!

– Az épületnek küldetése van, egy hite. Bár előbb megtörtént
volna ez az esemény. Tudom, hogy Keresztúron van egy emlék-
ház. A József Attila utcai háznak a küldetése egy kicsit más. Ez
szól a múltnak, de a jelennek is. Ami ott elhelyezésre kerül anyagi
vagy szellemi érték, abból majd reméljük, hogy az utókor fog
profitálni, nem a mostaniak. A mostaniak megnézik, gyönyör-
ködnek, és ha ráismernek valamire, vagy valakire, akkor elisme-
réssel szólnak erről. De a későbbi generációk, ha csak annyit
mondanak: ezt jól csinálta, aki csinálta, akkor már megérte. Ez
szól a horvátságnak. Ha sokan elfelejtették a nyelvet, vagy elfelej-
tették velük, de ha bejönnek ebbe a házba, akkor rájönnek, hogy
mit tettek jól és mit hibáztak. Ez a ház az értékekről fog szólni.
Számomra külön emlékezetes, hogy az első szobában magam is
aludtam gyermekkoromban, mert a szomszédban lakodalom volt
és a gyerekek hamar elálmosodtak. Nagyon szép emlék. Számom-
ra a hagyományőrzés egy értékteremtés, értéktovábbadás, érték-
követés. Életünk sokkal szegényebb lenne nélküle. Ez egy kötő-
dés, az embereket gondolkodásra készteti. Olyan, mint a kovász.
Az ember egy közösséghez tartozik, még ha el is távolodott tőle.
Murakeresztúr nem felejtett el, de ez kétoldalú kapcsolat, mert
nem Murakeresztúr ment el és az itteni lakosok többsége, hanem
akik elszármaztak, azok mentek el. Nekik becsületbeli ügyük, hogy
visszatérjenek. Lehet, hogy anyagilag jobban élnek, de lelkileg
szegényebbek, ha nem járnak vissza. Gyökereink idenyúlnak.
Lehet kaszálni a füvet, de a gyökér marad. Én boldognak és
szerencsésnek érzem magam, hogy keresztúrinak születtem. Itt
élhettem, itt járhattam iskolába. Keresztúrinak tartom magam, és
ezt köszönöm a sorsnak.

Kovácsné Deák Erzsébet

A három aranygyűrű története: „Kovácsné Deák Erzsi fi-
gyelem a munkádat, reflektorfényben vagy. Örömet akarsz sze-
rezni sok embernek. Fontosnak tartod, hogy Keresztúrról ho-
gyan megy ki a hír. Fontos, hogy aki itt jól érzi magát, az jó
hírt továbbítson. Ezt láttam, azt képviseled, hogy Murake-
resztúr tovább éljen. Ez nem megy csak úgy magától. Ha az
értékeket a generációk nem adják át egymásnak, akkor vége a
hagyományoknak. A nyelvet, a kultúrát át kell adni, meg kell
tanítani az újszülöttet is, hogy majd később továbbvigye mind-
ezt. Ebben látom a te szerepedet”.
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A régi,murakeresztúriak
jogos vágya, hogy a Bóni
hegyre vezető utat rendbe
tegyék. Sok murakeresztúrinak
van ott kertje, szőlője, telke. Az
időjárás és a mezőgazdasági
gépek azonban sokszor kikez-
dik az utat, emiatt bajos köz-
lekedni rajta. Az önkormányzat
saját erőből nem tudná felújí-
tani, ezért a kormányhoz for-
dultak segítségért.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal vidékfejlesztési osztá-
lyának munkatársai augusztus

Leaszfaltoznák a Bóni hegyre vezető utat
végén terepszemlét tartottak,
megnézték, ellenőrizték, ho-
gyan lehetne kivitelezni a
munkálatokat az önkormányzat
által előkészített tervek alapján.
„Reméljük, jut majd rá forrás,
hozzáláthatunk az útfelújítás-
hoz, és a jövőben kényelmes,
biztonságos úton lehet felmenni
a hegyre autóval, teherautóval,
mezőgazdasági gépekkel, mo-
torral vagy épp kerékpárral” –
írta murake-Polgár Róbert
resztúri polgármester a közös-
ségi oldalán.

Zavarkó József murakeresztúri alpolgármester kísérte végig a
kormányhivatal munkatársait a terepen, hogy a pályázatban le-
adott terveket ellenőrizzék.

Augusztus közepén Bences
Martin, a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője,
Vaslabán Csaba murakeresztúri
plébános és Polgár Róbert
keresztúri polgármester közös
látogatást tett Nagyboldog-
asszony ünnepének alkalmából
Horvátországban.

Molve kegyhelyét látogat-
ták meg és a magyar-horvát

Újra lesz horvát nyelvű mise
Sikeres volt az egyeztetés

együttműködés lehetőségeiről
egyeztettek a horvát féllel. A
találkozó eredményéről Polgár
Róbert számolt be: „Hosszú
szünet után, szeptember 12-én
újra lesz Murakeresztúron hor-
vát nyelvű szentmise”. Majd
hozátette: „Szeretnénk tovább
bővíteni kulturális, oktatási,
turisztikai és gazdasági kapcso-
latainkat is”.

Tovább építik Murakeresztúr horvát-magyar kapcsolatait.

Murakeresztúron jelképes
ajándékkal és pénzzel támo-
gatják az újszülött gyerekek
családját. mura-Polgár Róbert
keresztúri polgármester szemé-
lyesen adta át a csokrot és a
támogatást a boldog anyu-
kának. Közösségi oldalán pedig
így számolt be az eseményről a
polgármester:

„Az a tapasztalat, hogy vál-
ság, háború idején több fiú-
gyermek születik. Így talán
nem is olyan nagy meglepetés,
hogy Murakeresztúr legkisebb
lakója is fiú lett. Sziklási Zalán
július 23-án született a szülők,
Szabolcs Dorinaés legnagyobb
örömére. Zalán a járvány leg-

A falu legfiatalabb lakója
Köszöntötték Sziklási Zalánt

veszélyesebb időszakát édes-
anyja hasában vészelte át,
szerencsére kicsattanó egész-
ségnek örvend. Falunk nevében
személyesen köszöntöttem a
családot, és adtam át az új
gyermek születésekor járó tá-
mogatást. Szeretnénk, ha Mura-
keresztúron minél több gyer-
mek születne, minél több csa-
lád találhatná meg a számítását.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a
kismamákat köszöntsük és az
első költésekhez hozzá tudjunk
járulni. Isten hozott nálunk, kis
Zalán! Jó egészséget és sok
boldogságot kívánok neked és
családodnak közösségünk ne-
vében!”

A kép a köszöntéskor készült, a kis Zalán a nagymamája óvó
ölelésében látható.
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Az iskolabusz járatot 2019-
ben azért indította el a
murakeresztúri önkormányzat,
hogy a téli hidegben, amikor
nagy kényelmetlenséget okoz
az utazás, és amikor a reg-
geli sötét miatt kevésbé biz-

Újra indul az iskolabusz

A hideg, téli idő beálltával újraindul Murakeresztúron az iskola-
busz, amely a gyerekek biztonságos utazásáról gondoskodik.

tonságos a közlekedés, teher-
mentesítsék a településen élő
családokat.

Az iskolajáratot várhatóan
az ősz végével idén is újra
elindítják a településen – tájé-
koztatott az önkormányzat.

Kiváló, tartalmas és érdekes
kötet jelent meg Murake-
resztúrról Kovácsné Kővágó
Anna, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola korábbi iskolaigaz-
gatója és tanárnődr. Rácz Erika
szerkesztésében. Összesen 400
példányban jelent meg a könyv,
amely a település történetét és
az elmúlt évek fejlesztéseit
mutatja be, de olvashatunk ben-
ne a murakeresztúri értéktár
kincseiről, a falu fontosabb

Képeskönyv Murakeresztúrról

épületeiről, az épített környe-
zetről, a hagyományos rendez-
vényekről, az intézményekről,
a civil szervezetekről és a kö-
zösségi életről is.

A kötetben sok szép fotót is
láthatunk Murakeresztúrról, eze-
ket ké-Kovácsné Deák Erzsébet
szítette. Kovácsné Kővágó An-
na 22 év után idén ment nyug-
díjba, a Murakeresztúrt bemu-
tató könyv méltó és szép lezá-
rása egy különleges karriernek.

Tartalmas és szép kötet jelent meg Murakeresztúrról a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában.

A murakeresztúri önkor-
mányzat tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a településsel szerző-
désben álló bank az utolsó
pillanatban megváltoztatta dön-
tését, így egyelőre nem lehet
beüzemelni az új bankauto-
matát. A pénzintézet döntése a
faluvezetést is váratlanul ért,
ráadásul a pénziténzet nem is
indokolta meg a döntést.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester beszá-
molt róla: „Más bankokkal is
felvesszük a kapcsolatot, hogy
sikerüljön az önkormányzat
épületében egy automatát te-
lepítenünk, ahol a murakereszt-

Csúszik a beszerelés
úriak 0-24 órában hozzájuthat-
nak pénzükhöz. Erre azért is
szükségünk lesz, mert a falu
gazdasági fellendítésének két
fontos pillére a turizmus és a
kereskedelem lehet a jövőben.
Szeretnénk minél inkább ki-
használni a Mura-mentén épülő
bicikliutat, a segítségével minél
több vendéget a faluba vonzani
a jövőben. Bízunk benne, hogy
egy új termelői piacot is be
tudunk majd üzemelni a közel-
jövőben, hogy a környék gaz-
dái el tudják adni, cserélni
áruikat. Amint lesz bármi
fejlemény az új bankautomata
ügyében, jelentkezni fogunk.”

A második világháború tra-
gédiáját, a roma holokausztot
bemutató kétnapos kiállítást
tartottak a pol-murakeresztúri
gármesteri hivatalban augusz-
tus elején. A vándorkiállítás
a magyar és az európai ci-
gányság jogfosztásának, depor-

A roma holokausztról
nyílt kiállítás

A II. világháború tragédiájára emlékeztek Murakeresztúron.

tálásának, megsemmisítő tábor-
ba zárásának történetét mu-
tatja be.

A megnyitón Kardos Fe-
renc roma holokausztkutató, a
nagykanizsai Halis István Vá-
rosi Könyvtár igazgatóhe-
lyettese mondott beszédet.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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2016. január 1-je óta az
érettségi vizsgabizonyítvány
kiadásának feltétele: 50 óra
közösségi szolgálat teljesítése.
A cél az, hogy szervezett ke-
retek között, anyagi érdektől
mentes, segítő tevékenységre
való készség alakuljon ki,
amely a középiskolás diákok
személyes fejlődését és a helyi
közösség érdekeit egyszerre
szolgálja. Kiindulópontja lehet
a útjá-valódi önkéntessé válás
nak. A diák nem csupán tesz
valamit a köz érdekében, ha-
nem tanul is: közösségi tevé-
kenységet, együttműködést,
konfliktuskezelést, empátiát.

Kepe Mónika a fityeházi
könyvtárban dolgozott az Isko-
lai Közösségi Szolgálat (IKSZ)
alatt. Kíváncsivá tett, hogy
milyen motiváció hajtotta, ami-
kor jelentkezett a programra.

– Kérlek, beszélj magadról!
– Kepe Mónikának hívnak

és a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum Thúry György Techni-

50 óra közösségi szolgálat a fityeházi könyvtárban

kumban tanulok. Most lettem
10. osztályos tanuló.

– Milyen elgondolásból vá-
lasztottad közösségi szolgálatra
Fityeház Község Önkormány-
zatát?

– Fityeházi vagyok, itt élek.
Mindenképp kényelmes az,
hogy nem kell bejárni a vá-
rosba.

– Nagyon hamar jelentkez-
tél a közösségi szolgálatra?

– Szerettem volna túl lenni
rajta, hogy később a tanulásban
ne legyen akadályom. Önszor-
galomból tanulom az angol
nyelvet, napi szinten kommu-
nikálok közösségi oldalon és
telefonon is angolul.

– A helyi önkormányzat ve-
zetőjétől milyen munkát kaptál,
mi volt a feladatod? Hogyan
töltötted az első napod?

– Könyvtári feladatot kap-
tam. Az első napomon még a
könyvtárban diákmunkán tar-
tózkodott Zadravecz Georgina
és Csöndör Dominika. Erzsi
néni bemutatta a könyvtárat és
a két diákot, akik már javában
dolgoztak. Közben Erzsi néni a
következő rendezvény előké-
születeire készült, így tovább
Georgina segített az adminiszt-
ráció feladatok minél alaposabb
megismertetésében.

– Mivel foglalkoztál a kö-
zösségi szolgálat további ré-
szében?

– Lehetőségem volt a betérő
könyvtárhasználókat fogadni,
az adminisztrációs munkákat
jobban megismerni. A beérkező
könyveket a polcra visszahe-

lyezni, műsoros DVD-ket rend-
szerezni, a polcon lévő köny-
veket eligazítani. Része volt a
napi programunknak a könyv-
tár söprése és felmosása is.
Szintén segítettem a függö-
nyöket feltenni.

– Milyen programban vettél
részt?

– Georgina elmondta, hogy
előzőleg milyen sok program
volt, nekem az augusztusi hó-
napban már kevesebb feladat
jutott. A kölcsönzéseken kívül
szombati napon volt gyermek
játszóház. Erzsi néni második
alkalommal tartott ruhabörzét.
Ebben is segítettem, kipakol-
tam és rendszereztem a ruhá-
kat. Magam is meglepődtem,
hogy volt érdeklődés a börzére.

– Hogyan látod, van értel-
me a közösségi szolgálatnak?

– Ilyenkor még nincs kifor-
rott, határozott elképzelésem a
jövőmmel kapcsolatban, ezért
nagyon jó lehetőségnek tartom
azt, hogy betekintést erre a
munkaterületre is.

Kovácsné Deák Erzsébet
könyvtáros és

művelődésszervező

Kepe Mónika

A Sportegyesület Murake-
resztúr felvételt hirdet utánpót-
láskorú gyerekeknek.

„Szeretettel várunk minden
2009-2016 között született mu-
rakeresztúri és fityeházi gyer-
meket: fiúkat és lányokat egy-
aránt. A gyerekekre heti két
edzés vár szakképzett edzők
vezetésével. Jelentkezni Zavar-

Felvétel gyerekeknek a
sportegyesületbe

kó Józsefnél, az egyesület tit-
káránál lehet Facebookon vagy
telefonon. Tel: 06 30 409-4394.
Szeretnénk, ha minél több gye-
rek sportolna rendszeresen fa-
lunkban, minél többen tapasz-
talatot nyernének arról, milyen
együtt, egy csapatban jó célo-
kért küzdeni” – olvasható a
sportegyesület felhívásában.

6-12 éves korig várják a gyerekek jelentkezését.

Hullámzóan indul az MP
Kanizsa Murakeresztúr őszi
szezonja. Bár a kupában fölé-
nyes győzelmet ért el a klub, a
szabályosnál eggyel többet cse-
rélt a csapat, így onnan az első
forduló után kizárták az együt-
test. Ezt követően két idegen-
beli vereségre két hazai győ-
zelem jutott a bajnokságban.
Az első vereség alkalmával lét-
számhiányos volt a csapat, az
utolsó perceket sérülés miatt
hátrányban játszott le a ke-
resztúri együttes. Ezt követően
egy hazai győzelem összejött
Nagykapornak ellen, Keszt-
helyen újabb vereség jött, majd

Két vereség és két győzelem
egy újabb hazai siker Botfa
csapatával szemben. Az látszik,
ha megvan a létszám és a kellő
elszántság, akkor bárki ellen
veszélyesek lehetnek a kereszt-
úriak. De ha foghíjas az együt-
tes, vagy a lelkesedés alább-
hagy, meglepetésszerű veresé-
gek is benne van a játékban.

Az eredmények: Z-Net Te-
lekom Becsehely SE-MP Kani-
zsa Murakeresztúr 3-0, MP
Kanizsa Murakeresztúr – Nagy-
kapornak SE 2-1, Keszthelyi
Haladás SC - MP Kanizsa Mu-
rakeresztúr 2-1, MP Kanizsa
Murakeresztúr – Zalaware Bot-
fa 5-2.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu



VII.2021. szeptember Mura Info



52021. szeptember Dél-Zala Murahíd

Augusztus 22-én a Letenye
melletti Fényesi-kavicsbánya
tónál horgászversenyt rendez-
tek. Az eredményhirdetésén
Farkas Szilárd letenyei város-
vezető is részt vett. A különdí-
jakat és díjakat a városvezető
adta át a helyezetteknek. Fel-
nőtt kategóriában ismét Dobos
Ferenc nyerte el az első he-
lyezést és a vándorkupát egy

Horgászverseny a Fényesi-kavicsbányán
évig ismét az első helyezett
birtokolja. A verseny a kora
reggeli órákban kezdődött,
mintegy 40 résztvevővel, ne-
vezővel.

A polgármester a Letenyei
Sporthorgászok Egyesülete ré-
szére 50.000 forint saját támo-
gatást biztosított, melyet a ren-
dezvény alkalmával nyújtott át
az egyesület titkárának.

A versenyt Dobos Ferenc nyerte meg.

Farkas Szilárd polgármes-
ter tájékoztatta lapunkat, hogy
az elmúlt hetekben letenyeiek
keresték meg az önkormány-
zatot a helyi tanuszoda beru-
házás vonatkozásában. Sokan
felvetették, hogy a kivitelezés
megállt, hónapok óta nem látni
annak folytatását.

A polgármester hivatalos le-
vélben kereste meg a beruházás
jelenlegi állapotáról szóló tájé-
koztatás miatt a BMSK Beru-
házási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zrt-t, mely levélre na-
pokon belül az alábbiakat rea-
gálta a cég. A letenyei város-
vezető, megjegyezte a 30. hé-
ten tartott kooperáción elhang-
zottak alapján szembesült elő-
ször a jelenleg felmerült prob-
lémák tekintetében.

A Nemzeti Köznevelési Inf-
rastruktúra Fejlesztési Prog-
ram keretében megvalósuló
letenyei tanuszoda beruházás
kivitelezési munkáit a Beruhá-
zási Ügynökség/BMSK Zrt.
által kiírt közbeszerzési eljárás
során kiválasztott Dunántúli
Magasépítő Kft. (a továbbiak-
ban „Kivitelező”) 2021. tava-
szán megkezdte. A Kivitelező a
beruházás korábbi erdős terü-
letének előkészítése után, az
építmény alapjainak földmun-
kái során olyan, előre nem
látható alapozási problémával
szembesült, amelyek miatt az
alapozási tervek módosítása
vált szükségessé. A módosítá-

Tájékoztatás a letenyei tanuszoda beruházásról
sok kidolgozása, illetve az eh-
hez szükséges egyeztetések so-
ron kívül megkezdődtek és je-
lenleg is zajlanak. A Beruhá-
zási Ügynökség és a beruházás
megvalósításában résztvevők
mindent megtesznek az idővesz-
teség behozatalára. Az előírá-
soknak megfelelő kivitelezés
csak a jóváhagyott tervel és az
ehhez szükséges további forrás
biztosítását követően folytatható.

Farkas Szilárd polgármester
elmondta: személyesen vett
részt az egyeztetéseken, aki
emlékeztetett arra is, hogy a
megjelölt helyszínek közül a
beruházó a helyi általános
iskola, városi óvoda mögötti
1668/3 hrsz-ú ingatlant válasz-
totta ki, melynek tulajdonjogát
az önkormányzat ingyenesen
átruházta a Magyar Állam ré-
szére, sőt a térítésmentes átru-
házásról szóló szerződést már
2020. január 14-én Budapesten
aláírták. Ezzel az önkormány-
zat a rárótt feladatát teljesítette.
A városvezető azonban kiemel-
te, az önkormányzat az egyez-
tetések során minden alkalom-
mal partner volt és partner lesz
a jövőben is, a rárótt feladatán
kívül is segíteni kívánja a
beruházás mielőbbi sikeres
megvalósulását. A polgármester
végül hozzátette, bízik abban,
hogy a projekt befejezési
határideje jelentős mértékben
nem módosul és jövő év őszén,
telén már igénybe tudják venni
a letenyeiek és a járás isko-

A tanuszoda látványterve.

Tizenegy Zala megyei tele-
pülés szerepelt sikeresen a Ma-
gyar Falu Program újabb idei –
ezúttal orvosi eszközök beszer-
zésére kiírt – pályázati felhívá-
sán. Az elnyert összegek több
mint másfél millió forinttól
közel kétmillió forintig terjed-
tek. Közülük hat település –
Balatongyörök, Egervár, Gősfa,
Kemendollár, Letenye Mura-és
keresztúr – a maximálisan el-
nyerhető összeghez közeli tá-
mogatásban részesül.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester elmondta: évek óta
fontosnak tartja az önkormány-
zat az egészségügyi alapszol-
gáltatás, többek között a gyer-
mekorvosi rendelő eszközfej-
lesztését is, melyre pályázati
lehetőség állt rendelkezésre a

Magyar Falu Program

Magyar Falu Programban. A
gyermek háziorvos ellátja Lete-
nye, ésKistolmács, Murarátka
Zajk településekről érkező gyer-
mekeket. Dr. Nagy Mártonra
bízták a beszerzendő orvosi
eszközök listájának meghatáro-
zását a pályázatban: így a tel-
jesség igénye nélkül például
vizsgálóágy, műszerasztal, bú-
torzat, fonendoszkóp, otoszkóp,
informatikai berendezések, or-
vosi táska, vérnyomásmérő, a
hűtendő készítmények részére
pedig hűtőszekrény is kivá-
lasztásra került. Az eszközök
beszerzésére hamarosan sor
kerül – tette hozzá a város-
vezető, aki megköszönte mind-
azoknak a munkáját, akik a
támogatási forrás elnyerésén
dolgoztak.

A fotón Farkas Szilárd és Cseresnyés Péter.

láiban tanuló gyermekek, to-
vábbá a felnőttek is a létesít-
ményt. Az 1300 négyzetméter
hasznos alapterületű létesítmény-
ben egy 25 méteres, hatpályás,
szabványméretű medence és

egy 10x6 méteres tanme-
dence épül, amely nem csak a
diákok úszásoktatásának, de
akár a szabadidő- és verseny-
sportnak is lehetőséget ad a
településen.
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Huszonöt művészt hívtak
meg , a XXV. MuraLetenyére
Art Nemzetközi Festő Szim-
póziumra. A XXV. Mura Art
Nemzetközi Festő Szimpó-
ziummal augusztus 13-án kez-
detét vette a 60+ Mura Menti
Napok Hármashatár Fesztivál –
tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd polgármester.

A kulturális programsorozat
ugyanis tavaly volt 60 éves, de
akkor a pandémia miatt nem
rendezhették meg, ezért ünnep-
lik idén a kerek jubileumot. S
ahogy az immár 60 éve hagyo-
mány, a Mura Menti Napokat a
Mura Art nyitja. A Mura Art
elődje a Zalai Festőtelepek
volt, amit az egykori Megyei

Letenyei festő szimpózium

Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont szervezett, amikor a me-
gye településein, településen-
ként 3-4 alkotóval egy hé-
ten–tíz napon át folyt az alkotó-
munka – idézte fel a kezdeteket
Dömők József, a Fáklya Mű-
velődési Ház és Könyvtár igaz-
gatója. Aztán a rendszerváltás-
kor sok minden megváltozott,
az MMIK megszűnt, illetve
átalakult, mi pedig kapcsolatba
kerültünk a közeli horvát ajkú
településekkel. Náluk láttuk, hogy
ők egynapos szimpóziumokat
rendeznek. A korábbi gyakor-
latot és a kapcsolatokat ezzel
ötvöztük, így született meg
1996-ban a Mura Art, amelynek
népszerűsége azóta is töretlen.

A szimpóziumon a nagykanizsai Kepe Arnoldné (Cserfő Betty)
is részt vett.

Régiós gyakorlatot rende-
zett a letenyei székhelyű K -ör
zeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(Letenye ÖTE) augusztus 7-én
(szombaton) . AzKistolmácson
egész napos eseményen ifjúsági
és felnőtt kategóriában mérték
össze tudásukat a résztvevők.

Kovács Tibortól a Letenye
ÖTE elnökétől megtudtuk, az
előző vezetés, illetve az
egyesület akkori elnökségének
ötlete volt, hogy kellene egy
kötetlen napot tartani, ahol le
lehet ereszteni egy kicsit a
gőzt. Ne mindig arról szóljon a
dolog, hogy menni kell, mert
riasztás van, hanem egyszer
próbáljanak meg egy csapat-
építő jelleggel összejönni. Eb-
ből adódott, hogy ezt akkor

Régiós vizes gyakorlatot tartottak Kistolmácson
miért ne itt Kistolmácson?
Miért ne egy kellemes tó kör-
nyékén? Miért ne egy jó han-
gulatú főzőcskével? Ők tovább
gondolták, hogy miért ne hív-
janak meg több tűzoltó egye-
sületet erre.

A találkozó alkalmával a
fiatalok versengtek egymással,
és igyekeztek minden feladatot
a legjobban teljesíteni. A meg-
mérettetés mellett az idősebbek
főztek, majd komoly szakmai
gyakorlaton is részt vehettek a
jelenlévők a hétvégi mulat-
ságon.

Farkas Szilárd, a VII. Re-
gionális Vizes Gyakorlat főv -éd
nöke elmondta: bízik abban,
hogy ismét a beszélgetésé, a jó
hangulaté, a közös együttlété és

a barátságé, a kapcsolatok ki-
alakításáé lesz az esemény.
Természetesen a barátkozáson
és a jó hangulaton túl, a közös-
ségi rendezvény hatásán túl
lesz egy szakmai verseny is,
ahol az önkéntes tűzoltók, kü-
lönböző kategóriában méret-
tetik meg magukat.

Birkás Zoltán, Kistolmács
polgármestere örül a hasonló
programoknak. Szerinte a kis-
vasút meghosszabbításával még
több ember juthat el a faluba,
így erre a tűzoltó napra is.
Kistolmács minden évben

helyet ad a tűzoltó pikniknek.
Ez az éves munkának a zárása
több alosztállyal együtt. Kistol-
mács örül neki. Mi mindenféle
rendezvénynek, ami jó szán-
dékú, annak helyt adunk –
fogalmazott Birkás Zoltán, Kis-
tolmács polgármestere.

A szervezők tov -ábbra is sze
retnék tartani ezt a hagyo-
mányt, hogy a tűzoltó egyesü-
leteket meginvitálják egy baráti
összejövetelre, ahol minden év-
ben jól szórakoznak az egybe-
gyűltek, és egy vándorkupa is
gazdára talál.

Szeretnék őrizni ezt a hagyományt.

Tér-Zene program 7,5 mil-
lió forintos támogatásával a
következő egy évben számos
nagyszerű zenei produkcióval
várja az érdeklődőket a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár. A
pályázati forrást Letenye Város
Önkormányzata nyerte el – fo-
galmazott lete-Farkas Szilárd
nyei városvezető, aki hozzátet-
te: a város szeretne minél több
korosztályt megszólítani és mi-
nél szélesebb palettán kínálni
ezeket az élményeket. Idén
ünnepli 30 éves jubileumát a
Vox Varietas Kamarakórus és a
Mákvirág Citerazenekar. Több,
mindhárom évtizedes múlttal
rendelkezik Letenye Város Fú-
vószenekara is. Fél évszázada
partnerségben vagyunk a Fil-
harmóniával, az Ifjúsági Hang-
versenysorozatok megrendezé-
sében.

Dömők József, a szervező
közművelődési intézmény igaz-
gatója kiemelte: az idén július
elsejével kezdődött és jövő év
június 30-án záruló rendez-
vényfolyam összeállítása során
nem a nulláról indultak, hanem
az elmúlt évtizedek gazdag

Sikeresek a térzenei programok
hagyományaira és tapasztala-
taira támaszkodtak. Beépítették
a sorozatba közkedvelt és nép-
szerű programjaikat, a Séta Té-
ri Zenés Estéket, a Mura Menti
Napok-Hármashatár Fesztivált,
a Hóvirág Tavaszi Művészeti
Fesztivált, a Platán Őszi Napo-
kat, az egyházi indíttatású Ars
Sacra Fesztivált, és még sorol-
hatnánk. Egy éven át 30 kon-
cert és zenei rendezvény közül
választhatnak az érdeklődők,
olyan fellépőkkel, mint Kegye
János pánsípművész, a General
Harmony Singers, a csáktor-
nyai Čakovec Dixieland Band
vagy Szabó „Szabca” István
musicalénekes. Az igazgató
elmondta, a nyár folyamán az
Orfeum Vándorszínpad művé-
szei (Birinyi Mónika szubrett
és Bálint Csaba tenor) operett
és musical örökzöldeket adtak
elő, Nyakas Péter (gitár) és
Schüttönhelm Tibor (harmoni-
ka) alkotta Duo Don Pedro-Z
nevű formáció műsorára július
végén, a Fourtissimo Zenekar,
továbbá Letenye Város Fúvós-
zenekara pedig augusztus hó-
napban léptek fel.

Letenye Város Fúvószenekara is fellépett.
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Augusztus 18-án késő dél-
után a 60+ Mura Menti Napok
újabb állomásához érkeztünk,
Mészáros T. László fotóriporter
életmű kiállításának megnyi-
tójára került sor a letenyei kas-
télyban – fogalmazott Farkas
Szilárd köszöntő beszédében. A
polgármester hozzátette, a le-
tenyeiek számára nem isme-
retlen a Mészáros T. László, hi-
szen fotóival többek között a Le-
tenye Naptárban is találkozhat-
nak, de egy nagyszerű kezde-
ményezés, a Letenye társasjáték
is az ő keze munkáját dicséri.

Életmű kiállítás

A felcsendü-Molnár Dániel
lő gitárdallamai és köszöntő
gondolatok után dr. Simán
László fotóművész, a Magyar
Fotóművészek Világszövetsége
Természetfotó tagozatának el-
nöke nyitotta meg a rendez-
vényt, aki Mészáros T. László
emberi és szakmai munkássá-
gát is méltatta a nagyközönség
előtt. 16 évesen kezdett fotózni,
több mint 100 albuma jelent
meg, 15 évig fotózott a Zalai
Hírlapnál és kreativitásával a
gyermekek figyelmét is felhívta
társasjátékaival.

„Mészi” itt is fotóriporter volt…

Gyakoriak a csőtörések Le-
tenyén az elöregedett ivóvíz-
ellátó rendszer miatt. Csőtörés
miatt a háztartások egyharma-
dában nem volt víz Letenyén
július 25-én, vasárnap délelőtt.
A Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. munkatársai azonban né-
hány órán belül kijavították a
hibát. , a tele-Farkas Szilárd
pülés polgármestere elmondta:
a csőtörés sajnos már havonta
visszatérő problémát jelent a
városban. Legutóbb Letenye
központjában, a Fáklya Műve-
lődési Ház és Könyvtár előtti
park mellett hibásodott meg
egy főnyomócső, ez okozta
több utcában is a vízhiányt. A
szakemberek azonnal elkezdték
a hiba elhárítását, azonban a
munkálatok során megváltozott
áramlási irányok miatt elszíne-
ződött ivóvíz jutott a háztar-
tásokba.

A háztartásokba a javítást
követően bejutott a csőbe lera-
kódott vas, mangán tartalmú

Gyakoriak a csőtörések Letenyén
ivóvíz, ami tulajdonképpen egy
látványos barnás elszíneződést
okozott. Sajnos ez probléma
volt a háztartásokban, a lakók
felháborodtak, hiszen vasárnap
többnyire otthon tartózkodtak.
Ebédet főztek, mostak, házi-
munkát végeztek, amelyhez
szükség volt a vezetékes ivó-
vízre és sokan sajnos úgy jár-
tak, hogy a mosógépbe helye-
zett ruhák elszíneződtek, tehát
ismét ki kellett mosni azokat –
reagált lapunknak Farkas
Szilárd.

A rendszeresen visszatérő
probléma oka, hogy elöregedett
az ivóvízellátó rendszer, pénz-
hiány miatt egyelőre ezt nem
tudják korszerűsíteni – tudtuk
meg , a Dél-Cziráki Lászlótól
zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
vezérigazgatójától, aki többek
között elmondta: a vízbázis és a
víztároló közötti fővezetéken
volt a hiba a hétvégén. Ez egy
150-es átmérőjű, acélvezeték.
Sajnos emiatt a város jelentős

részén volt vízhiány másfél, két
óra hosszan. A kollegáim rög-
tön megkezdték a hiba javítását
és el is végezték. A teljes hely-
reállítás, a zöldterület helyre-
állítása is meglesz 1-2 napon
belül. Sajnos öreg az ivóvíz
hálózat Letenye városban –
nyilatkozta Cziráki László. A
vezérigazgató szerint egy nyer-

tes pályázat az, ami hosszú
évekre megoldhatná a csőtörés
miatti gondokat a városban,
melyet a város első embere is
hangsúlyozott, ehhez viszont
szükséges a kormány támoga-
tása is, önerőből ez a feladat
megoldhatatlan a jövőre nézve,
mert milliárdos nagyságrendű
beruházásról van szó.



8 20 .21  szeptemberDél-Zala Murahíd

A Szőlő- és Gyümölcster-
mesztők Egyesülete Bor-és a
barát Hölgyek Társasága au-
gusztus elején az Öreg-hegyi
boronapincénél tartott közgyű-
lést. Az eseményen a Magyar
Falu Programban nyert eszkö-
zöket mutatták be, valamint a
legjobb boroknak járó elisme-
rést is átadták. A Szőlő- és
Gyümölcstermesztők Egyesüle-
tének elnöke, Somogyi András
az összejövetelen elmondta:
egy korábbi vidékfejlesztési pá-
lyázatnak köszönhetően a bo-

A boronapincénél találkoztak

ronapince környékét szilárd,
illetve térkő burkolattal fedték
be. A falu programban pedig
1,8 millió forintból sátrakat,
sörpadszetteket, teraszfűtő hő-
gombát, továbbá 150 literes
saválló hordót és borhűtőt vá-
sároltak. , a ZalaTörök Henrik
Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület irodavezetője a meg-
nyert vidékfejlesztési pályázat
részleteit ismertette a közösség
tagjai számára, majd Simon
Zoltán, a Zalai Borvidék Hegy-
községi Tanácsa elnöke rész-

leteiben ismertette a letenyei
borbírálaton tapasztaltakat. Ezt
követően letenyeiAigner Géza
plébános megáldotta az új
eszközöket és szólt Szent Do-
nátról, a borvidék védőszent-
jéről is. A térségben Szent Do-
nát legközelebbi szobra Kis-
tolmácson található.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester köszöntő beszédében
kiemelte: évek óta megoldandó
probléma az Öreghegyi út fel-
újítása, melyre a szomszédos
Zajkkal együtt próbálnak for-
rást találni, mivel a korábbi pá-
lyázataikra nem kaptak támoga-

tást. Bizakodva néznek a jövő
elébe, hiszen egy most meghir-
detett vidékfejlesztési program
felhívására és a zártkeri ingat-
lanok fejlesztésére is nyújtottak
be pályázatot a közelmúltban.

A rendezvényen adták át a
tavaszi, 43. letenyei borbírálat
díjait. A 139 nevezett nedűből
120 fehér, 10 vörös és 9 rozé
volt. Ezek közül 33 arany, 68
ezüst, 35 pedig bronz minő-
sítést kapott.

A város bora megtisztelő cí-
met 2020-asSomogyi Tibor
évjáratú cserszegi fűszeresének
ítélte oda a zsűri.

Somogyi András ismerteti az eredményeket.

A 60+ Mura Menti Napok
keretében nyílt meg Kalivoda
Kata, helyi születésű festő, gra-
fikus és karikaturista emlékszo-
bája a Szapáry-Andrássy-kas-
tély földszinti felújított szár-
nyában. Az avatóünnepségen a
művész életútjáról is szó esett.
Az emlékszoba létrejöttének
történetét , a Fák-Dömők József
lya Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatója tárta a közönség
elé. Beszédében elmondta: a
környéken élő, orosz szárma-
zású mű-Dimitrij Dubiczkij
gyűjtő még a járvány előtt ke-
reste fel pol-Farkas Szilárd
gármestert, hogy a gyűjtemé-
nye néhány eredeti Kalivo-
da Kata grafikával, olajfest-
ménnyel és dokumentummal
gazdagodott. Mivel az 1877-
1936 között élt művész Lete-
nye szülötte, úgy döntött a
gyűjtő, felajánlja ezeket kiállí-
táshoz vagy emlékhely, mú-
zeum létrehozásához. Sajnos a

Kalivoda Kata emlékszobát hoztak létre a letenyei kastélyban
folyamatot lassította a korona-
vírus világjárvány, de végül
sikerrel jártak. A munkában
oroszlánrészt vállalt Pisnjak
Attila művészettörténész, a
lendvai Galéria és Múzeum
munkatársa, aki egy tanul-
mányt is készített – mondta el
az igazgató. A lendvai Zala
György életét kutatva fedezte
fel, hogy a híres szobrász
unokahúga a letenyei Kalivoda
Kata volt. Készített egy tanul-
mányt a festőről, melynek ki-
vonatai, képekkel illusztrál-
va díszítik az emlékszoba fa-
lát. Örömmel vettük Guerra
Gusztáv, a zalaegerszegi a
Pálóczi Horváth Ádám AMI
zeneiskola nyugalmazott igaz-
gatója felajánlását, tőle jel-
képes összegért szintén ere-
deti, Kalivoda festményt vásá-
roltunk.

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester az ünnepségen el-
mondta: örömmel vette, hogy

van műgyűjtő, akinek fontos
egy magyar festőművész élet-
művének ápolása. Reméli,
hogy a jövőben újabb művek-
kel bővülhet a kivételes tárlat.
A városvezető ezt követően
Dimitrij Dubiczkijjal ajándéko-
zási, valamint adásvételi szer-
ződéseket írt alá, melyek biz-
tosítják az emlékszoba állandó
kiállítási anyagait, illetve a

művek önkormányzati tulaj-
donba kerülését.

Pisnjak Attila lendvai mű-
vészettörténész ugyancsak szólt
a vendégekhez. Kiemelte: szá-
mára különleges volt a „talál-
kozás” Kalivoda Katával. A
letenyei közösség számára a
festő és grafikus életműve az
állandóságot jelenti, büszkék
lehetnek az életműre.

A fotón balról Pisnjak Attila, Dimitrij Dubiczkij, Farkas Szilárd,
Dömők József.

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.
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Kistérségi havilap

Csörnyeföld Nagyboldog-
asszony temploma kapcsán, a
katolikus egyház legnagyobb
Mária-ünnepéhez, Nagyboldog-
asszony mennybevétele napjá-
hoz legközelebb eső vasárnap
tartjuk a község búcsúját. A
település életének egyik leg-
fontosabb eseménye a Nagy-
boldogasszony-napi búcsú, ezért
az önkormányzat igyekezett a
falubeliek és a településre láto-
gatók számára emlékezetessé
tenni ezt a napot.

Arcfestéssel, korongozással,
népi játszótérrel, ugrálóvárral,

Csörnyeföldi búcsú
körhintával kedveskedtünk a
gyermekeknek, továbbá büfé,
kirakodó vásár, kézműves
termékek várták az érdeklő-
dőket.

Az időjárás kedvezőtlen
alakulása ellenére sikerült a
fellépéseket megrendezni. Késő
délután elsőként a Letenyei
Alapfokú Művészeti Iskola
csörnyeföldi gyerekekből álló
táncosait láthatta a közönség,
akik hangulatos produkcióval
készültek. A táncosokat a Cso-
kigyáros műsora követte, aki
izgalmas produkcióval vonta

magára a kicsik és nagyok
figyelmét.

A Zalaapáti Harmonika Ze-
nekar jól ismert nótákkal éne-
keltette meg a közönséget.

Sztárfellépőnk Dj. Szatmári
és Jucus volt, akik a 2000-es
évek elején robbantak be a
magyar zenei piacra és fülbe-
mászó dalaikat az egész ország
ma is kívülről fújja. Fellépé-
sükre településünkön is hatal-
mas volt az érdeklődés, az elő-
adás remek hangulatban telt.

Összességében elmondható,
hogy az időjárási körülmények
ellenére is egy izgalmas, jól
sikerült napot tudhatnak maguk
mögött a helyiek.

A rendezvénnyel idén is a
hagyományokra, a helyi és kör-
nyékbeli értékek fontosságára
szerettük volna felhívni a fi-
gyelmet.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Kézműves vásár is volt.

A régi búcsúk emlékét idézte a céllövölde.

Rendezvények – képekben

Letenyén a „60+ Mura Menti Napok - Hármashatár Fesztivál”
jó alkalmat teremtettek a kikapcsolódásra. Bár tavaly a pandé-
mia közbeszólt, a hagyomány nem tört meg, a 61. évben a 60.
alkalom is nagy sikerrel zajlott. Cseresnyés Péter országgyűlé-
si képviselő, államtitkár is részt vett a rendezvényen (balról a
második).

XXV. Jubileumi MURA-ART Nemzetközi Festő Szimpózium,
augusztus 13.

Legendák Színpada: P-MOBIL, augusztus 20.
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