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Szeptember 19-én, vasárnap
a lévő kápolnánálBéci-hegyen
Kisasszony-napi búcsút tarta-
nak. A program 13 órakor szent-
misével kezdődött, majd zenés
műsorral folytatódott az ese-
ménysor, ahol Petrás Mária,
Prima Primissima- és Magyar
Örökség díjas népdalénekes,
keramikus, az Magyar Művé-
szeti Akadémia rendes tagja és
a adtakMuzsikás Együttes
színvonalas produkciót.

A Muzsikás együttes 1973
óta működő nemzetközi hírű

Kisasszony-napi búcsút tartottak
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
magyar népzenei együttes,
amely 2008. november 2-án a
legrangosabb nemzetközi vi-
lágzenei elismerésének, a World
Music Expo WOMEX-díjának
kitüntetettje volt. A helyi ese-
ményen ,Dékány Sixtus atya
ciszterci szerzetes és a letenyei
származású Halász Tibor Ni-
várd szerzetes is részt vettek,
celebráltak szentmisét.

A nívós eseményt hagyo-
mányosan a helyi Most vagy
Soha Egyesület szervezte.

A program misével kezdődött.

„Szüreteljünk jó kedvűen,/
vidámságunk hasson,/hogy a
vendég, mikor eljön, /itt jó bort
ihasson!/Hadd teljenek meg a
hordók, /finom „hegylevével”,/
büszkélkedjen az itókánk/a bo-
rász nevével!”/(Aranyosi Er-
vin: Szüret)

2021. szeptember 25-e ha-
gyományos, ám bizonyos szem-
pontból mégis rendhagyó nap-
nak bizonyult a semjénházi
lakosok életében. A Covid-
járványügyi korlátozások miatt
hosszú időre búcsút kellett
mondanunk a közösségi prog-
ramoknak: 2019 óta nem tart-
hatta meg a település a Pün-
kösdkor esedékes kétnapos fa-
lunapot és számos, más rendez-
vényre sem kerülhetett sor.
Egyedül a farsang hangulatát
tudta felidézni az önkormány-
zat a pandémia okozta zárlat

Fergeteges szüreti mulatság volt Semjénházán

alatt, de azt is csak komoly
előkészületekkel. A higiénés
szabályok betartása mellett min-
den semjénházi lakost megven-
dégeltek a képviselő-testület
tagjai: a falu utcáin jelmezbe
öltözve haladtak a hivatali
dolgozók és az asszonykórus
tagjai, akik vidám „téltemető”
zenei kíséret mellett frissen
sütött fánkkal és forralt borral
kínálták a lakókat.

Ekkora kihagyást követően
szinte az újdonság erejével
hatott az idei első komoly
közösségi összejövetel. Talán
ez is az egyik oka lehetett an-
nak, hogy fantasztikus hangu-
latban telt ez a találkozó. Ki-
szabadulhattak végre az embe-
rek, kicsit hátat fordíthattak a
monoton hétköznapoknak és
volt lehetőségük újra talál-
kozni egymással: énekelni, tán-

colni, együtt ünnepelni egy
kicsit.

Az előkészületek keretein
belül – már a mulatságot meg-
előző napokban – a Semjénhá-
za Gyöngyszemei Asszonykórus
tagjai és a helyi önkormány-
zatnál dolgozó közfoglalkozta-
tottak vezetésé-Kárpáti István
vel mind a faluház előtti téren,
mind a Sándor-hegyen a szüret
egy-egy mozzanatát idéző dí-
szítést készítettek. A gyönyörű
őszi szüreti kompozíció minden
helyi lakos és vendég számára
felüdülést jelent a szürke
hétköznapokban.

A szüreti mulatság 13 óra-
kor látványos felvonulással vet-
te kezdetét, ahol a helyi
asszonykórus tagjai által késő

nyári, kora őszi virágokkal,
termésekkel, cimerával csodá-
san feldíszített helyi traktor-
konvoj – a molnári, szentmár-
toni, szepetneki, petriventei
traktorokkal együtt – szállította
a népviseletbe öltözött fellé-
pők, és a mulatság iránt érdek-
lődők vidám, dalos kompániá-
ját a település határában levő
Sándor-hegyre. A konvoj elő-
ször Semjénháza, majd Molnári
utcáin haladt végig, míg végül
a két település közötti majoron
keresztül megérkezett úticél-
jához.

Ott a helyi vincellérek lehe-
tővé tették az érkezők számára,
hogy a közös szőlőpréselést
követően mustot és gyümölcsöt

Cseresnyés Péter is préselt.
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kóstoljanak. A szőlészeti beren-
dezéseket (daráló, prés) Haszon
István képviselő biztosította.
Ezt követően a hegyhát köze-
pén polgármes-Preksen László
ter, Kárpáti István alpolgár-
mester és Haszon István kép-
viselő pincéje előtt kialakított
sátrakban frissen készített,
többnyire bográcsételeket fo-
gyaszthattak a vendégek: az
önkormányzat részéről Mátés
Ferenc Erdősfaképviselő, az
Polgárőr Egyesület elnöke és
egyben szakácsmester és segí-
tői, Trojkó József, Vlasics Jó-
zsef Trojkó Ervinés az örök
sláger csülkös babgulyást és a
mi vidékünkön régóta szokásos
szüreti kakaspörköltet főztek. A
Molnári Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Kollár György
vezetésével csirkepörköltet, Tát-
rai Tibor Treska Stefoés hegyi
pörköltet szolgáltak fel, a Kis-
berkes Vadásztársaság vadma-
lacsüldővel kényeztette a kö-
zönséget, és csapa-Kollár Béla
ta pedig egy remek pincepör-
költtel adott különleges gaszt-
ronómiai élményt. A gyerekek
és a fiatalok körében pedig a
Semec Farm által felajánlott
több száz szál paprikás grill-
kolbász volt a kedvenc.

A minden igényt kielégítő
ebédet követően számos itallal
olthatták szomjukat a vendé-
gek, és még egy különleges,
pezsgő alapú koktél is emelte a
kínálatot. A jó hangulatról a
zenét szolgáltató egyik főszer-
vező, , aPreksen Csaba Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat el-

Fergeteges szüreti mulatság volt Semjénházán
nöke gondoskodott, aki főként
az esti sztárvendég, a Mejaši
slágereiből adott ízelítőt. Az
igazi meglepetést mégis az
okozta, amikor Kárpáti István
alpolgármester megjelent Sán-
dor-hegyen a zenekar tagjaival,
akik mindenféle sztárallűröket
mellőzve vegyültek a tömegbe
és kóstolták meg az ott készült
finomabbnál finomabb ételeket.

A szüreti mulatság keretein
belül a faluház előtti téren a
Semjénháza Gyöngyszemei
Asszonykórus, a Molnári Köz-
ségi Horvát Nemzetiségi Óvo-
da Molnári Tánccsoport, a , a
Veseli Zbor szepetneki dalkör, a
tótszentmártoni KUD Kórus és
Tánccsoport Petrivente, és a
Virágai Asszonykórus is egye-
dülálló, színvonalas műsorral
képviseltették magukat a hatal-
mas népszerűségnek örvendő
rendezvényen.

A nemzetiségi műsorokon
kívül a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház előadói csodá-
latos musical- és operett-válo-
gatással kápráztatták el a kö-
zönséget. A kulturális műsor
alatt a hivatal dolgozói – név
szerint: Stejer-Kárpáti Edina,
Kardos Márta, Nagy-Varga
Tünde, Csáji Rita Kónyaés
Csilla – a Semjénháza Gyöngy-
szemei Asszonykórus által ké-
szített házi- és cukrászsüte-
ménnyel, pogácsával, hűsítővel
vendégelték meg az ide érkező
idősebb látogatókat, gyereke-
ket. Az este fénypontja a Va-
rasdról érkező horvát együttes,
a Mejaši zenekar csaknem
ötórásra nyúló koncertje volt,

ahol a rengeteg közismert szá-
mon kívül – Zorica, Zavela me
Ana - még az „Az a szép, aki-
nek a szeme kék” című magyar
nóta is felcsendült. A közönség
szó szerint tombolt, a közös
éneklés sem maradhatott el, így
köszönték meg a látogatók a
zenészek számára a professzio-
nális előadást.

A rendezvényt meglátogatta
és köszöntötte a résztvevőket
Cseresnyés Péter kereskede-
lempolitikáért és fogyasztóvé-
delemért felelős államtitkár,
országgyűlési képviselő, aki
köszöntőjében kiemelte a ha-
gyományok őrzését, a magyar,
a horvát és a nemzeti értékek
életben tartását, és hogy ez az
évek óta tartó hagyomány
(Semjénháza és Molnári tele-
pülések önkormányzatai és kul-
turális egyesületei által évente
felváltva lebonyolított rendez-
vény) ne szakadjon meg. Mind-
ezek mellett sort kerített Bróz
István vincellér segítségével
egy kis mustpréselésre és kós-
tolásra is a helyi gazdák gyű-
rűjében.

A szomszédos település pol-
gármestere, is meg-Kósa János
erősítette a résztvevőknek, hogy
ezt a rendezvényt továbbra is
ebben a formában tartsuk, eset-
leg emeljük még színvonala-
sabbá. A rendezvényen kilenc,
összesen csaknem 90 tagot
számláló fellépőcsoport és közel
400-450 érdeklődő volt jelen.

A Semjénháza Községi Ön-
kormányzat és a Semjénháza
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat, mint főszervező kö-
szönetét fejezi a Semjénháza
Gyöngyszemei Asszonykórus
tagjainak az erőn felül nyújtott
segítségért, az Erdősfa Polgárőr
Egyesületnek a rendezvény biz-

tosításáért, a Horváth Vegyes-
boltnak a felajánlott szendvi-
csekért, a főzőcsapatoknak az
ízletes ételekért, a Semec
Farmnak a felajánlott grillkol-
bászért. Végül, de nem utolsó
sorban köszönetet szeretnénk
mondani a fellépőknek, akik
csodálatos, színvonalas műso-
rukkal emelték a szüreti mu-
latság hangulatát, és akiket
ezért egy-egy ajándékkosárral
és emléktárggyal leptünk meg.
A rendezvényt többek között a
Zala Megyei Önkormányzat,
valamint a Miniszterelnökség
Bethlen Gábor Alapkezelő pá-
lyázati forrásból támogatta.

Úgy gondolom, bátran ki-
jelenthetjük, hogy a szívvel-
lélekkel megrendezett szüreti
mulatság elérte célját: előtérbe
kerültek a szőlőszürettel kap-
csolatos hagyományok, me-
lyeknek a megőrzése és a fia-
talabb nemzedéknek való át-
örökítése a mi felelősségünk. A
rendezvény hozzájárult a kö-
zösség – ezzel együtt a mura-
menti horvát nemzetiség –
összetartó erejének növelésé-
hez és a környező települések-
kel kialakított szoros kapcsolat
ápolásához is.

Egy személyes észrevétellel
szeretném zárni a gondolatai-
mat. Szerintem bárki felteheti
magának a kérdést: „Érezted
már magad otthon egy tömeg-
ben? Mintha része lennél vala-
mi nagyobbnak? Hogy eltölt az
elképesztő energiája a közös-
ségnek? Hogy a látszólagos
különbségek ellenére tudod,
hogy mélyen egyformák va-
gyunk?” Úgy vélem, hogy
ezekre a kérdésekre a semjén-
házi szüreti mulatságon meg-
jelentek válasza: IGEN.

Nagy-Varga Tünde

Óriási sikere volt a Mejaši koncertjének.

Fotó: Antonio ČukoićFotó: Antonio Čukoić
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2011. április 25-én ünnepé-
lyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátum-
mal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg alá-
írásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb sza-
bályokat. Jelentőségét nagy-
ban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és de-
mokratikus Magyarország ma-
ga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, vala-
mint az európai értékek mel-
letti elköteleződését, a szük-
séges lelki és szellemi meg-
újulás iránti igényét.

Az elmúlt 10 évben Ma-
gyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható irány-
tűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a csa-
ládokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.

A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben tör-
ténő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e pél-
dát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen ke-
rüljenek elhelyezésre a ma-
gyar állam működését szabá-
lyozó alapdokumentumok.

Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptör-
vényben meghatározott nem-
zeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hiva-
tal középületeiben is kifüg-
gesztették a Nemzeti Hit-
vallást.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhi-
vatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

7537 milliárd forint érke-
zik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrár-
politika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

vidékfejlesztési pillérén keresz-
tül érkező forrásokat így 2021-
től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élel-
miszeripar fejlesztésére.

Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyan-
annyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.

A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások ré-
vén pedig további 3272 mil-
liárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.

A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nem-
zetünk jövője szempontjából

rendkívül fontos a magyar vi-
dék gazdaságának és erőforrá-
sainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innová-
cióra építő, versenyképes és si-
keres agrárium megteremtése.”

A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európá-
ban egyedülállóan magas.

Orbán Viktor miniszterel-
nök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar léte-
zés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a mél-
tóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”

Nem túlzás azt állítani,
hogy nincsZala megyében
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerül-
ne kapcsolatba a kormányhiva-
tallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kor-
mányhivatal, ahol részben a kö-
telező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetősé-
gek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.

A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részle-
teiről kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízottat kérdeztük.

Az Agrár- és Vidékfejlesz-
tést Támogató Főosztály egy-
részt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirde-
tett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kére-
lemkezelési feladatokat, más-
részt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó el-
lenőrzési feladatokat. A me-
gyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Fő-
osztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrár-
vállalkozásához és családi gaz-
daságához. Arra bíztatok min-
denkit, hogy kérdéseikkel for-
duljanak főosztályunk kollé-
gáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesz-
tési pályázatokkal kapcsolat-
ban – hangsúlyozta a kor-
mánymegbízott.

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásai-
nak megőrzésén túl annak megújítása is.
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Az idén júliustól megválto-
zott építési, valamint terület-
fejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szak-
mai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.

Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hang-
súlyozta, a szakterület jelen-
tőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül köz-
vetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Mun-
kájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szak-
mai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi fel-
adatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előké-
szítését is. A 2021. év január-
jában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok kö-
vetkeztében pedig már a Zala
Megyei Területi Településren-
dezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Ál-
lami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a ki-
emelt beruházásokkal össze-
függésben kialakított zalai gya-
korlatra is, aminek köszönhe-
tően a kiemelt projektek me-
gyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mond-
ta, a beruházók havonta tájé-
koztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és elő-
rehaladásáról, melyeket az ál-
lami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosí-
tott, melynek révén nyomon-
követhetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást ne-
hezítő körülmények.

A fórumnak helyet adó jár-
műipari tesztpálya főbb jel-
lemzőit ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgató-
sággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történe-
tének fontosabb dátumait idéz-
te fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örök-
ség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit meg-
óvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.

A rendezvény során a kö-
zeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az elő-
készítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterel-
nökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes ál-
lamtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változá-
sokról is szó esett.

Fotók: Zala Megyei KormányhivatalFotók: Zala Megyei Kormányhivatal

Az idei évben meghirde-
tett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pá-
lyázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támo-
gatások, terménytárolók, szá-
rítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő techno-
lógiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának ja-
vítását célozza meg a külte-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal álla-
mi főépítésze részére, a szak-
mai munkában elért eredmé-
nyek elismerése érdekében.

Ezt követően szakmai ke-
rekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és telepü-
lésrendezési tervek beveze-
tését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhe-
tően a települési tervek egyez-
tetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson ke-
resztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.

A szakmai fórumon elő-
adást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint , az In-Gulyás Tibor
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részle-
teiről tájékoztatta a rendez-
vény résztvevőit.

A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a jár-
műipari tesztpályát buszos vá-
rosnézés keretében is bemutat-
ták a rendezvény vendégeinek.

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pá-
lyázat, míg a termékértékesí-
tést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népsze-
rű felhívás kistermelők köré-
ben a mezőgazdasági kis-
üzemek fejlesztésének támo-
gatása. A megyében benyúj-
tott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

(Folytatás a   . oldalról)4

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.

Folytatódik a vidékfejlesztés...

Dél-Zala Murahíd
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„Az idős kornak éppúgy
megvannak a szépségei és
kincsei, mint a fiatalkornak.
És ezek a kincsek nyil-
vánvalóan sokkal értékeseb-
bek, mint a fiatalkor kincsei,
hiszen az öreg emberek meg-
élték a maguk fiatalságát, ezért
ismerik és megtapasztalták an-
nak a kornak az értékeit is.”
(Osho)

Szépkorba lépett Semjén-
háza második legidősebb nő
lakosa, ,Tersztenyák Györgyné
aki augusztus 23-án töltötte be
a 90. életévét.

Szépkorút köszöntöttek Semjénházán

A település részéről Preksen
László polgármester, az önkor-
mányzati Hivatal nevében pe-
dig egyStejer-Kárpáti Edina
ajándékkosárral és egy csokor
virággal köszöntötték fel ott-
honában Kati nénit, így téve
még emlékezetesebbé ezt az
amúgy sem hétköznapi ese-
ményt. Kati nénivel együtt ün-
nepelte még születésnapját né-
pes családja, köztük fia, két
unokája és öt dédunokája is.

Isten éltesse Őt jó erőben,
egészségben!

Nagy-Varga Tünde

Az ünnepelt Preksen Lászlóval.
A működőSemjénházán

Erdősfa Polgárőr Egyesület
2021-ben először részesült
olyan egyedileg elbírált támo-
gatásban, amelyet az Országos
Polgárőr Szövetség Ma-és a
gyar Labdarúgó Szövetség kö-
zösen finanszírozott meg abból
a célból, hogy a futball-
mérkőzések biztosításához így
járuljon hozzá anyagilag.

Mátés Ferenc, az Erdősfa
Polgárőr Egyesület elnöke arról
nyilatkozott, hogy a támogatás
60.000 Ft-os összegét a jelen-
leg megyei I. osztály 3. helyén
álló hazai mér-Semjénháza SE
kőzéseinek biztosításán belül

Országos támogatásban részesült
az Erdősfa Polgárőr Egyesület

formaruha, üzemanyag, védő-
ital, biztonságtechnikai eszkö-
zök vásárlására és telefon-
költség kifizetésére fordították.
Mondandójában kiemelte azt
is, hogy a futballmérkőzéseken
eltöltött szolgálati időszak ki-
emelkedő fontosságú a rend-
zavarás elkerülése szempontjá-
ból és egyúttal megragadta az
alkalmat arra, hogy köszönetet
mondjon a Magyar Labdarúgó
Szövetségnek, valamint Zala
Megyei Igazgatóságának és
nem utolsó sorban az Országos
Polgárőr Szövetségnek ezért a
nemes gesztusért.

Nagy-Varga Tünde

Hatalmas sikere volt Csör-
nyeföldön a négy falu össze-
fogásával rendezett és hagyo-
mányteremtő céllal megvaló-
sított szüreti ramazurinak. Ker-
kaszentkirályról, Muraszeme-

Szüreti ramazuri Csörnyeföldön

nyéről, Szentmargitfalváról és
Csörnyeföldről összesen 13 fel-
díszített traktorral járták végig
a felvonulók a résztvevő falvak
utcáit, ahol kisbíróVégh László
üdvözölte a település lakóit. A

felvonulást követően Babenko
Dimitrij szakács által készített
finom gulyás várta a részt-
vevőket.

A rendezvény színvonalát
emelve jóvoltábólBoros Attila
négy veterán traktor is bemu-
tatásra került.

A kulturális programok dél-
után négy órakor vették kez-
detüket. A rendezvényen Hó-
bor-Sztrahia Krisztina csörnye-
földi polgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd Cseres-
nyés Péter Beneállamtitkár és
Csaba, a Zala Megyei Közgyű-
lés alelnöke méltatta a ren-
dezvényt.

Az előadók remek hangu-
latot teremtettek, fél ötkor a
Potyautasok előadását, ezt kö-
vetően az eszteregnyei Őszi-
rózsa Dalkör Trilla Kamara-, a
kórus Kerka Táncegyüttesés a
műsorát láthatták az érdeklő-
dők. A népi játszótér, arcfestés
és a kerámia készítés népszerű
volt a gyermekek körében.
Traktorszépségverseny ered-
ményhirdetését és a tombola-
sorsolást követően a rendez-
vény bállal zárult.

A rendezvény nem titkolt
célja volt felhívni a figyelmet a
négy település csodás környe-
zeti adottságaira. Ezt kihasznál-
va vonzó célponttá válhat mind
a turizmus, mind a letelepedés

céljából. A települések működé-
se, feladatainak ellátása össze-
fogással működhet, ahogy mű-
ködik is. Az együttműködés az
erőforrások koncentrálásával
növeli a térségi versenyképes-
séget. Nem minden település
rendelkezik elegendő vonzerő-
vel ahhoz, hogy a turistákat
hosszabb távon megnyerje ma-
gának, azonban a négy telepü-
lés együtt már igen. A környék-
ben a hegyi vendégfogadáson
túl a hozzánk látogatók szá-
mára kiváló gyalog- és kerék-
pártúra, horgászati és vízitúra
lehetőségek kínálkoznak. Ha
értékeket, élményeket tudunk
közvetíteni, akkor ez is egyféle
kiugrási lehetőség lehet szá-
munkra. Összefogással kiala-
kítható olyan térségi vonzerő,
mely a helyi lakosok életére is
érzékelhető hatást gyakorol. A
helyi és környékbeli kézműves
termékek egyre népszerűbbek
és egyre keresettebbek.

Példaértékű összefogás mu-
tatkozott meg a ramazurin. Kö-
szönjük a segítők munkáját és a
rengeteg tombolafelajánlást.

Köszönetünket fejezzük ki
minden kedves vendégünknek,
akik megtisztelték jelenlétükkel
rendezvényünket. Várunk min-
denkit szeretettel jövőre is a
szüreti ramazurin!

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Nagy sikere volt a rendezvénynek.



Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete
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Nagykanizsán, a horvát-
magyar kormányközi találko-
zón egyeztetett röviden Szij-
jártó Péter külügyminiszter
és Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester az új
Mura-hídról. A keresztúri
polgármester megköszönte a
külügy vezetőjének a magyar-
horvát kapcsolatok előmozdí-
tása érdekében végzett mun-
káját.

A Mura-hídról egyeztettek
Magyarország és Horvátor-

szág közösen nyert uniós tá-
mogatást arra, hogy előkészít-
sék a Murakeresztúr és Koto-
riba közötti híd megtervezését.
A találkozón kiderült, hamaro-
san a kivitelezéshez is céldá-
tumot fognak rendelni. A hídnak
köszönhetően tovább erősöd-
hetnek a Mura-régióban a hor-
vát-magyar kulturális, gazdasá-
gi és turisztikai kapcsolatok.

Szijjártó Péter és Polgár Róbert.

Óriási siker volt a murake-
resztúri falunap, amit hét év
szünet után rendeztek meg újra.
Tizenkettő csapat vett részt a
főzőversenyen, volt horgász-
kupa, rengeteg gyerekjáték,
színes kulturális programok és
este nagy buli, tűzijátékkal.

A jövőben minden évben
három nagyszabású rendez-
vényt szeretnének tartani a te-

Óriási siker volt a murakeresztúri falunap
lepülésen. Télen böllérfeszti-
vált, ősszel falunapot, nyáron
pedig családi napot. A faluve-
zetés szeretné, ha helyben mi-
nél több igényes és ingyenes
programon vehetnének részt
a murakeresztúriak, amelyek
még jobban egybekovácsolják
a közösséget. A szeptember
végén megtartott falunapon a
keresztúri önkéntes tűzoltó

egyesület átvehette az új autó-
ját, amit a kormány támoga-
tásával és az egyesület saját
forrásából tudott megvenni.

A murakeresztúri önkéntes tűzoltó egyesület átvette új autóját.

Új emléktáblát avattak Zrí-
nyiújvárnál, ahol 1664. január-
jában Zrínyi Miklós magyar
hadvezér, horvát bán és katonái
egyesültek a 7000 fős nyugati
hadsereggel, hogy aztán együtt
induljanak sikeres hadjáratra a
törökök ellen. Az egyesült se-
reg egészen hatolt, aholEszékig
egy kulcsfontosságú hidat sike-

Emléktábla a hősök tiszteletére

rült megsemmisíteniük, ezzel
komoly ellátási problémát okoz-
va a török csapatoknak.

Murakersztúrt Tislerics An-
tal Polgár Róbertképviselő és
polgármester együtt képviselte
a táblaavatáson, közösen rótták
le tiszteletüket a Mura vidékén
élő hős és bátor elődök emléke
előtt.

A hős, a bátor elődökre emlékeznek.

A falunapot Cseresnyés Pé-
ter országgyűlési képviselő, a
Zala Megyei Közgyűlés és a
kormány is támogatta.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Őszi ünneplőben…

Murakeresztúron Mazsi Műhely Tislerics Antala képviselő
segítségével több szép őszi installációt is készített, hogy a
keresztúriaknak és a faluba érkező vendégeknek örömöt okoz-
zanak a komor őszi napokon.

Hosszú szünet után végre
újra horvát nyelvű misén ve-
hettek részt murakeresztúriak
Szűz Mária neve napja alkal-
mából. A tervek szerint mos-
tantól évente többször is lesz
lehetőség erre a faluban, ahol a

Újra horvát nyelvű mise

Szűz Mária neve napja alkalmából tartották a misét.

horvát nemzeti kisebbség aránya
20 százalékos. A mise dr. Koósz
Attila zágrábi konzul közbenjárá-
sával valósulhatott meg. Az első
misét , Molve egy-Zdravko Tuba
házközség és , Mu-Vaslabán Csaba
rakeresztúr plébánosa celebrálta.

Évről évre megtartják a Ke-
resztúr nevű települések talál-
kozóját, amelyen magyarorszá-
gi és határon túli falvak, vá-
rosok vesznek részt. Ez a prog-
ram kiváló lehetőség arra, hogy
tovább erősítsék és bővítsék
Murakeresztúr hazai és határon
túli kapcsolatait – nyilatkozta
Polgár Róbert keresztúri pol-

Keresztúr nevű települések találkoztak

gármester a találkozó kap-
csán. „A találkozón értékes ta-
pasztalatokat gyűjthetünk egy-
mástól arról, hogy erősítsük meg
közösségeinket, fejlesszük tele-
püléseinket. Idén Rákoskereszt-
úron tartottuk meg a találkozót
egy színes és gazdag kulturális
programsorozat keretében” –
számolt be róla a falu vezetője.

A murakeresztúri delegáció…

Kerekítő néven új prog-
ramot indítottak Murakereszt-
úron olyan szülőknek, akiknek
legfeljebb 3 éves a gyermekük.
A foglalkozáson ölbéli mondó-
kákat és énekeket tanulhatnak
az anyukák. A Kerekítő két-
hetente, keddenként kerül meg-
rendezésre, veze-Vajda Margit
tésével, délelőtt 10 órai kez-
dettel.

A programot Zavarkóné
Deme Julianna kezdeményezte,
aki szerette volna kicsit össze-
kovácsolni a keresztúri anyu-
kákat, ezért alapította meg a
Keresztúri Mamik Klubját. Ter-
vei között szerepel egy baba-
mama klub elindítása is, ahova
különböző előadókat lehet

Kerekítő a kisgyerekes szülőknek
majd meghívni, egy-egy ak-
tuális, gyerekneveléssel kap-
csolatos témakörben. Az üres
keddeken az anyukáknak lehe-
tőségük nyílik a művelődési
házban összejönni, beszélgetni,
ismerkedni és a tapasztalatokat
megosztani. A szülők örömmel
fogadták a kezdeményezést.
Szép számban jöttek össze már
az első foglalkozáson is.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester elmondta:
„Számunkra kiemelten fontos,
hogy a kisgyerekes családok is
színvonalas, tartalmas progra-
mokon vehessenek részt hely-
ben, így nagyon örültünk a
kezdeményezésnek, amit ez-
úton is köszönünk!”

Kéthetente, keddenként találkoznak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Szeptember végén cserélték
le a sport-murakeresztúri
egyesület épületének héjaza-
tát, a régi pala helyett cse-
repeslemez került a tetőre.
Közben egyre több gyerek csat-
lakozik a klub utánpótlás kép-
zéséhez.

„Az a célunk, hogy mienk
legyen az egyik legjobb futball-
műhely a Mura vidékén, ahol a

Cseréplemez kerül a tetőre…

Új héjazat…

Murakeresztúr fejlődése a
közösségi összefogásnak kö-
szönhetően új lendületet vett.
Azokat a munkákat, amiket
saját erőből meg tudnak oldani
a településen, olykor az önkor-
mányzat az ott élő emberekkel
együtt végzi el önkéntes mun-
kában, hogy ennek köszönhe-

Társadalmi munkában…

Épül a játszótér…

tően még több fejlesztést meg
tudjanak valósítani a településen.

Szeptemberben az Arany
János József Attila utcaés a
sarkára építettek egy új ját-
szóteret, a szükséges föld- és
kőműves munkákat társadalmi
munkában végezték el még
szeptember végén. Az összefo-
gásnak köszönhetően így a tel-
jes támogatást játékok meg-
vásárlására tudták fordítani:
több és jobb eszközöket le-
hetett beszerezni. A közös mun-
kát egy finom bográccsal és
némi házi pálinkával jutalmazta
meg a csapat, akiket napközben
házi finomságokkal, kávéval és
süteménnyel leptek meg a ke-
resztúriak.

fiatalok nemcsak focizni tanul-
nak meg, de önfeledten játsz-
hatnak, elsajátíthatják az együtt-
működés szabályait, megta-
pasztalhatják a befektetett mun-
ka eredményét. Ehhez pedig
szeretnénk a lehető legjobb,
legkorszerűbb feltételeket meg-
teremteni” – írta Polgár Ró-
bert, az egyesület elnöke a kö-
zösségi oldalán.

A Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltóegyesület 31 induló
közül a harmadik lett az
országos tűzoltóversenyen Ba-
latongyörökön. A keresztúri
lánglovagok egy hónapot
készültek a X. Országos Kis-
motorfecskendő Szerelő Baj-
nokságra, retro kategóriában
nyertek bronzot, modern ka-
tegóriában pedig hetedikek
lettek.

Bronzot nyertek az önkéntes tűzoltók

Virággal, tortával, egy kö-
zös ünnepség keretében kö-
szönték meg Murakeresztúron
Novák Rózsának a négy évti-
zedes, lelkiismeretes és szívvel
teli szakmai munkáját, amit a
murakeresztúri gyerekekért vég-
zett az óvoda pedagógusa-
ként és vezetőjeként. Generá-
ciók egész sorát nevelte kisgye-

Elbúcsúztatták a murakeresztúri óvoda korábbi vezetőjét
rekként és irányította az intéz-
ményt példás odafigyeléssel.
Polgár Róbert murakeresztúri
polgármester közösségi oldalán
is elbúcsúzott Novák Rózsától:
„Kívánom, hogy a nyugdíjba
vonulás után is sok örömben,
szeretetben és jó egészségben
legyen része. Hálával fogunk
emlékezni kiváló munkájára!”

Generációk egész sorát nevelte…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

2021. szeptember 25-én, im-
már hetedik alkalommal került
sor a hagyományőrző kórusok
találkozójára . AFityeházon
rendezvény szervezője és házi-
gazdája a Fityeházi Hagyo-
mányőrző Népdalkör volt. A
kórus 1998-ban alakult, tagjai
elsősorban a Mura menti horvát
népdalokat őrzik és gyűjtik. De
énekelnek magyar népdalokat,
csárdásokat, cigánydalokat, ma-
gyar nótákat, katonadalokat, sőt
régi slágereket is.

A népdalkör vezetője Ta-
kácsné Magdics Anna. A zenei
kíséretet alkalmanként Takács
Dániel, Lehőcz Zsuzsa, Takács
Bálint szolgáltatják kiváló
előadásban. Nagyon sok helyen
és nagyon sokféle rendezvé-
nyen léptek már fel, amelyek
során két alkalommal Arany
fokozatú, továbbá Kiváló, ille-
tőleg Kiemelkedő minősítése-
ket értek el. Ezek mellett sok

Hagyományőrző kórusok seregszemléje Fityeházon
Immár hetedik alkalommal találkoztak

egyéb díjat is sikerült össze-
gyűjteniük.

A rendezvényt megtisztelte
és megnyitotta Cseresnyés Pé-
ter államtitkár, országgyűlési
képviselő és dr. Takács József,
Fityeház polgármestere.

A közel száz fellépó rend-
kívül tartalmas és változatos
produkciókat adott elő.

A helyi népdalkör horvát
népdalokat és magyar nótákat
énekelt. A programon részt vett
a , aCsillag Citera Együttes Für-
ge Lábak Tánccsoport Gyöngy-, a
virág Tánccsoport Tungsram, a
Népdalkör Nagykanizsáról, va-
lamint Andrasek Pálné, Margit
néni Rozmaring Asszony-és a
kórus Murakeresztúrról.

A színvonalas programot
támogatta Fityeház Község
Önkormányzata, a Fityeház
Fejlődéséért Közalapítvány és
a Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat Fityeház.

A fotón a Fityeházi Hagyományőrző Népdalkör látható.

Színvonalas volt a rendezvény, jól szórakoztak a résztvevők.

Rekord részvétel mellett zaj-
lott az idei ultibajnokság Mura-
keresztúr Fityeházés közös
szervezésében, amit Vuk Zoltán
nyert meg végül. A citromdíjas,
legpechesebb játékos idén Koósz
Ferenc lett 14 ponttal. A harma-
dik helyet sze-Bányász Miklós
rezte meg 32 ponttal. A máso-
dik lett 36 ponttal.Novák János

Vuk Zoltán nyerte az ultibajnokságot
Nagy volt az érdeklődés

A murakeresztúri faluveze-
tés szeretne a jövőben is minél
több olyan programot tartani,
ahol önfeledten lehet játszani,
szórakozni. Beszélgetni és
finomakat enni, inni. A verseny
főszervezője Zavarkó József
murakeresztúri alpolgármester
volt, a programnak Fityeház
adott otthont.

A verseny résztvevői.
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Egyedül a Letenye Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület ÖTE ifjú-
sági leány csapata képviselte
Zala megyét a X. Országos
Ifjúsági Tűzoltóversenyen Ta-
tán. A fiatalok kiválóan szere-
peltek, hiszen a versenyről há-
rom bronzéremmel tértek haza.

A tehetséges leányok három
bronzérmet kaptak, illetve a
legfiatalabb versenyzőnek járó
különdíjjal is gazdagodtak,
amit a 8 éves Herczeg Luca
vehetett át. Harmadik helyezést
szereztek váltófutásban, a CTIF
akadály pályán, illetve az
összesítettben. Az úgynevezett
tábori olimpián hetedik helye-
zést értek el a lányok. Ez amo-
lyan versenytől független, kö-
zösség összekovácsoló ese-
mény, ahol játékos feladatok
végrehajtásával gyűjthetnek
pontokat az egyes csapatok.

Régi szokás még, hogy a
viadal napján összeállítanak
egy úgynevezett válogatott csa-
patot is, amelybe minden egye-
sület tartalék versenyzőit állít-
ják a rajthoz, így ők sem ma-
radnak ki a mókából. Letenye
ÖTE csapata két versenyzőt
szolgáltatott az országos ve-

Remekül szerepeltek a letenyei fiatalok a tűzoltóversenyen
gyes csapatnak. Itt a tartalék
indulók szinte a legfelkészül-
tebbek, hiszen ők általában
több pozíció feladatát ismerik,
ezért sérülés esetén bárkit
eredményesen helyettesíthet-
nek. Idén a tartalékokból össze-
válogatott csapat ifjúsági ve-
gyes kategóriában bronzérmet
szerzett. Mind a CTIF és
váltófutás versenyszámban 9 fő
indult és közösen, egy csapat-
ként küzdenek egyetlen célért:
a győzelemért.

Kovács Tibor elnök hozzá-
tette: a CTIF lényegében egy
rendkívül összetett szerelési
gyakorlat, amit az akadályok
leküzdésével egybekötve kell
végrehajtani és komoly csa-
patmunkát, illetve precíz önálló
munkavégzést igényel. A szere-
lési gyakorlat időre végrehaj-
tandó, a vétett hibákért komoly
másodpercek adódnak hozzá a
mért időhöz. A váltófutáson pe-
dig egy sugárcsövet kell egy-
másnak átadva leküzdeni a 9
pályaszakaszon felállított aka-
dályokat, szintén időre. Renge-
teg gyakorlást és koncentrációt
igényel a feladat pontos, hi-
bátlan és gyors csapatban való

végrehajtása. Két főt leszámít-
va ezúttal egy teljesen új, na-
gyon fiatal gárdával szerepel-
tünk – folytatta az elnök.

– Mindössze alig pár hóna-
punk volt a felkészítésükre,
mégis büszkék lehetünk lá-
nyainkra, mert ami elvárható
volt tőlük azt teljesítették. Vol-
tak ugyan apróbb hibák, de
semmi olyat nem tapasztal-
tunk, amit a következő orszá-
gos megmérettetésig ne lehetne
kijavítani. Nagy jövő áll előt-
tük, a következő cél, hogy a
legközelebbi összecsapáson már
ők álljanak a dobogó tetején és
eljuthassanak majd a nemzet-
közi tűzoltó olimpiára. A civil
szervezetünk 20 éve foglalko-
zik az ifjúság nevelésével és
versenyzéssel, így továbbra is
szándékunk életben tartani ezt
a hagyományt. Minden gyere-

ket szeretettel várunk 8 és 15
év között, hogy ők is megta-
pasztalhassák, milyen érzés egy
támogató közösségben, hasonló
korúak társaságában edzeni,
fejlődni és készülni a verse-
nyekre – tette hozzá végül Ko-
vács Tibor, majd Farkas Szi-
lárd polgármester vette át a szót:

– Szeptember 11-én a volt
tűzoltóság épületében tartott
összejövetelen fejeztem ki gra-
tulációmat és osztottam meg
örömteli gondolataimat. Vala-
mennyi fiatal ajándékcsomagot
vett át, melyet az önkor-
mányzat ajánlott fel részükre –
fogalmazott a városvezető, aki
elmondta: reméli, hogy a csa-
patkohézió továbbra is erős
lesz és a legfőbb cél pedig az,
hogy a tűzoltó olimpián a
gyakorlatban hasznosíthatják a
megszerzett tudást.

A polgármester is köszöntötte a fiatalokat.

Farkas Szilárd polgármes-
ter tájékoztatta lapunkat, hogy
szeptember 11-én az önkor-
mányzat megkeresésére a lete-
nyei játszótéren elszáradt diófát
vágtak ki a helyi önkéntes láng-
lovagok. A fakivágást szakér-
tői vélemény is alátámasz-
totta, hiszen egy korábbi vi-
har már megrongálta a fát,
melyről folyamatosan ágak tör-
tek le.

A helyi kastélyparkban vág-
tak ki még négy, veszélyesnek

Segítettek az önkéntes tűzoltók

minősített, hozzávetőleg 30 mé-
ter magas, tájidegen fenyőfát.
Ugyanezen napon a helyi álta-
lános iskola felkérésére a tan-
intézmény udvarán távolítottak
el fákról lelógó, veszélyes el-
száradt, ágakat, illetve egy fa
kivágására is sor került a továb-
bi problémák elkerülése miatt.

A fák pótlásáról ősszel gon-
doskodni fognak – tette hozzá a
városvezető, aki megköszönte
az önkéntes tűzoltó egyesület
által végzett munkát.
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Bánokszentgyörgyi óvodások látogattak a letenyei Fáklya
Művelődési Ház könyvtárába a népmese napja alkalmából.
Könyvtári ismerkedéssel, állatmesés bábelőadással és kézmű-
veskedéssel telt a délelőtt, nagyon jó hangulatban.

A könyvtárral ismerkedtek

Fotó: FMHKFotó: FMHK

Ahogy arról már
beszámoltunk: Le-
tenye Város Önkor-
mányzata Magyara
Falu Programban
nem járt sikerrel a
temetők fejlesztése
alprogramban, így
az önkormányzat
saját maga látott
hozzá a beruházás
megkezdéséhez.

Farkas Szilárd
polgármester a he-
lyi fejlesztéssel kap-
csolatban elmond-
ta: régi probléma a
temetők könnyebb
bejárhatóságát biz-
tosító járdák álla-
pota. Folyamatosan
nyújtottunk be pá-
lyázatot, de zömé-
ben a kistelepülé-
sek, falvak temetői-
nek fejlesztésére

Befejeződött az egyedutai köztemető térkövezése Letenyén

jutott forrás. Ennek kapcsán
vetette fel az egyik képviselő-
testületi ülésen Gyergyák Ti-
bor, a Városfejlesztési és Gaz-
dasági Bizottság elnöke, ön-
kormányzati képviselő, hogy a
helyi járási közfoglalkoztatási
programban készülő térkövek-
kel végezzék el az érintett sza-
kaszok burkolását. Az egyed-
utai városrész sírkertjében ed-
dig murvás felületen közle-
kedhettek a szeretteikhez kilá-

egyedutai temető gyalogos köz-
lekedőjének átépítése már eleve
szerepelt a közfoglalkoztatásra
benyújtott pályázatunkban arra
az esetre, ha a falu programban
nem kap a város forrást. A
kézzel végzett munkálatokban
főként közfoglalkoztatottak vet-
tek részt, de bekapcsolódtak az
önkormányzati tulajdonú ÉK-
KÖV Kft. dolgozói és az ön-
kormányzati képviselők is, a
gépi munkában pedig kettő
helyi vállalkozó is besegített,
hiszen a földnedves beton gé-
pesített keverése, terítése és a
tereprendezés ezáltal gyorsab-
ban haladt. A munkálatokra
kettő hetet tűztek ki, de a
kiváló szervezésnek köszön-
hetően idő előtt befejeztük a
munkát – fogalmazott Farkas
Szilárd, aki hozzátette, hogy a
temetőben lévő kápolna mö-
götti esőcsapadék elvezetése,
valamint a temetői kápolna
bejárata körül is kicserélték a
régi térköveket, továbbá a ra-
vatalozó épülete előtt is végez-
tek javítási munkákat, a gyalo-
gos felületek méretét is növel-

ték, sőt még jutott idő a temetői
kereszt körüli régi és meg-
süllyedt térkövek cseréjére is.

A polgármester kiemelte:
céljaik között szerepel, hogy a
Bajcsy utcai köztemető járdája
is ilyen módon újuljon meg.
Remélik, hogy az időjárás
kegyes lesz hozzájuk és még az
idén, Mindenszentek előtt el
tudják kezdeni a munkát. Fon-
tosnak tartotta hangsúlyozni,
hogy a térkőgyártáshoz és a
felújítási munkálatokhoz a kor-
mány minden szükséges for-
rást biztosít, így a beru-
házásnak minimális ráfordítási
költsége volt, mely az önkor-
mányzat saját költségvetését
terhelte.

A polgármester végül hoz-
zátette: a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó kistelepülé-
sek ( ésKistolmács, Murarátka
Zajk) is építhettek be a Lete-
nyén gyártott kombi térkövek-
ből, legutóbb Zajk részére
nyújtottak segítséget az 52.
Eucharisztikus Kongresszus
emlékére kialakított dísztér
burkolata kapcsán.

Helyi fejlesztésből valósult meg.

Augusztus 31-én Simon
Márta igazgató asszony meghí-
vására a helyi általános iskola
tanévnyitó ünnepélyén vettünk
részt Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva Gyer-óvodavezetővel és
gyák Zoltán murarátkai polgár-
mesterrel. Mindannyian bizako-
dóak vagyunk a 2021/2022-es
őszi tanévkezdést és a tanévet
illetően, s reménykedünk ab-

Tanévnyitó a letenyei Andrássyban

ban, hogy a nevelési év a je-
lenléti oktatás keretein belül
zajlik majd a jövőben. Hama-
rosan megújult tornaterem is
várja a diákokat – hívta fel a
figyelmet lete-Farkas Szilárd
nyei városvezető, aki vala-
mennyi tanuló gyermek és pe-
dagógus részére sikeres, nyu-
godt, egészségben gazdag, ered-
ményekkel teli tanévet kíván.

A jelenléti oktatásban reménykednek.

togatók, amit nemrég a saját
erejű beruházásnak köszönhe-
tően 300 négyzetméternyi tér-
kőburkolat váltott. A járdasza-
kasz szegélyezését – mely 2,5
méter széles – 260 folyóméter
szegélykő beépítésével végez-
ték el.

Az úgynevezett kombi típu-
sú térköveket az önkormányzat
saját betonüzemében állítottuk
elő a közfoglalkoztatási prog-
ram keretében, s nyilván az
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Szeptember 14-én Farkas
Szilárd polgármester irodájában
beszélgetett Vajdainé Mikó Ju-
dit letenyei festővel. Az ő keze
nyomának köszönhetően hat
alkotás látott napvilágot az
egyedutai búcsúra, mely rajzok
bemutatják Letenye egyedutai
városrészében egykoron állt
régi lakóházakat. Az épületek
sajátos építészeti stílusjegyeket
is őriznek.

Egyedutai házak a falon

Judit augusztus 20-án aján-
lotta fel alkotásait az önkor-
mányzat részére, melyet letenyei
motívummal díszített megálla-
podás is megerősített. Az alko-
tások bárki számára megtekint-
hetők a Városháza I. emeletén.
A helyszín kiválasztásában és a
keretezett rajzok elhelyezésé-
ben al-Mikóné Farkas Ildikó
polgármester és Judit férje, Vaj-
dai Péter működtek közre.

Szeptember 15-én a lete-
nyei városházán tartottak meg-
beszélést a „Helyi fejlesztések
támogatása” című vidékfej-
lesztési páyázat tárgyában. Le-
tenye, Kistolmács, Murarátka,
Muraszemenye Zajkés telepü-
lések polgármesterei között
megegyezés született a pályázat
benyújtását illetően. Főként
eszközök beszerzésére kíván-
nak a közeljövőben pályázni
Letenye gesztorsága alatt. A
pályázati felhívás alapvető cél-
ja a vidéki térségekben az
alapvető szolgáltatásokhoz, a
közösségi élet feltételeihez való
hozzáférés, mert az lényegesen
elmarad a városias térségektől.
Cél a vidéki települések élhe-
tőbbé, vonzóvá tétele, az elér-
hető helyi szolgáltatások köré-
nek bővítése, színvonalának és

Együttműködnek a települések

hozzáférhetőségének javítása, a
települési önkormányzatok és
civil szervezetek segítése, a
helyi együttműködések ösztön-
zése, valamint az azokban rejlő
belső erőforrások kihasználása
kiemelt cél, amelyek egyaránt
elősegítik a gazdasági és kö-
zösségi területen a társadalmi
aktivitás erősítését és fenn-
tartását.

Az egyeztetésen Török
Henrik munkaszervezet vezető
és , a Zala ZöldSzűcs István
Szíve Vidékfejlesztési Egyesü-
let munkatársa adott tájékoz-
tatást a pályázati kiírásban
megjelent lehetőségekről – fo-
galmazott le-Farkas Szilárd
tenyei polgármester, aki el-
mondta: a pályázat benyújtását
követően részletesen beszámol
a közös munkáról.

Kiemelt cél a belső erőforrások kihasználása.

Jövő júliusig tart a Fáklya
Művelődési Ház színes zenei
élményekkel teli kavalkádja az
országos jelentőségű Térzene
Program támogatásával. A so-
rozat szeptember 25-én a Zala
Fuvola Kvartett koncertjével
folytatódott a Szentháromság
templom előtti téren, ahol
népszerű klasszikus műveket
játszottak. Október 2-án a szom-
bathelyi General Harmony
Singers Ének együttes lépett fel
ugyanitt, ők hangszeres zenéket
adtak elő, ám kizárólag ének-

Ősszel is folytatódik a térzenesorozat a kisvárosban

hangon. Október 9-én, az Őszi
Platán Napok keretén belül a
Daniel Speer Brass Fúvós-
együttes komolyzenei produk-
cióját jazz-zel, ragtime-mal és
filmzenékkel színesítette a he-
lyi kastélyparkban. Október 16-
án a pécsi Percussion Project
Ütőhangszeres Együttes ad mű-
sort. Október 23-án pedig Val-
ter Ferenc, a Magyar Állami
Operaház magánénekese, vala-
mint Hanics Katalin zongora-
művész és Petrók Benedek szí-
nész ad megemlékező műsort.

Ahogy korábban már be-
számoltunk: „Tér-Zene a Mura
városában” címmel áprilisban
pályázatot nyújtott be Letenye
Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma
felhívására, melyben 7,5 millió
forint támogatást kapott a város
a 30 letenyei térzenei program
megvalósítására. A pályázat
célja az volt, hogy Letenye is
bekapcsolódhasson a Térzene
Program országos vérkeringé-

sébe, valamint a Mura városá-
ban a zenekultúra további ter-
jesztését is célul tűzték ki,
vagyis a Mura Menti régió
központjában a korábbi évek
hagyományainak megfelelően a
program hathatós segítségével
a különböző rendezvényeken
és helyszíneken minőségi
produkciók szórakoztathassák a
publikumot, legyen a fiata-
lokról vagy az idősebb korosz-
tályról szó.

A Cello Molto Együttes és Kajzinger Ildikó énekművész kon-
certje.
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A Zala Fuvola Kvartett koncertje

A „Tér-Zenék a Mura Városában” sorozat keretében szeptem-
ber 25-én a Zala Fuvola Kvartett lépett fel Letenyén.

Fotó: FMHKFotó: FMHK

Farkas Szilárd polgármes-
ter lapunkat arról tájékoztatta,
hogy Letenye Város Önkor-
mányzata Kanizsai Do-és a
rottya Kórház megállapodtak a
Letenyén igénybe vehető járó-
beteg szakellátások tekinteté-
ben. Így szeptember 15-étől –
előjegyzés alapján – a követ-
kező szakrendelések vehetők
igénybe Letenyén, a Kárpáti
utca 3. szám alatt működő
Egészségházban.

Újra igénybe vehetők a járóbeteg szakellátások Letenyén
A belgyógyászati szakren-

delés keddenként 13:00 – 15:00
óra között, a fül-orr-gége szak-
rendelés szerdánként 12:30 -
14:30 óra között, a nőgyógyá-
szati szakellátás péntekenként
09:00 - 12:00 óra között, a reu-
matológia heti kétszer, kedden
és csütörtökön 14:30 - 17:30
óra között, az általános sebé-
szeti szakrendelés szintén heti
kétszer, kedden és csütörtökön
08:30 - 14:30 óra között, a sze-

mészeti ellátás heti kétszer, hét-
főn 13:00 - 15:00 óra között,
míg csütörtökön 8:00 - 12:00
óra között, fiziotherápia és
gyógymasszázs a hét minden
napján 8:00 - 14:00 óra között,
vérvétel, laboratórium pedig
szerdán és pénteken 7:00 - 8:30
óráig vehető igénybe. A szak-
rendelésekre bejelentkezés, elő-
jegyzés a 06-93/502-960-as te-
lefonszámon lehetséges.

Bőrgyógyászat továbbra is
csak magánrendelésben műkö-

dik. A rendelési idő szerdán-
ként 9:00 - 11:00 óra között, a
szakrendelésre bejelentkezés a
06-30/902-9300 telefonszámon
lehetséges – fogalmazott a le-
tenyei városvezető, aki hozzá-
tette: minden helyi negatív tar-
talmú írásos vagy szóbeli hí-
reszteléssel ellentétben a város
önkormányzata és a nagy-
kanizsai kórház között tovább-
ra is jó a kapcsolat, együtt-
működnek az egészségügyi el-
látások terén.

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.

Lenti
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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!

A Cello Molto koncertje

A „Tér-Zenék a Mura Városában” keretében a Cello Molto ka-
maraegyüttes adott koncertet szeptember 11-én Letenyén.

Fotó: FMHKFotó: FMHK

Szeptemberben Letenyét,
Beleznát Murakeresztúrtés is
felkeresték a Zalai Teker(g)ők
Kerékpáros Sport és Túra Egye-
sület lelkes tagjai. A kerék-
párostúrát a Balatonfelvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság szer-
vezte, természetesen az egye-
sület támogatásával az Amazon
of Europe Bike Trail projekt
keretében, melynek célja a
természeti értékek mellett a
helyi szolgáltatók és termékek
bemutatása volt. Öt ország,
Ausztria, Szlovénia, Horvátor-
szág, Magyarország Szerbiaés ,
valamint 15 további partner-
szervezet fogott össze annak
érdekében, hogy a tervezett
Ötoldalú Mura–Dráva–Duna
Bioszféra Rezervátum legszebb
részei az ausztriai Murecktől
egészen Mohácsig kerékpárral
bejárhatók, megtekinthetők le-
gyenek.

Zala legszebb részein kerékpároztak
A kerékpáros túraútvonal a

Mura, Dráva és Duna folyók
északi és déli partján szá-
mos védett területen halad át
1250 kilométer hosszan, mely-
hez még 244 kilométer alter-
natív út is csatlakozik. A tú-
raútvonal egy része a Mura töl-
tésén halad.

Szabó Balázs bronz foko-
zatú kerékpáros túravezető,
egyesületi elnök által kalauzolt
eseményen közel negyvenen
vettek részt, akiket a nemzeti
park szakavatott munkatársai,
Gerencsér Beáta Právicsés
Márk kísértek.

A túra Letenyéről, a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtártól
indult, ahol a Letenyéért Köz-
életi Egyesület tagjai a népi
ételek finom és ízletes világába
kalauzolták a kerékpárosokat.
A városi könyvtár előtt Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester

szólt a kerékpárosokhoz, aki
felhívta a figyelmet a megújí-
tott letenyei kastélyparkot il-
letően is, hiszen a városban
számos látnivaló van, mely a
természeti értékekhez is kap-
csolódik.

Majd Letenyéről Beleznára
kerekeztek, ahol frissítőkkel
várták a csapatot, majd Gyé-
kényes és a tó következett. A
somogyi településen vonatra

szálltak, és Murakeresztúrra
utaztak, ahol megtekintették a
Közművelődési Egyesület által
gyönyörűen felújított tájházat,
melynél Kovácsné Deák Er-
zsébet elnök és az egyesület
tagjai helyi horvát ételspeciali-
tásokkal fogadták a közösséget.
Az 55 kilométer hosszú, 185
méteres szintemelkedésű túra a
kiindulási pontnál, azaz Lete-
nyén ért véget.

Letenyéről indultak, oda is tértek vissza.
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A Szironta együttes harangkoncertje

Szeptember ötödikén a Szironta Együttes harangkoncertje
szórakoztatta a letenyei közönséget.

Fotó: FMHKFotó: FMHK

Térségbeli polgármesterek-
kel beszélgetett Cseresnyés
Péter államtitkár, országgyűlési
képviselő a vi-Bázakerettyén
dékfejlesztésről, a Mura-prog-
ramról, az értékekről, a lehető-
ségekről.

Az elmúlt 10 évben sosem
látott mértékű támogatás érke-
zett a térségbe, amelynek je-
lentős része hazai forrás volt, a
fejlesztést közös stratégiai
irányvonalak mellett tudták a
települések megkezdeni. Így
amellett, hogy a falvak fej-

Tanácskozás a vidékfejlesztésről, a Mura-programról
lődtek, körvonalazódik egy
komplex, igazán sokszínű, ér-
tékes és érdekes turisztikai
kínálat is.

Az Orbán-kormánynak kü-
lönösen fontos a vidék Magyar-
országa, hiszen a vidék az or-
szág szíve-lelke. A vidékiek
által képviselt értékek nélkül
nem lenne Magyarország.

– A Mura-programban ko-
moly beruházások formálód-
nak, a munkát a jövőben is
folytatni kívánjuk – fogalma-
zott Cseresnyés Péter.

Fotók: FacebookFotók: Facebook

Utcatárlat Letenyén

A XV. Ars Sacra Fesztivál keretében Telkes Miklós volt lete-
nyei művésztanár rajzaiból nyílt kiállítás, illetve a Mura-Art
szakrális festményei fogadták a látogatókat a Templom téri tár-
laton szeptember ötödikén.

Fotó: FMHKFotó: FMHK

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu


