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1956 hőseire emlékeztek
Október 23-án, délelőtt 10
órakor a városi könyvtár előtti
'56-os kopjafáknál és Somogyi
Tibor emléktáblájánál koszorúzással és főhajtással vette kezdetét a letenyei megemlékezés.
Az emlékműnél az önkormányzat nevében koszorút helyezett
el Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester, majd az intézmények és a civil szervezetek
vezetői rótták le kegyeletüket.
Az emlékező beszéd és a
Szent Mihály Szekere Vándorszínház: „1956. Nemzetünk legtisztább áldozása” című előadása a művelődési ház földszinti
termében került megtartásra.
Ünnepi beszédet Farkas Szilárd polgármester mondott.
Akkor, október 23-án együtt
volt a nemzet és egyet akart, a
sztálinizmus felszámolását. Letenyén és környékén is megmozdultak a forradalmárok. A
változás 1956-ban nem fejetlenséget, nem felfordulást hozott, hanem rendet és biztonságot. Elég, ha csak az üzletek
érintetlen kirakataira gondolunk, ahonnan a betört ablakok
ellenére sem tűnt el semmi,
vagy ha felidézzük azokat az
utcákon őrizetlenül elhelyezett
pénzgyűjtő ládákat, melyekben
a mártírok családjainak gyűj-

töttek pénzt. Nem álltak le az
üzemek, nem alakult ki áruhiány, nem zártak be a boltok.
Az élet ment tovább, csak a
kilátástalanságot váltotta fel az
életöröm, és a kiszolgáltatottság tehetetlen gyengeségét a
tetterő. A forradalom – mely
lavinaként söpört végig az
egész országon – kiemelte a
magyar népet a rabbá tett
nemzetek közül, s kicsiny hazánk példát mutatott a nagyvilágnak.
(…) Az 1956-os eseményeknek sajnos letenyei áldozata is volt. Somogyi Tibort, a
szabadságharcot követő retorzió részeként végezték ki. Az
1956-os eseményekben részt
vett, olyannyira, hogy halálra
ítélték. Ő 1935. március 6-án
született és az akkori rezsim
volt olyan szarkasztikus, hogy
1958. március 6-án, a születésnapján végezte ki. Emlékét a
városi könyvtár előtt, az '56-os
kopjafák mellett őrizzük.
(…) A magyar nemzet
történelmének egyik meghatározó eseménye 1956 történelmi
példája. Nem rajtuk múlt, hogy
akkor, 1956-ban nem sikerülhetett. Mégis hatalmas oroszlánrészünk részük volt abban,
hogy ma egy szabad, független,

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Farkas Szilárd polgármester és Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester együtt koszorúzott.

demokratikus Magyarországon
élhetjük mindennapjainkat. A
szabadságunkkal azonban jól
kell gazdálkodnunk, hisz ha
elkényelmesedünk, könnyen elveszíthetjük azt. Csak akkor
lehetünk '56 méltó örökösei, ha
következetesen kiállunk nemzetünkért, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy mi magunk dönthessünk sorsunkról, mi mondhassuk meg kikkel és hogyan akarunk saját hazánkban élni.
(…) Fekete István József
Attila-díjas magyar író gondolataival kívánok valamennyiüknek méltóságteljes emlékezést!
„Itt nem voltak altábornagyok,
itt nem volt stratégia és taktika,
itt csak halálba menő tizennégy-húszéves gyerekek vol-

tak, lányok is, akik betelvén
egy istentelenség szörnyű ürességével, a jelszavak csatornalevesével, a hazugság emészthetetlen maszlagával, és nekimentek felborítani a hegyet,
megfordítani a történelmet, eszméletlen céltudatossággal élni
vagy meghalni. És felborították
a hegyet, és megfordították a
történelmet, és győztesen élve
maradtak. Élve maradtak elsősorban azok, akiknek a testük
meghalt, mert örökké élnek az
örökkévalóban és a nemzet szívében, és élve maradnak a
többiek, akik talán csak most
eszmélnek ájult boldogságban a
kitárult messzeség, a testi és
lelki szabadság, a végtelenség
szemléletében.”
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Ülésezett a letenyei képviselő-testület
Közel húsz napirendi pontot
tárgyalt szeptember 30-án a letenyei képviselő-testület. A jegyzőkönyvek a városi honlapon és a
helyi könyvtárban is megtekinthetőek.
Ebben az évben már második alkalommal módosították a
2021. évi költségvetését. A módosítás mind a bevétel, mind pedig a kiadási oldalakat érintette,
így a költségvetés főösszege
1.801.842.600 forintra változott.
Az ülésen rendeletmódosításokra és új önkormányzati rendelet megalkotására is sor került. A város képviselő-testülete
módosította a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendeletet, valamint a közterületek használatának szabályairól szóló korábbi rendeletet hatályon kívül
helyezte, s új rendelet került megalkotásra, azonban a közterület
használatáért fizetendő díjak nem
kerültek emelésre.
A bölcsődei ellátás kapcsán
felülvizsgálta a testület a Sokszínvilág Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződést. A szolgáltatásért az önkormányzat a jövőben havi 400 ezer forintot fizet
az alapítványnak. A bölcsőde tekintetében nagy valószínűség-

gel férőhelybővítésre is szükség lesz.
A város önkormányzata ismét csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, valamint elfogadásra került az ösztöndíjpályázatról alkotott szabályzat is.
A fogorvosi feladatok jövőbeni ellátásáról is döntést hozott a testület. A II. számú felnőtt fogorvosi körzetben 2021.
november 1-jétől dr. Áfra Gergely fogorvos látja el a feladatokat, egyenlőre helyettesítéssel, heti 15 órában. Így mindkettő fogászati körzetben Áfra doktor helyettesít.
A 2021/2022. évi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátása tárgyában is döntést
hozott a képviselő-testület. A várban lévő önkormányzati utak
hóeltakarítását az önkormányzat részben saját gépekkel, részben pedig kettő helyi vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés alapján látja el. A közterületek, gyalogjárdák takarítását a közfoglalkoztatottak végzik el.
A város önkormányzata értékesítette a Kossuth utca 32.
számú ingatlan mögötti, leválasztásra került 750 négyzetmé-

Az aradi vértanúkra emlékeztek
A Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskola tanulói az iskola kertjében, parkjában elhelyezett Batthyány szobornál emlékeztek az aradi vértanúkra,
mindezt pedig online formában
tették közzé a közösségi oldalon.

Közel 20 napirendi pontot tárgyaltak.

teres telket a Kolping Idősek és
Ápoló-Gondozó Otthona részére.
Az ülésen az önkormányzati tulajdonban lévő épületekről készített vitaanyagról is tárgyalt a testület, melyről az év
végéig intézkedési terv kerül elfogadásra. Az üresen álló, funkció nélküli ingatlanok, épületek
jövőbeni hasznosítását, esetleg
értékesítését is tartalmazza a
vitaanyag, úgy, mint a volt tüdőgondozó épületét, a Kossuth
utcai volt általános iskolát, vagy
a volt téglagyár területét, mely
korábban önkormányzati tulajdonba került.
A testület zárt ülésen bírálta
el a helyi lakáscélú támogatással összefüggő kérelmeket, mely-

Farkas Szilárd polgármester
mécses meggyújtásával emlékezett e történelmi tragédiára, mely
nemzeti gyász minden magyar
ember számára.
1848-1849 dicsőséges időszaka történelmünknek.
Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Az iskolások a Batthyány szobornál emlékeztek.

nek benyújtására augusztus 30áig volt lehetőség. Összesen 19
kérelem érkezett, 4 kérelmet azonban el kellett utasítani.
A képviselő-testület felülvizsgálta a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó szervezettel kötött ellátási szerződést,
mely a szociális étkeztetésre, a
házi segítségnyújtásra, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és az idősek nappali ellátására terjed ki, mint kötelező
önkormányzati feladat. 2022-ben
az ellátásokat már új helyszínen, a Kossuth utca 30. szám
alatti modern ingatlanban vehetik igénybe az idősek – foglalta
össze a döntéseket Farkas Szilárd, a város polgármestere.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Új piacgondnok Letenyén
Működik a közösségi oldal is
A letenyei termelői piac tavaly november 28-án nyitotta
meg kapuit a termelők és a vásárlók előtt, s lassan egy éves jubileumát ünnepli a létesítmény
megnyitása. A nyitást – ahogy
lapunk is már beszámolt róla –
hosszas előkészítő munka előzte meg. A városi képviselő-testület döntése alapján piacgondnok is segíti a munkát a létesítményben. A beruházás során
létrejött létesítmény a letenyei
járás legmodernebb épülete, hűtőkamrákkal és fűzéssel is el-

látott fogadótere. 2021. október
15-étől Ráczné Lánczok Zsuzsanna személyében új piacgondnok látja el a rá bízott feladatokat.
– Molnár Noémi korábbi
piacgondok úgy döntött, hogy
más területen kívánja munkáját
folytatni. A helyi termelői piac
működésének alapjaiban szervesen részt vett, lassan egy év
távlatában széles termelői kapcsolatrendszerre tett szert, nagy tapasztalattal rendelkezett, aki minden információt készségesen

A Boa-család felajánlása
Októberben Boa Endre népi
iparművész, fafaragó azzal a céllal kereste fel Csörnyeföld Község Önkormányzatát, hogy édesanyja, Boa Antalné szeretné felajánlani házi könyvtárát településünk könyvtára számára. A
mintegy 300 kötetből álló gyűjteményt önkormányzatunk nagy
örömmel és köszönettel fogadta.
Endre édesanyja, Ilonka néni
Csörnyeföldön született és néhány évvel ezelőttig településünk lakója volt, aki mindig nagyon szeretett itt élni és olvasni.
A felajánlott könyvek mellé
Boa Endre idén is megajándékozta könyvtárunkat egy általa készített szoborral, mely alkotásnak az Öregkor címet adta. Településünk egykori lakója közel
egy évtizede minden évben felajánl egy általa készített faragványt, így nagy örömünkre folyamatosan bővül munkáival a
helyiségben található állandó kiállítása. További meglepetésként ért bennünket újabb fel-

Hangulatos dekoráció a termelői piacnál.

adott át Ráczné Lánczok Zsuzsanna részére. Noémi munkáját ezúton köszönöm meg! Aki
Zsuzsannát ismeri, tudja, hogy
aktív, kreatív személy. Első napjaiban ez már meg is mutatkozott. Az átadás-átvételt követően, egyeztetéseink során kreatív ötletekkel állt elő, melyet
jómagam is és a képviselő-testület tagjai is támogattak. Civil
szervezeti vezetőként már bizonyított a városban. Neve ismert, munkája, közösségi akti-

vitása ismert. Most egy új területen kamatoztatja megszerzett tudását. Zsuzsa nagy feladata lesz a jövőben további
termelők, kézművesek, árusok felkutatása, mely nagy kihívást jelent. Működik a termelői piac
közösségi oldala is, mely mindig aktuális információkkal látja el a termelőket és a vásárlókat is. A közösségi oldal a „Letenyei Termelői Piac” név alatt
található meg – mondta Farkas
Szilárd.

Rendkívüli testületi ülés
ajánlása, miszerint a temetőben
található mintegy másfél méter
magas keresztre még ebben az
évben farag egy korpuszt.
Örömteli, hogy a településről elszármazott egykori lakók is hozzájárulnak községünk fejlődéséhez, értékeink gyarapításához. Köszönjük a felajánlást.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

Október 21-én rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor Letenyén. Ezen szó
esett a szociális tüzelőanyag pályázattal összefüggő rendeletről
(külön cikkben szerepel – a szerk.)
A képviselő-testület új elnököt választott a Városfejlesztési
és Gazdasági Bizottság élére.
Gyergyák Tibor elnök október
6-án benyújtotta lemondását. A
testület Gerák Zoltánnét választotta meg a bizottság elnökének.
A testület a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.19.)
számú önkormányzati rendeletet módosításának előkészítéséről
is döntött, melyet esősorban magasabb szintű jogszabályok
írnak elő.
Csatlakozási szándékot fejeztek ki a képviselők a „Helyi
fejlesztések támogatása” című pályázathoz, mely a vidékfejlesztési programból valósulhatna meg
5 település (Letenye, Kistolmács,
Murarátka, Muraszemenye és

Zajk) együttműködésében. Az erről szóló egyeztetéseket korábban lefolytatták az érintett települések polgármestereivel, a Zala
Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjével és munkatársával.
Kiegészítésre került a Béke
utcai telek eladással kapcsolatban korábban meghozott határozat. Farkas Szilárd polgármester tájékoztatást adott a Bajcsy
utcai óvoda tornatermének pályázatával kapcsolatban, ahol
plusz források igénye merült fel,
ugyanis a Magyar Falu Programban megítélt támogatási öszszeg nem elegendő a beruházás
teljes megvalósítására. Az ülésen megtárgyalták és csatlakoztak a településrendezési terv
módosítására kiírt pályázati felhíváshoz is. Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester a kastélyparkban történt virágosításról,
növényültetésekről és a jövőbeni tervekről adott tájékoztatást.

Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

Hétéves szünet után rendeztek újra falunapot Murakeresztúron
Hétéves szünet után, szeptember 25-én ismét megtarthattuk a falunapunkat. Sajnos manapság az ilyen rendezvények
megszervezését a pandémia is
befolyásolja, ezért is volt külön
öröm ez a kis oázis. Már a készülődés és szervezés is ünnepivé vált, érezhető volt, hogy
sokan várták a közös találkozásokat, programokat is. Ahogy
szükség van a családi ünnepeinkre, úgy van szüksége a településünk aprajának-nagyjának a falunapra is, ahol a közösségünk együtt ünnepelhet.
Az utolsó önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület fontosnak tartja,
hogy újra visszavezessük a helyi rendezvények körébe ezt az
ünnepet. Az elképzelés helyénvalóságát bizonyította, hogy
nagyon sokan kilátogattak a
programra.
A kollátszegi falurészben
felállított rendezvénysátor és
színpad körül finom ételek, jóféle italok és számos produkció
várta a látogatóikat, ugrálóvár
és kézműves foglalkozások a
gyerekeket. Ebben az évben
több helyszínünk is volt. A 8
órakor kezdődő horgászversenyTótszerdahelyen zajlott, a
motoros felvonulás a falu több
utcáját is érintette. A programsorozat alkalmas volt arra is,
hogy túllépjünk a mindennapok nehézségein, próbáljunk
lazítani is.
A helyi program 11 órakor
indult a főzőversennyel, amire
több mint tizenkét csapat nevezett.
Délben Vajda Margit és az
ovisok népesítették be a színpadot, majd az iskolások műsora következett. A nagykanizsai fúvósok nyitották meg a
kulturális műsort és itt volt a
beleznai Labdarózsa Néptánccsoport is. Mi a Mura Dance

tánccsoporttal és a Rozmaring
asszonykórussal rukkoltunk ki.
Polgár Róbert polgármester
három órakor köszöntötte a
résztvevőket és hivatalosan is
megnyitotta a falunapot. Ehhez
csatlakozott országgyűlési képviselőnk, Cseresnyés Péter is.
A köszöntőket követően elismerésben részesültek az önkéntes tűzoltó-egyesületünk azon
tagjai, akik már 30, 20 vagy 10
éve erősítik a csapatot. A háttérben segédkező hölgyek munkáját virágcsokorral köszönték
Az önkéntes tűzoltó-egyesület elismerésben részesült.

Cseresnyés Péter is részt vett
a falunapon.

meg. Az ajándékcsomag része
volt még egy autó is, a korábbinál jóval fiatalabb és modernebb Steyr szerkocsi, amit a
Magyar Falu Program támogatásával, saját költségvetéséből vásárolhatott meg az egyesület.
A délutáni műsorban felléptek a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészei, Hertelendy Attila, Bot Gábor és
Debrei Zsuzsanna. A jó hangulatot mutatja, hogy többen
táncra is perdültek és vastapssal köszönték meg a művészeknek, hogy falunkat megtisztelték jelenlétükkel és re-

mek előadásukkal. És ezt még
lehetett fokozni a Kanizsa
Táncegyüttes fergeteges táncával és Doree dalaival is. A
főző- és horgászverseny résztvevőit különböző díjakkal ismerték el.
Újabb hangulatfokozónak
Sihell Ferry és Szabó Ádám
következett, aztán egy színpompás tűzijáték este 9 órától.
Míg más ünnepek véget
érnek a tűzijátékkal, nálunk egy
retró buli kezdődött Pál Atival,
aztán egy utcabál, ahol Rezsek
Zsolt és Móger Péter gondoskodott a talpalávalóról és a
remek hangulatról.

S hogy kétnapos legyen az
ünnep, a szombati falunapot a
vasárnap 11 órakor kezdődő
szentmise zárta. Záró áldását
Vaslabán Csaba plébános még
kiterjesztette a tűzoltó egyesület új autójára és tűzoltóinkra is.
Egy újabb falunap, egy
újabb közösségteremtő erő,
amely megmutatta, hogy még a
járvány sem törhette meg ezt az
összetartást, összetartozást. Az
égiek pedig szép idővel ajándékoztak meg bennünket. Mi
meg tervezhetjük tovább ünnepeinket és a következő falunapunkat is!
Spirk Erzsébet

Polgár Róbert (jobbról) az egyik főzőcsapat tagjaival.
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Az időseket ünnepelték Kivágták a balesetveszélyes fákat
Murakeresztúron az iskolás
gyerekek szülei jelezték, hogy
az iskola előtti fák közül több
megbetegedett, kiszáradt, elfáradt. A lehulló ágak pedig balesetveszélyt okoztak az iskolába járó gyerekeknek és felnőtteknek, az arra közlekedőknek.
Az iskola és az önkormányzat dolgozóinak összefogásával

október közepén kivágták a leromlott állapotú, menthetetlen
fákat, elhárították a balesetveszélyt. Az önkormányzat a
fák helyén új parkolóhelyeket
alakít ki, hogy az autóval érkező szülők kényelmesen és biztonságosan tudják gyermekeik
ki- és beszállását megoldani. A
kivágott fák pótlásáról is gondoskodni fog a faluvezetés.

Béli Pálné immár 91 éves, jó egészséget és sok örömöt kívánunk neki ezúton is!

Színes kulturális programmal, hangulatos muzsikával, ünnepi fogadással, süteményekkel
és finomságokkal köszöntötték
Murakeresztúron a szépkorúakat az idősek napja alkalmából.
Az önkormányzat külön
ajándékot adott a legidősebb
keresztúri asszonynak, a 91

éves Béli Pálnénak, és meglepték a legidősebb keresztúri férfit, a 89 éves Varga Ferencet is.
A jó hangulatú programon több
mint 130-an vettek részt.
Cseresnyés Péter, a település országgyűlési képviselője
is személyesen köszöntötte a
keresztúri időseket.

Új játszóteret avattak Murakeresztúron Horvátul is kiírták…
A horvátországi Kapronca
megye felajánlásának köszönhetően horvát felirattal is olvasható mostantól az önkormányzat neve a murakeresztúri
hivatal homlokzatán. A felirat
szakszerű felhelyezését Rezsek
Zsolt keresztúri képviselő vállalta csapatával önkéntes munkában.

A Magyar Falu Program keretében ismét sikeresen pályáztak.

A Magyar Falu Program
keretében 5 millió forintból
építettek új, igényes és biztonságos játszóteret Murakeresztúron, ahol a szülők is kényelmes környezetben vigyázhatnak a gyerekekre. A Búcsú
téren sok izgalmas, modern és
biztonságos játék várja a gyerekeket: hinták, mászókák, homokozó, libikókák, ügyességi
és egyensúly játékok is.
A település vezetése ugyanide egy fitneszparkot és egy
biciklis ügyességi, KRESZ-pá-

lyát is szeretne építeni. Az új
játszótér kialakítása nem jöhetett volna létre Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő támogatása nélkül. A pályázatot
Murakeresztúr alpolgármestere,
Zavarkó József vezetésével készítették elő. A közösség összefogásának köszönhetően a támogatás teljes összegét játékokra
tudták költeni a faluban, miután
a terep rendezését, a szükséges
földmunkákat önkéntesen végezték el a keresztúri lakosok és az
önkormányzat munkatársai.

A felirat ügyét dr. Koósz
Attila konzul karolta fel, nélküle nem valósulhatott volna
meg a fejlesztés. Murakeresztúron a horvát kisebbség
aránya több mint 20 százalékos, a faluvezetés számára kiemelten fontos, hogy a település kettős identitását megőrizze és tovább erősítse.
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Két éve kapott felhatalmazást a murakeresztúri önkormányzat új vezetése
2019. októberében szavaztak bizalmat Murakeresztúron a
település új vezetésének. Ennek
alkalmából mondott köszönetet
Polgár Róbert polgármester a
közösségi oldalán.
„Murakeresztúron két éve
kapott felhatalmazást az új faluvezetés, két éve választottak

polgármesternek engem is. Azt
ígértük, friss, fiatalos, lelkes
csapatunk lesz, amely közös
erővel lendíti fel településünk
jövőjét. És mi a kezdetektől
fogva bevontuk a tervezésbe, a
munkába önöket.
Az elmúlt két évben annak
ellenére is sok ígéretünket meg

Elhunyt Murakeresztúr háziorvosa
Az önkormányzat új vezetése: Csicsek Mihály, Tislerics Antal,
Balogh Ádám, Polgár Róbert, Zavarkó József, Kondricz Kornél,
Rezsek Zsolt.

Október 26-án vettek végső búcsút dr. Józan Attilától,
Murakeresztúr háziorvosától. Józan Attila édesapja is orvos
volt, tőle örökölte a gyógyítás örömét, a szakma szeretetét.
Murakeresztúron sajnos fájóan kevés ideig tudott csak dolgozni, mert súlyos betegsége nem engedte. Kiváló orvos volt.
1960. november 8-án született, Nagykanizsán végezte el a
gimnáziumát, Pécsre járt az orvosi karra. Murakeresztúr előtt
Gelsén és Becsehelyen is gyógyított háziorvosként. Nagykanizsán a Trippamer utcai központi temetőben helyezték örök
nyugalomra.

1200 árvácskát ültettek el

A murakeresztúri önkormányzat októberben 1200 árvácskát
ültetett el a faluban, hogy szebbé és otthonosabbá tegyék a települést. A faluvezetésnek ez már a sokadik virágültetési akciója, de minden évszakban és a nagyobb ünnepekkor is újabb és
újabb díszekkel csinosítják a települést.

tudtuk valósítani, hogy közben
egy világjárvány nehezíti a
mindennapjainkat. Rengeteg pályázatot adtunk be, hogy korszerűsíteni tudjuk intézményeinket, az óvodánkat, a
konyhánkat, az önkormányzat
épületét, vagy épp a sportegyesület öltözőjét. Új játszóteret
építünk, új kikötőt, piacot és
rendezvény helyszínt is létre
szeretnénk hozni. Közös ünnepeket, hangulatos falunapokat,
böllérfesztivált szervezünk. Murakeresztúrt napról napra csinosítjuk az önök segítségével.
Egy cikkben talán el se fér az a
sok kicsi és nagy eredmény,
amit közösen értünk el az elmúlt két évben.

Szeretnénk önöknek köszönetet mondani minden segítségért és támogatásért. Köszönjük
csapatunkkal a sok-sok biztatást,
bátorítást, az önkéntes felajánlásokat, a kalákában elvégzett
munkákat. És köszönöm a konstruktív kritikákat, javaslatokat
is. Azt gondolom, nagyszerű
eredményeket értünk el az együtt
az elmúlt két évben, és ez arra
sarkall minket, hogy folytassunk a megkezdett utat. Még
több fejlesztést valósítsunk meg,
hogy tovább szépítsük és még
kényelmesebbé tegyük otthonunkat, még erősebbé kovácsoljuk közösségünket. Számítok önökre a jövőben is, számíthatnak ránk továbbra is!”

'56 hőseire emlékeztek
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseit ünnepelték Murakeresztúron október
22-én. A Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai archív fel-

vételeken és visszaemlékezéseken keresztül idézték fel az '56os eseményeket, történéseket.
Az eseményt az iskola és az
önkormányzat közösen szervezte.

Felidézték a forradalom és szabadságharc történéseit.
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Tereprendezés a templom kertjében Új parkolóhelyek
Évek óta problémát jelentett
Murakeresztúron, hogy nincs elég
parkolóhely a temető szomszédságában. Megoldásként az önkormányzat október végén vá-

Vaslabán Csaba murakeresztúri plébános kérésére az önkormányzat segített a templom melletti terület rendezésében. Új parkolóhelyeket hoztak létre a kertben, de az újonnan kialakított
tér szabadtéri rendezvények, ün-

nepek megtartására is alkalmas
lehet.
A faluvezetés fontosnak tartja az egyház közösséget erősítő
szerepét, ezért a jövőben is partneri együttműködésre törekednek a plébánossal.

Kivágták a beteg tujákat

2

sárolt egy 1500 m -es telket, ahol
új parkolóhelyeket alakítanak
majd ki, ahol a gyászolók, a
szeretteikre emlékezők biztonságban ott tudják hagyni autójukat.

Aláírták az adásvételi szerződést, 1500 nm-es telken alakítanak ki új parkolóhelyeket a temető mellett Keresztúron.

Fejlesztik a kertészetet
A murakeresztúri kertészetben további fejlesztéseket terveznek jövőre, szeretnék bővíteni a
művelés alá vont területet, újabb
fóliasátrakat állítanának fel –
számolt be róla a település polgármestere, Polgár Róbert.
„A cél, hogy minél több jó
minőségű alapanyagot tudjunk
helyben előállítani, amit aztán a

konyhánkban is fel tudunk használni. Szeretnénk, hogy Murakeresztúron minél többen termelhessenek kertjükben vagy a telkükön egészséges, vitamindús
gyümölcsöket, zöldségeket. Olyan
finomságokat, amiket a boltban
nem igen kaphatunk meg” – írta
a keresztúri polgármester saját
közösségi oldalán.

Nemcsak a parkolás és a közlekedés vált könnyebbé a keresztúri temető utcájában, de szép sírhelyek is újra láthatóvá
váltak a beteg fák kivágását követően.

Kovács Zoltán, a Murakeresztúri Polgárőr Egyesület elnöke jelezte az önkormányzatnak, hogy a Dózsa György
utcában a temető kerítése melletti tuják elszáradtak, betegek,
ezért érdemes volna kivágni
azokat. Így az ünnepek idején
könnyebbé válhat a parkolás, a
közlekedés az utcában, a kiszá-

radt tuják nem rontanák tovább
az utcaképet, a temetőnk szép
sírhelyei pedig újra láthatóvá
válnának.
A polgárőrség vezetőjének felvetésére rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, így még halottak
napja előtt eltávolították az önkormányzat munkatársai a beteg
fákat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az önkormányzati kertészet még csak tavaly indult el Murakeresztúron, a település máris a további fejlesztésen és bővítésen gondolkodik.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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Murakeresztúrt is képviselték az I. Nemzeti Összetartozás Kupán
Csángómagyarként és Murakeresztúr polgármestereként vett
részt az I. Nemzeti Összetartozás Kupán Polgár Róbert, akit
elkísért a keresztúri focicsapat
vezetőedzője, Visnovics László.
A kupát Csíkszentdomokoson
rendezték meg, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Erdélyből,
Csángóföldről érkeztek a csapatok, valamint a Magyar Országgyűlés csapata. Visnovics és Pol-

gár a csángó tizenegyet erősítették.
Jó hangulatban, barátságos
légkörben játszottak körmérkőzéseket egymással a csapatok, az
igazi győzelem a részvétel és az
összetartozás volt. Polgár Róbert
az eseményt követően elmondta: „Kiemelten fontosnak tartom,
hogy településünk határon túli
kapcsolatait tovább erősítsük,
nemcsak a sport területén.”

Árnyékoló lesz a nyereményből
A murakeresztúri gyerekek sikere
Még júniusban egymillió
forintot nyertek murakeresztúri
gyerekek a falu óvodájának a
felújítására.
Egy különleges babaházat
készítettek, olyan újrahasznosított alapanyagokból, amiket minden háztartásban meg
lehet találni. Ezt találta a
zsűri a legeredetibb, legjobban sikerült alkotásnak, és erre
érkezett a legtöbb szavazat a
meghirdetett online versenyben is.

A keresztúri ovisok győztes
csapatának tagjai Farkas Hédi,
Horváth Melissza, Horváth Noel,
Répás Alex és Kuzma Jakab voltak. A nyereményből árnyékolókat fognak felszerelni az óvoda
csoportszobái elé, amely a nyári
hőségben sem engedi majd felforrósodni a termeket.
Október első felében a jutalmat felajánló Etalon képviselőivel egyeztettek az önkormányzat munkatársai az árnyékoló beszereléséről.

Kövér László házelnökkel is megmérkőztek Csíkszentdomokoson a murakeresztúri focisták.

Oklevéllel jutalmazták
a kis focistákat

A Murakeresztúri Sportegyesület utánpótlásáról ritkán érkeznek hírek, pedig talán ott folyik
a legfontosabb munka. „Nem a
győzelmek száma számít, hanem
az, hogy minél több gyereknek
és felnőttnek meghozzuk a ked-

Újraindult az iskolabusz
Novemberben újraindult Murakeresztúron az iskola- és óvodajárat. Újtelepen 7:40-kor, a kollátszegi kápolnánál 7:50-kor veszik fel a gyerekeket, az óvodai
és iskolai program után pedig
ugyanide hozzák vissza őket.
A járatot azért indította el az
önkormányzat, hogy a gyerekek
a hideg, sötét időben is biztonságosan és pontosan járhassanak iskolába és oviba.

vét a sportoláshoz, a közös
játékhoz, amely szorgalomra, kitartásra és csapatmunkára
ösztönöz minket. A foci öszszetettségében és egyszerűségében az egyik legjobb sportág
erre. Ezért nagyon örülünk,
hogy az utánpótlás korú játékosokkal már majdnem 100
tagja van a sportegyesületünknek” – olvasható az egyesület
közleményében.
A keresztúriak U11-es csapat
ősszel Nagykanizsán járt egy Bozsik-kupán, ahol a keresztúri gyerekek más klubok fiataljaival mérhették össze tudásukat. Téczely
Adrienn és Farkas Zalán is oklevéllel és nagy mosollyal térhetett haza a kupáról, de minden kis focistánk megérdemli
az elismerést. A keresztúri sportegyesület legfiatalabb játékosa
öt és fél éves, a legidősebb túl
van már a negyvenen.
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Az új polgárt köszöntötték Aszfaltoznak Fityeházon
Fityeházon a Kossuth út 374.
hrsz-ú útja a '70-es években kezdődött településrendezés mai napig befejezetlen részének tekinthető. A község legújabb – és egyik
legszebb – házsorának lakói évtizedek óta sóderes, vizes, helyenként sáros útfelületen közlekednek.
Régóta vár aszfaltozásra ez
a „befejezetlen” út, amely az ide
látogatók és erre közlekedők számára is a rendezetlenség képzetét kelti és egyáltalán nem illik bele az egyébként szépen ki-

galmi léteítmény építése/felújítása” című pályázati jogcímre.
Emellett, ebbe a pályázatba is
beépítettük az Alkotmány tér
181. hrsz-ú szilárd burkolatú
közút Joy's Café mögötti 57 m
hosszűságú szakaszának felújítását, hiszen nem tudhattuk előre,
hogy a Belügyminisztériumhoz
a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcímre korábban benyújtott pályázatunk részesül-e támogatásban, vagy sem.
A kormányzati támogatáspolitikának köszönhetően, ez a

Békésen aludt a kis Cintia, miközben édesanyja átvette az
önkormányzat ajándékát.

Murakeresztúr polgármestere, Polgár Róbert személyesen
köszöntötte a település egyik legfiatalabb lakóját, Bogdán Cintia
Laurát és édesanyját, Zsanettet.
A gyönyörű kislány szeptember
12-én született és kiváló egészségnek örvend.
A polgármester látogatásakor a kis csöppség békésen

aludt, amíg anyukája átvette a
szép csokor virágot és az önkormányzat támogatását. Zsanett és férje, László igazán
boldogok lehetnek, tüneményes
kislányuk született. A polgármester örömmel számolt be
róla, hogy Murakeresztúron
egyre több gyermek lát napvilágot.

Negyedik helyen a focicsapat

Sikeresen pályáztak...

Tizenhárom mérkőzést követően 22 ponttal a negyedik helyen áll lapzártakor a Zala megyei másodosztályú bajnokságban a murakeresztúri focicsapat.
Az együttes házi gólkirálya alighanem ismét Szilveszter Sándor
lesz, aki egymaga immár 18 ta-

alakított és gondozott környezetbe.
Az út befejezésére az önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által – a Magyar
Falu Program keretében – meghirdetett „Út, híd, kerékpárfor-

lálatnál jár, jelenleg az egész bajnokságban is ő lőtte a legtöbb
gólt.
A tabellát a Police-Ola LSK
vezeti 34 ponttal, mögötte egy
ponttal lemaradva áll Becsehely,
a harmadik helyen pedig a 30 pontos Böde együttese tanyázik.

Hasznos volt az őszi szünet
Az őszi szünetben a Fityeházi
Könyvtár háromnapos programsorozattal várta a gyerekeket. Lehetőség volt töklámpást készíteni, ijesztő jelmezben érkezni.
Versenyezni, hogy ki tudja
a csónakot előbb partra vinni.
Volt lehetőség versszavalásra, olvasmány ajánlásra és könyvekből idézésekre, felolvasásokra is.
A harmadik napon generációk találkozására került sor. A
nyugdíjas korú résztvevők meséltek a gyerekkorukról, arról, hogy
ők hogyan éltek gyerekkorukban, 50-60 évvel ezelőtt. Hogyan teltek a mindennapjaik, milyen lehetőségeik és milyen já-

Mura Info:

Elkészültek a töklámpások…

tékaik voltak annak idején.
Jó hangulatú, vidám órákat
töltöttek el együtt a résztvevők,
mindenki egy-egy szép délután
közös emlékével térhetett haza.

pályázatunk is támogatásban részesült. Az elnyert – közel 15 millió Ft összegű – támogatásból, önkormányzati önrész nélkül, 100
%-ban állami támogatásból fog
megvalósulni a 374. hrsz-ú út 2
rétegű aszfaltozása és mindkét
oldalon megfelelő szélességű és
tömörségű padka kialalkítása.
Sőt – a Joy's Café mögötti
útszakaszra ily módon „duplán”
elnyert támogatásból – nem csupán a tervezett 57 m-es szakaszt, hanem a további – egészen a kultúrházig tartó – szakaszt is tervezzük felújítani.
A felújítás során az út nyomvonala és lejtésviszonyai változatlanok maradnak.
dr. Takács József
polgármester

A gyerekek motivációjáról
Edit néni, Erzsi néni és Brigi
néni gondoskodott.
Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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Szépkorúak találkozója Fityeházon
Fityeház Község Önkormányzata 2021. október 16-án
ünnepélyes hangulatú délutánra
és estére hívta meg a település
minden szépkorú lakóját. A
rendezvényre a község lakosai
közül azok kaptak meghívást,
akik 1956. december 31. előtt
születtek, vagyis az idei évben
betöltötték – vagy be fogják
tölteni – a 65. életévüket, illetve, akik ennél idősebbek.
Jelenleg 126 ilyen korú lakos él a településen, akik közül
72-en jelezték, hogy részt kívánnak venni az ünnepségen.
Dr. Takács József polgármester távollétében köszöntötte
a község legidősebb lakóját –
Takács Károlyné született Bróz
Katalint – aki idén töltötte be a
93. életévét. A jelenlévő két
legidősebb lakosnak pedig –

Plánder Józsefné Krisztián
Ilonka néninek és Horváth Ferencnek, Feri bácsinak, akik
mindketten 87. életévüket töltötték be – egy kis ajándékkal
kívánt jó egészséget, tartalmas,
szép életet a továbbiakban is.
Mindenki talált a tányérja
mellett az asztalon két hűtőmágnest, amelyeket Kovácsné
Deák Erzsébet ötlete alapján
kapott ajándékba minden résztvevő. Az egyik Fityeház templomát és önkormányzati hivatalát – a mai környezetben
megörökítő – színes fénykép. A
másik egy régi fekete-fehér
fotó, amely Tóth Péterné Magyaróvári Zsuzsának köszönhető. A régi fényképen a valamikori „Tóka” látható, amely a
mai futballpálya helyén terült
el és amelyre már csak kevesen

Kellemes órákat töltöttek együtt.

Megújuló járda Fityeházon
A gyalogos és a közúti
közlekedés biztonságának javítása érdekében önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak
tartja az utak és járdák javítását, felújítását. Az előző időszakban – évenkénti ütemezésben – folyamatosan felújításra
került a Petőfi út, majd a Kossuth út és az Ady út páratlan
oldala, valamint az Alkotmány
tér egy része.
Az idei évben az önkormányzat a Rákóczi út – 430 m
hosszúságú – páratlan oldali,
valamint az Alkotmány tér elmaradt 200 m hosszúságú szakaszának felújítására nyújtott
be pályázatot a Belügyminisztérium által „Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása” jogcímre kiírt pályázatára.
A pályázat ezen kívül tartalmazza az Alkotmány tér 181.
hrsz-ú szilárd burkolatú közút
Joy's Café mögötti mintegy 57 m
hosszúságú szakaszának felújítását is. Az útnak ez a szakasza
olyan rossz szerkezeti állapotban van, hogy az évenkénti javítások ellenére visszatérő kátyúk, helyenként az ott közlekedő személygépkocsik műszaki állapotát veszélyeztetik.
Az önkormányzatnak – bár
évről-évre, újra meg újra célul
tűzte ki – egészen mostanáig
nem sikerült erre forrást biztosítania.
Az elnyert – több, mint 16
millió Ft összegű – támogatásból és az ehhez társuló közel 3
és fél millió Ft önkormányzati

Dr. Takács József köszönti Plánder Józsefnét.

Ráfér a felújítás…

önrészből 2022. év tavaszán
fog megvalósulni mind a három tervezett felújítás.
Mind a Rákóczi úti 430 m
hosszúságú, mind az Alkotmány tér 11-21. házszám előtti
200 m hosszúságú járdaszakasz
– szintkiegyenlítést és szegélykövezést követően – új burkolati réteg (térkő) lerakásával
kerül felújításra. A felújítási
munkák befejezését követően,
a padkák helyreállításra kerülnek. A felújítás során a járdaszakaszok nyomvonala és lejtésviszonyai változatlanok maradnak.
dr. Takács József
polgármester

Kellemes szórakoztató műsor várta a szépkorúakat.

emlékezhetnek. A fényképet
Zsdrál Mátyásné Tóth Ilona
néni öccse készítette és a hátoldalára ezt írta: „Egy boldog
nyár Fityeházon ... 1957. október 23.” Aláírás: Laci. A fotó
tehát 64 évvel ezelőtt készült és
éppen az 1956-os forradalom
első évfordulójára van dátumozva.
A polgármesteri köszöntőt
követően Vaslabán Csaba atya,
a község plébánosa adott áldást
a jelenlévőkre.
A kultúrműsort a helyi óvodások nyitották meg, majd a
Fityeházi Hagyományőrző Kórus lépett fel, őket követően pe-

dig Müller Kata műsora szórakoztatta a közönséget.
Végül Gacs Éva és Hoffman Richárd fővárosi énekművészek a „Szóljon hát a magyar
nóta...” című műsoruk keretében nótákat, operett-slágereket
és más örökzöld dallamokat adtak elő. Műsorukat a European
Operett táncművészei színesítették.
Az est közös vacsorával és
további ünnepléssel folytatódott, amelyet Tatai Zsolt zenei
műsora tett még hangulatosabbá.
Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező
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Ármánykodás Brüsszel „füstös irodáiban”
Célkeresztben Magyarország
Ülnek a brüsszeli irodákban a Soros György által hizlalt bürokraták, s gondban vannak. Aggasztó hírek érkeznek Magyarországról.
Vera Jourova EU-biztos (Donáth Anna momentumos EP-képviselő csacsogó barátnője – a szerk.) arcredőinek száma hatványozódik, de azért kiböki: – Képzeljétek elvtársak, az általunk
támogatott magyar demokratikus ellenzék tagjai úgy buknak a
fasiszta Orbán-kormány szociális kedvezményeire, mint gyöngytyúk a meleg takonyra (Jourova elvtársnő jól tájékozott a magyar
népi nyelvjárásokban – a szerk.).
Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke vakarja a
fejét, de aztán vallomást tesz: Elvtársak, a magyarországi csatlósaink igénybe veszik a despota Orbán-kormány rezsikedvezményeit! Egyetlen adat sincs arról, hogy valaki visszautalta
volna a kedvezményt a gáz-, vagy áramszolgáltatónak.
Az EU családügyi szakértője szemlesütve kapcsolódik a közös gyónáshoz: – Azt mondják, hogy Magyarországon igen nagy
sikerük van családügyi intézkedéseknek. A legtehetségesebb fiatal ügynökeink is igénybe veszik. Árulók!...
Ursula von der Leyer, az Európai Bizottság elnöke kezeit
széttárva bevallja: –Sosem hittem volna, hogy az EU-kritikus
Orbán Viktor által meghirdetett otthonteremtési kedvezményekkel a mi beépített embereink is élnek. Hová fajul ez a
demokratikus világ?
Szóval ülnek a brüsszeli bürokraták a „füstös irodákban”, s
szembesülnek a magyarországi valósággal. Az ellen pedig nehéz
küzdeni, de nem lehetetlen.
Miből áll a recept? Támadd meg a neked nem tetsző országot. Viselkedj úgy, mintha a célország a gyarmatod lenne. Küldj
oda egy elfogult tagokból álló Libe-bizottságot, előre elkészített
jelentéssel. Az „elnyomott” szocliberális sajtó (ami szerintük
Magyarországon nem létezik – a szerk.) természetesen ezt világgá kürtöli. Még Kórozs Lajost, az országgyűlés népjóléti bizottságának elnökét is megszólaltatják, hogy a magyar nyugdíjasok
élete 2010, a diktátor Orbán Viktor hatalomra kerülése óta élhetetlen. Annyira, hogy az Orbán Viktor bukását akaró szépkorúak, ha fel is veszik majd a nyugdíjprémiumot és a 13. havi
nyugdíjat, azt azonnal átutalják a Vörössegélynek. Mert ők ilyen
gerinces emberek, a vezetőik pedig még gerincesebbek. Igazi
demokraták.
Az EU korrupciós ügybe keveredett biztosa, Sztella
Kiriakidisz fejét lehajtva csak ennyit mond: – Sajnos magyarországi elvtársaink közül is sokan voltak, akik nem várták meg,
hogy megkapják az EU-s vakcinát, s orosz, sőt kínai oltást adattak be maguknak. Szerencsére a félretájékoztatásokkal sikerült
megakadályozni, hogy ezzel reklámot csináljanak a népnyúzó
Orbán-kormánynak, amely jóval megelőzött bennünket a védőoltások beszerzésénél. A biztosasszony arról viszont szemér-

Fotó: Zalatáj
És Herr Vekker megszólalt: Ébresztő Európa! Ébresztő világ!

mesen hallgatott, hogy miképpen került a számlájára néhány
millió euró… Éppen a vakcinabeszerzés idején.
A magyarok nagy barátja, Frans Timmermans nem hagyhatta
ezt szó nélkül, hiszen közös EU-s beszerzésről van szó. Most
éppen az elszabadult energiaárak vannak napirenden, ezért javaslatot tesz a vakcinák esetében már csődöt mondott közös akcióra. Egy szórakozott elvtársa azonban – szunyókálásából felébredve – így kiált fel: Frans, rossz álmom volt, Vlagyimir Putyinnal beszéltem! Orbán Viktort emlegette.
Több hozzászóló is kritikus hangon szólt aztán Fekete-Győr
Andrásékról. Az rendben, hogy megakadályozták a budapesti
olimpia megrendezésére benyújtandó magyar pályázatot, de az
már régen volt. Most viszont, a labdarúgó EB-n ott szurkoltak a
magyar nemzeti válogatott mezében az általuk korábban sokszor
elátkozott Puskás-stadionban. Ahelyett, hogy azt székről-székre,
tégláról-téglára haladva lebontanák és sóval vetnék be Orbán
Viktor mániájának, a focinak emblematikus magyarországi helyszínét.
Az ármánykodás még folytatódott volna, amikor váratlanul
megszólalt Herr Vekker, akit igazán nem lehet pártoskodással
vádolni. „Ő” ugyanis precíziós szerkezet.
– Hölgyeim és uraim, lassan itt van október 31, az aktuális
óraátállítás ideje. Azt a feladatot kaptuk korábban, hogy tegyük
végre rendbe ezt a kérdést, de nem jutottunk hajnali 2-ről 3
órára. Végre egy konkrét ügy, amiben esetleg illetékesen cselekedhettünk volna. Van megoldás?
A teremben döbbent csend támadt. Csak a kakukkos óra ütötte el a … Talán még nem a végórát. De már közel jár hozzá…
Ekler Elemér

Nagykanizsai lány lett a Miss World Hungary győztese

Tótpeti Lilinek Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és
Balogh László, Nagykanizsa polgármestere is gratulált.

Nagykanizsai lány, Tótpeti
Lili lett a Miss World Hungary
győztese.
A 20 éves nagykanizsai Tótpeti Lili képviselheti Magyarországot a jubileumi, 70. Miss
World világversenyen december
16-án Puerto Ricóban. Az idei
szépségkirálynő a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója, hobbija a lovaglás és legszívesebben a
természetben tölti a szabadidejét, példaképe David Attenborough
brit természettudós – írták.
A szépségkirálynő udvarhölgyei a 20 éves dunavarsányi

Ambrus Nikolett és a 22 éves
debreceni Tóth Panni lettek –
tették hozzá.
Idén a koronavírus-helyzet
kedvezőtlen alakulása miatt
rendhagyó módon, zártkörű estélyen választották meg Magyarország legszebb lányát.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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40 éves a Bajcsy utcai óvoda
Negyven éve nyitotta meg
kapuit Letenyén a Bajcsy utcai
óvoda. Az évfordulót október
15-én az intézmény felújított
udvarán ünnepelték meg. Az
eseményen ott voltak az óvoda
egykori vezetői, dolgozói és a
négy évtizeddel ezelőtti első
óvodások is. Bányai Tivadarné
egykori óvodavezető sajnos
már nem lehetett körükben. Az
ő idejében széles összefogással
kezdődött meg a Bajcsy utcai
óvoda épületének és környezetének megépítése, melynek
átadására és a működtetés megkezdésére 1981. szeptember
hónapban került sor.
A megjelenteket Hermán
Zsoltné Szunyogh Éva óvodavezető köszöntötte, majd Farkas Szilárd polgármester mondott köszöntőt, aki így emlékezett: 1986. november 11-én
léptem át először az óvoda
kapuját, és a korabeli naplóban
feljegyezték, hogy sírva érkez-

tem, és folyamatosan édesanyám hiányát emlegettem.
Ahogy sok kisgyereknek, nekem is nehéz volt a kezdet, de
tudjuk: az itt dolgozók mindent
megtettek és megtesznek a
gyors, harmonikus beilleszkedésért.
A polgármester virággal és
emléklappal köszöntötte Hermán Zsoltnét és a két korábbi
intézményvezetőt, Gerencsér
Józsefnét, aki 10 évig, és Friman Jánosnét, aki pedig 21
évig vezette az óvodát. Gerencsér Józsefné felidézte a 40
évvel ezelőtti eseményeket, kitérve az intézmény megépítésének fontosságára. Majd a kis
ovisok őszt idéző műsorára és a
negyven évvel ezelőtti óvodások játékos visszaemlékezésére
került sor, akikről az oktatásinevelési naplóba négy évtizede
bejegyzett írásokat meghallgatták. Az ünnepet „retró” ételekkel színesített vendéglátás

(b-j) Hermán Zsoltné Szunyogh Éva jelenlegi óvodavezető, Farkas Szilárd polgármester, Gerencsér Józsefné volt óvodavezető, Friman Jánosné volt óvodavezető.

Falugondnoki fórum Csörnyeföldön
A mostani óvodások műsora

zárta. A fogadáson Bíró László
önkormányzati képviselő pohárköszöntőjét követően Aigner
Géza plébános mondott asztali

áldást, miközben a 40 éves
jubileumra készített tortákon
fellobbantak a gyertyák.
Kép és szöveg: Mirkó Imre

Szociális tűzifa Letenyén
Sávoly Attila tájékoztatta a lakosságot.

Sávoly Attila, Csörnyeföld
falugondnoka október utolsó
péntekén falugondoki fórumra
invitálta a lakosságot. A rendezvényen többek között beszámolt arról, hogy jelenleg
falugondoki képzésen vesz
részt, melyhez hozzátartozik a
lakosság fórum keretében történő tájékoztatása. Bemutatta a
falugondnoki szolgálatot, beszélt a falugondoki teendőkről,
feladatokról. Szívesen fogadta
a jelenlévők kérdéseit, észrevételeit, javaslatait.
Mindannyian egyetértettek
abban, hogy a falugondoki

szolgálat működése szervezett,
heti szinten beosztott feladatok
ellátásával hatékonyabban működhet. A gyógyszerek kiváltása heti két napra való ütemezése, továbbá a helyiek
igény szerint történő Letenyére
való szállítását bevásárlás céljából heti egy napra tervezve
hatékony és kiszámítható segítséggé válhat az idős lakosság számára, hiszen sokaknak nem a közlekedés,
mind inkább a megvásárolt
élelmiszerek szállítása jelent
nehézséget.
Hóbor-Sztrahia Krisztina

Mint ismeretes, Letenye Város Önkormányzata a Belügyminisztériumtól kicsivel több,
mint 6,7 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kapott szociális célú tüzelőanyag
vásárlása céljából, mely 355
erdei köbméter keménylombos
fa beszerzésére ad lehetőséget
– mondta el Farkas Szilárd
városvezető.
A rendelet szerint annak
lehet megállapítani támogatást,
aki szociálisan rászorult személy, tűzifával fűt és akinek a
háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének
385%-át, azaz a 109.725 forintot, egyedül élő állampolgár

esetén pedig a 485%-át, azaz a
138.225 forintot. A kérelmeket,
a szükséges igazolásokkal együtt
november 12-éig lehetett benyújtani.
A támogatási igényeket a
Humán és Ügyrendi Bizottság
bírálja el legkésőbb november
30. napjáig. A tűzifa kiszállítása
várhatóan karácsony előtt történik meg.
Az önrészt és a szállítási
költségeket az önkormányzat
saját költségvetési terhére biztosítja a letenyei családok számára. A szállítás szervezésében
és a logisztikai feladatok koordinálásában Tamás Tamás, a
Városfejlesztési és Gazdasági
Bizottság külsős bizottsági tagja működik közre.

6

Dél-Zala Murahíd

2021. november

Az idősek köszöntése Őszi faluszépítő nap
Csörnyeföldön
Az Idősek Világnapján Farkas Szilárd letenyei városvezető közösségi oldalán osztotta meg
gondolatait.
(…) Ma, sajnos a külsőségek világát éljük, és közben megfeledkezünk olyan tulajdonságokról és belső emberi értékekről,
melyek éppen az idősödéssel járnak együtt, és milyen jó, hogy
együtt járnak! A derűs életszemlélet. A bölcs világlátás. A tengernyi élettapasztalat. A sok-sok
türelem. A kitartás. Az elmúlás.
Az őszi hónapok szép színei. A
hit, remény és szeretet. Csupacsupa olyan tulajdonságok,
átélt élmények, melyeket csak
az életkor előrehaladtával lehet
megszerezni, magunkévá tenni.
Ezekre az értékekre pedig hatalmas szüksége van társadalmunknak, minden időben,
de a maiban, úgy érzem, különösen.(…)
(…) Jó ideje sajnos a koronavírus világjárvány idejét éljük. Hinnünk kell abban, hogy
ennek a szörnyű időnek hamarosan vége lesz. Kitartóan kell
küzdenünk családjainkért, saját
magunkért, városunkért, de főként
egészségünk védelméért. És persze türelmesnek is kell lennünk,

hogy nem oldódik meg ez a
helyzet egyik napról a másikra,
de egyszer biztosan. Ebben bízom jómagam is! Tudják,
Önöktől tanuljuk, tanulhatjuk
meg ezt a türelmet, ezt a hitet,
ezt a kitartást, ezt az erős akaratot. Ezeket az értékeket csakis
Önök adhatják át és tovább
nekünk.
Kedves Letenyei Időseink!
Ma is nagy tisztelettel nézek fel Önökre, ma is őszinte és
szívemből jövő szeretettel tudok
gondolni városunk, társadalmunk idősebb polgáraira. Akkor, amikor a legdrágább ajándék az idősek számára a velük
töltött idő, és most épp ezt nem
tudjuk sokszor megadni, akkor
is Önök ezt alázattal, türelmes
főhajtással értik meg és fogadják el. Tudják, érzik és értik,
hogy a legdrágább kincsről olykor le kell mondaniuk. Mindig
nehéz a távolról szeretés és
törődés. Önöknek is, nekem is,
nekünk is.
(…) A jó Isten áldja meg
Önöket az Idősek Világnapján!
Útjukat a mindennapokban kísérje a boldogság és a szeretet! –
köszöntötte a polgármester a
letenyei szépkorúakat.

Tökfaragással zártuk az októbert
Október utolsó hetében Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Tököljünk együtt!
címmel közös tökfaragásra invitálta a település apraját-nagyját.
A délutáni elfoglaltságon csaknem 30 felnőtt és gyermek vett
részt, és majdnem ugyanennyi
tököt öltöztettek ünneplőbe. A
gyerekek komoly kihívás elé állították szüleiket, hiszen ők rajzolták fel a szebbnél szebb és
egyben bonyolultabb mintákat is
a tökökre.
Amíg a felnőttek faragtak, a
gyerekek a tök belsejének kiszedésében segédkeztek, valamint
egy külön a számukra felállított
kézműves asztalnál foglalták el
magukat: ragasztottak, rajzoltak.
A kész művek nagy részét alkotóik hazavitték, viszont néhány
közülük az IKSZT lépcsőjére került, így varázsolva őszi hangulatot a település központjába.

Kellemesen telt ez a délután,
köszönjük, hogy velünk tartottatok! Reméljük, hogy mindannyian jól éreztétek magatokat!
Nagy-Varga Tünde

Növényeket ültettek.

Csörnyeföld Község Önkormányzata idén ősszel is megszervezte őszi faluszépítő napját.
A településszépítők klubjában
résztvevők folyamatosan azon
dolgoznak, hogy a kis falunkba
látogatókat szép és rendezett
környezet fogadja.
Pályázat keretein belül ismét
lehetőségünk nyílt környezetünk további szépítésére, így
október 29-én, péntek délután
növények ültetésére invitáltuk a
település lakóit. Mivel a ren-

dezvényt őszi szünet idejére
terveztük, bíztunk abban, hogy
a gyerekek is nagyobb számban
csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az ültetésen bölcsődéstől a
nyugdíjas korosztályig sokan
lelkesen részt vettek, így a növények hamar a helyükre kerültek.
Köszönjük mindazoknak, akik
ismét segítették önkormányzatunkat abban, hogy településünk
újabb kis része közreműködésükkel szebbé válhatott.
Hóbor-Sztrahia Krisztina
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Ökonapok Letenyén
Október 7-étől immár 3.
alkalommal került sor Letenyén
a Platán Őszi Fesztivál megrendezésére.
A Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár szervezésében, az
IMRO DDKK-Nonprofit Kft.vel együttműködésben, a Mura
Nemzeti Program, valamint a
Tér-Zene Program támogatásával megvalósuló rendezvény
ezúttal is az „öko”-szemlélet
jegyében zajlott. A rendezvénysorozat október 7-én vette kezdetét a Letenyei Festők Köre és
a Mura Art „Platán a vásznon”
című festménykiállításával, illetve Varga Ágnes, szintén letenyei festő is bemutatta a

könyvtárban az öko jegyében
született szép alkotásait.
A rendezvénysorozat egyik
állomásaként Musits Róbert, az
IMRO DDKK-Nonprofit Kft.
ügyvezetője az élhető bolygóról tartott érdekes előadást a
Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskolában, a könyvtárban
pedig éremkiállítás és a szintén
helyi, Ritka Szabolcs természetfotóit bemutató tárlat nyílt
meg. Október 9-én, szombaton
pedig családi napot rendeztek a
helyi termelői piacon, bográcspartival, főzőversennyel, helyi
termékek vásárával, kézműves
mesterségek bemutatójával, az
értéktár-oklevelek átadójával,

A Szent Mihály Szekere Vándorszínház 1956 Nemzetünk legtisztább áldozata című előadása.

Fotók: FMHK
Tóth Éva és Leblanc Győző műsora.

Balázs Anna, a kreatív pályázat legfiatalabb díjazottja.

A Daniel Speer Brass fúvósegyüttes.
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valamint kulturális műsorokkal.
Ebben a Letenyei Alapfokú
Művészeti Iskola táncosainak
műsorára, a Muragyöngye Mazsorett Csoport tagjainak bemutatójára, Tóth Éva és Leblanc Győző operett-, illetve
nótaműsorára, a pécsi Daniel
Speer Brass fúvóskoncertjére
került sor örökzöld slágerekkel
és filmzenékkel.
A kisebbeket és gyermekeket kézműves játszóház, fakörhinta és arcfestés várta. A
nagyobbak pedig a Szőlő- és
Gyümölcstermesztők Egyesülete jóvoltából megismerhették a
Mura menti tájborokat is, miközben a termelői piac melletti
főzőversenyen elkészített ételek finom illata járta be a környéket.

A rendezvényt Cseresnyés
Péter, a térség országgyűlési
képviselője is megtisztelte jelenlétével, aki Farkas Szilárd
polgármesterrel és Dömők Józseffel, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatójával,
a köszöntő és megnyitó beszédeket követően okleveleket,
jutalomtárgyakat nyújtott át
többek között a Letenyei Borbarát Hölgyek Társaságának,
akiket a főzőverseny első helyezésével jutalmaztak. Az értéktárba kerültek a letenyei
írók, költők, festők, a Mákvirág
Citerazenekar, a Vox Varietas
Kamarakórus, Kalivoda Kata
festő posztumusz és idén átadott emlékszobája, a Fáma
Háza, valamint a Mura Menti
Napok rendezvénysorozat.

Friss információk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
Hol tájékozódjunk, érdeklődjünk?
Mivel egy nyomtatott, havonta megjelenő újság képtelen
friss adatokat, információkat adni olvasóinak a koronavírusjárvánnyal kapcsolatban, ezért kiadónk azt tanácsolja, hogy
célszerű a következő hiteles forrásokat igénybe venni naponta:
– A helyi állapotokról az adott település önkormányzati
hivatalát
– Megyei szinten a kormányhivatal hivatalos oldalát
– Országos szinten a következő oldalt:
https://koronavírus.gov.hu/
– A közszolgálati rádió és televízió híradásait
– Kiadónk naponta frissülő honlapját: www.zalatajkiado.hu
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Logisztikai központot épít a Magyar Posta Nagykanizsán
Zöldmezős beruházással logisztikai központot épít Nagykanizsán a Magyar Posta egy
eddig magánkézben lévő iparterület megvásárlásával – jelentette be szerdán Nagykanizsán
a térség fideszes országgyűlési
képviselője.
Cseresnyés Péter – egyben
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára – közölte: a mintegy 5800 négyzetméteres iparterületen 2500 négyzetméter alapterületű csarnok épül.
A jövő évben megvalósuló
beruházás 80-100 új munkahelyet jelent.
A város északi ipari parkjában épülő logisztikai központ-

nak még idén elkészülnek a
tervei, az első kapavágás a jövő
év elején várható. A csomagküldemények feldolgozására szánt
beruházás 2022 végére valósulhat
meg – ismertette a képviselő.
Cseresnyés Péter felidézte,
hogy többször éri kritika a városvezetést a munkahelyteremtéssel összefüggésben, holott
Nagykanizsán soha nem látott
mélységben van a munkanélküliség, a foglalkoztatottság emelkedésének köszönhetően 1500zal többen dolgoznak ma a városban, mint 2010-ben. Az
utóbbi évtized legjelentősebb
beruházásai között említette a
szivattyúkat gyártó olasz DAB
letelepedését, valamint a fiúk elhelyezését szolgáló javítóinté-

Fideszes „kutyák”

Cseresnyés Péter (balról) és Balogh László jelentette be a beruházást.

Lengyel László liberális közgazdász (egyetlen prognózisára
nem emlékszem, ami bejött volna) szükségét érezte, hogy megszólaljon. Az ATV Heti egyenleg című műsorában ezt mondta: „Szíjjártó Péter nem létezik.
Tudom, hogy most ki van nevezve Orbán Viktor személyes
kutyájának, de ő nem létezik.
Tudom, hogy ezek kutyák. De
azért kutyának lenni állandóan
– előbb vagy utóbb meg fognak
harapni.”
Úgy látszik – mivel közgazdászként nem aratott nagy sikert
Lengyel László – tudományágat
váltott. Az emberek és az állatok összehasonlítására vállalkozva Szíjjártó Pétert kinevezte kutyának. Ha a liberális tolerancia

80-100 munkahelyet teremt a beruházás.

egyik szószólója jobban tanulmányozta volna a szakirodalmat, tudná, hogy a kutya az ember barátja. Népszerű állat, nemes élőlény. Ám ha ok nélkül
bosszantják, tényleg beleharap
az ilyen… Minek is nevezzem
őket? Elvbarátját, Borbélyné Bangó Ildikót hívom segítségül. Ő
is előszeretettel foglalkozott ilyen
összehasonlítással, amikor patkányozni kezdte a Fidesz-szimpatizánsokat. Nem aratott vele
nagy sikert, mert visszaszállt rá,
ő jut eszünkbe egyből, ha patkányozást hallunk, nem a fideszes szimpatizánsok. Most már
Lengyel László is.
Szerintem jobb kutyának lenni, mint patkánynak…
E.E.

zet és a Készenléti Rendőrség
létesítményének – százas nagyságrendű munkahelyet jelentő –
elkészültét.
Balogh László polgármester
(Fidesz-KDNP) a bejelentés kapcsán arra emlékeztetett, hogy

Nagykanizsa hat út találkozásában fekszik, ezért is lehet vonzó
a logisztikai központhoz hasonló
beruházásoknak. A Magyar Posta pedig olyan cég, amelyik
stabilitást jelent – emelte ki a
polgármester. (Forrás: MTI)

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Fotó: ATV képernyőfotó

Tudományágat váltott a liberális tolerancia egyik bajnoka.
Közgazdászként nem sok sikerélménye volt. Úgy tűnik, az új
területen még kevesebb lesz…

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

