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Az adventi koszorú lángjai
November 28-án a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében Tulman Géza
énekes, előadóművész csodálatos karácsonyi dalaival vette
kezdetét az adventi időszak
Letenyén, majd a városi adventi koszorúnál mondta el köszöntő gondolatait Farkas Szilárd polgármester, visszaemlékezve gyermekkora szép karácsonyaira.
A polgármesteri köszöntőt
követően Aigner Géza plébános
áldotta meg a helyi önkéntesek
által készített adventi koszorút,
majd együtt lángra lobbantották
a hit gyertyáját, miközben halk
zene szólt és a Letenyéért Közéleti Egyesület tagjainak közreműködésével lehetőség volt
egy-egy pohár forralt bor vagy
tea megkóstolására. Az adventi
gyertyagyújtás forgatókönyvét

Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester asszony állította össze.
Advent első vasárnapján,
Farkas Szilárd polgármester
osztotta meg karácsonyváró
gondolatait, majd így zárta
beszédét:
A karácsonyi időszak kiváló
alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló
alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a
szeretet nagylelkű és bátor,
nincs sok értelme azon gondolkodni, kinek illik, vagy kinek
kell kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet: a szeretetet
életünkben kell kimutatnunk
egymásnak!
Tisztelt Közösség, Tisztelt
Letenyeiek!
Letenye Város Képviselőtestülete és magam nevében
kívánok a város valamennyi

Aigner Géza letenyei plébános és Farkas Szilárd polgármester
meggyújtja a letenyei adventi koszorú első gyertyáját a város
főterén.

polgárának, Önöknek meghitt,
várakozással teli adventi időszakot! Kívánom, hogy az év
hátralévő napjaiban is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás, a jó akarat és
cselekedet jellemezze hétköznapjainkat. Ehhez kívánok
mindnyájuknak elsősorban jó
erőt, egészséget és lelki békét!

Befejezésül a köszönet szavait
tolmácsolom Önök felé. Köszönetemet fejezem ki mindazon segítőknek, akik munkájukkal bármely módon hozzájárultak ahhoz, hogy ma, itt
együtt köszönthessük az adventet. Hálásan köszönöm nekik,
Önöknek pedig, hogy megtiszteltek figyelmükkel!”

Farkas Szilárd lemondott társulási elnöki posztjáról
Preksen László az új vezető
Farkas Szilárd letenyei polgármester, a Dél-Zala Murahíd
Letenye Térségi Társulás 2019ben megválasztott elnökét kérdeztük november elején, valóban igaz-e, hogy lemondott elnöki posztjáról? A tájékoztatás

szerint Farkas Szilárd, a társulás tanács elnöke 2021. október 31. napjától már nem
kívánja ellátni az elnöki feladatokat, még október hónapban benyújtotta írásban lemondását.

A társulás november 15-én
új elnököt választott Preksen
László, Semjénháza község polgármestere személyében, me-

lyet Letenye is támogatott. Farkas Szilárd elmondta: a társulással összefüggő feladatokat a
(Folytatás a 8. oldalon)

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Rajz: Farkas László

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

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Adventi üzenet
Vallási meggyőződéstől függetlenül, mindenki készül advent
és karácsony ünnepére. Azonban a bennünk rejlő különbségek
mégis egy valóságra irányítják figyelmünket: a szeretetre, Istenre.
Isten a Megváltó elküldésével értelmet adott az ember életének.
Nekünk, mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő embertársainkban. Nagyon nagy rá az igény,
főleg ebben a nehéz időszakban, melyet nap, mint nap megélünk.
Sokakban tudatosul a reménytelenség, rosszul érzik magukat, félnek, indulatosak, elkeseredettek lesznek. Tavaly sajnos így ünnepeltünk. Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar: az év végi zárás,
a karácsonyi bevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak folyamatosan egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, advent ünnepe, Karácsony ünnepe, egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését, csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a
napot.
Mi tehát advent és Karácsony titka? Az, hogy megmutassa a
szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretetet nem lehet
ráerőszakolni senkire, nem lehet törvénybe iktatni. A szeretet nem
így jön létre, hanem úgy, hogy ráeszmélünk, szükségünk van egymásra. Rájövünk, hogy mit ér az életünk a másik nélkül. Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait nem spórolhatjuk meg. De gondoljunk a velünk élő családtagok örömére,
gondoljunk idős hozzátartozóinkra, akik segítségünkért hálásak
nekünk, vagy gondoljunk egyszerűen csak önmagunkra, amikor
súlyos hibánkért megbocsátást kaptunk valakitől. De gondoljunk
azokra is, akik sajnos ma már nem lehetnek velünk a földi élet
során. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait,
értelmet és örömet adunk egymás életének. A karácsonyi időszak
kiváló alkalom lehet lelkünk, és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a

szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok értelme azon gondolkodni,
kinek illik, vagy kinek kell kezdeményezni. Ne feledjük, a legszebbet: a szeretetet életünkben kell kimutatnunk egymásnak!
Tisztelt Olvasó Közösség!
Letenye Város Képviselő-testülete és magam nevében az imént
felidézett gondolatokkal kívánok a város valamennyi polgárának,
Önöknek meghitt, várakozással teli adventi időszakot! Kívánom,
hogy az év hátralévő napjaiban is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás, a jó akarat és cselekedet jellemezze hétköznapjainkat. Ehhez kívánok mindnyájuknak elsősorban jó erőt, egészséget és lelki békét! Befejezésül a köszönet szavait tolmácsolom.
Köszönetemet fejezem ki mindazon segítőknek, akik munkájukkal
bármely módon hozzájárultak ahhoz, hogy ebben, az ismét nehéz
helyzetben együtt tölthettük az adventi vasárnapokat!
Áldott, békés, lelkiekben gazdag Karácsonyt kívánok Önöknek és családtagjaiknak, szeretteiknek!
Tisztelettel:
Farkas Szilárd
Letenye polgármestere

Ünnepi díszben
Farkas Szilárd letenyei polgármester közösségi oldalán még
november hónapban szavazásra
bocsátotta, hogy milyen színű
dekoráció kerüljön fel a város
adventi koszorújára. A véleménynyilvánítások során a letenyeiek
kifejthették állaspontjukat. A véleményeket, hozzászólásokat figyelembe véve úgy döntöttek a
Letenyei Közéleti Egyesület elnökével, hogy idén az óarany
és fehér kombinációt választják.
Ennek megfelelően néhány
nappal advent előtt elkészült a város ünnepi koszorúja és a város
karácsonyfája, melyhez szükséges
fenyőgallyakat és fenyőfát Biró

László önkormányzati képviselő
ajánlotta fel. A város adventi koszorújának fémkeretét a díszítést megelőzően a közfoglalkoztatottak lefestették, olyan állapotba hozták, amely lehetővé
tette a dekoráció elkészítését.
A munkálatokban a Letenyéért Közéleti Egyesület tagjai és
helyi önkéntesek működtek közre. A fenyőfa kivágásában Papp
Zoltán és csapata, míg a szállításban Kátai Tibor, helyi mezőgazdasági vállalkozó segített.
A betlehem felépítését Timár József és Timár Zoltán végezték
el, Aigner Géza plébános közbenjárásával.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

Készül az adventi koszorú a város főterén.

– A betlehem advent negyedik vasárnapjáig csupán az
istálló szerepét tölti be, vagyis
a Megváltó megérkezését várjuk az egyre erősödő fényekkel
szimbolizálva – mondta el Farkas Szilárd, aki hozzátette az
áramszolgáltató alvállalkozója november 25-én a városi fényeket
is elhelyezte a kandelábereken,
így valamennyi feladat időben
elvégzésre került advent első

vasárnapjáig, mely munkákban
a helyi közfoglalkoztatottak is
jelentős szerepet vállaltak. Valamennyi segítőnek, közreműködőnek nagyrabecsülésemet és
köszönetemet fejezem ki, akik
bármely módon hozzájárultak
ahhoz, hogy advent és karácsony meghitt legyen ebben a
pandémiás időszakban – fejezte
be gondolatait a határmenti város polgármestere.

2021. december
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Kétszer is üléseztek…
November 25-én délelőtt a soron következő képviselő-testületi
ülés összehívására került sor a letenyei városháza házasságkötő
termében.
A képviselő-testület 15 napirendi pontot tárgyalt meg és hozta
meg döntéseit. Az előterjesztés alapján elfogadásra került a Kolping Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolója, melyet a
koronavírus járványhelyzet is nagymértékben alakított. A szociális
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek klubja típusú nappali ellátással összefüggő tevékenységeket 2011 óta végzi a Kolping Alapszolgáltatási
Központ. 2022-ben már új helyszínen, a Kossuth utca 30. szám
alatt vehetők igénybe a szolgáltatások.
A testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletét módosította. 2021. április 1. napjától az önkormányzatok rendeleteinek
kihirdetésére és publikálásra létrehozásra került egy kötelezően
alkalmazandó rendszer, az úgynevezett Loclex rendszer. Ezen rendszer használatával kell a helyi rendeleteket a kihirdetést követően
közzé tenni. A rendszer a korábban alkotott rendeletek kodifikációs
hibáit felismeri, amelyet az adott rendelet soron következő módosításánál javítani szükséges. A testület 6 igen szavazattal módosította a rendeletet.
A képviselő-testület tízmillió forint összegben folyószámlahitel
felvételéről is döntött, elfogadta a közbeszerzési szabályzatot, valamint módosította az önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét.
Az ülés további részében az ÉKKÖV Kft.-vel összefüggő
napirendi pontokat tárgyaltak meg és hoztak határozatokat.
– a letenyei termálfürdő és kemping üzemeltető általi észrevételek vonatkozásában,
– a cég könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatban
azonban nem született döntés, várhatóan a decemberi ülésen újra tárgyalják az előterjesztést,
– a cég folyószámlahitel felvételi kérelmét 15 millió forint összegben engedélyezte a képviselő-testület,
– a cég által karbantartási munkálatokra tett árajánlatát 180.000 Ft
+ ÁFA összegben elfogadták,
– elfogadták a cég által, a parkfenntartási munkálatokra tett árajánlatának 7%-os emelését is,

Márton-nap – óvodásokkal

– a céggel megkötött önkormányzati tulajdonú lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó szerződés 1. számú módosítását is megszavazták, valamint a betonüzem
és annak eszközátadásáról is döntöttek, így 2022. március 1-jétől
az cég közfoglalkoztatási programban folytatja a térkőelemek gyártását.
A képviselő-testületi döntés értelmében értékesítették a zártkert
6599 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant. Az ülésen a testület
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
felhívásra érkezett 14 „A” típusú kérelmeket is elbírálta, valamennyi kérelmezőt támogatásban részesítettek.
Farkas Szilárd elmondta, hogy az egyebek napirendi pontban
többek között tájékoztatta a képviselő-testületi tagokat arról, hogy a
II. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására
pályázat érkezett önkormányzathoz. A doktornő november 26-án,
délután 15 órakor került meghallgatásra a városházán. Ugyanezen
napirendi pontban pályázat benyújtásáról is döntöttek a város első
emberei: a TOP Plusz 3.3.1-21 kódszámú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívására az Eötvös utcai óvoda teljes körű belső felújítását és a tetőszerkezet cseréjét célozták meg. Tárgyalták a letenyei egészségház körül kialakult parkolási problémák megoldásáról is,
valamint meghatározták a soron következő ülés időpontját, mely
december 16-án kerül megtartásra, várhatóan az utolsó rendes ülés
lesz a 2021-es évben. A képviselő-testület tagjai új bölcsőde építésének lehetőségét is felvetették, a döntés későbbiekben születik
meg. Jelenleg a városban a kötelezően ellátandó bölcsődei
feladatokat a Sokszínvilág Alapítvánnyal kötött szerződés 2022.
december 31-éig biztosítja.
A közmeghallgatásra november 29-én került sor a városháza
házasságkötő termében, ahol a város első embere beszámolt
Letenye környezeti állapotáról, tájékoztatást nyújtott a 2020 és
2021. évi pályázatokról, valamint a feltett kérdésekre válaszolt.
Farkas Szilárd hozzátette, a koronavírus járványhelyzet miatt magasabb szintű jogszabály a 2020-as évben nem tette lehetővé a
november végi közmeghallgatás megtartását.
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„Gyújtsunk tarka fényeket - kézműves foglalkozás”.

Márton-nap alkalmából óvodások látogattak a letenyei
könyvtárba. Az ügyes középsős
csoport kedves libás dallal készült, nagy örömmel hallgattuk.

A gyerekek egy bábos meséből
megismerhették Márton és a libák történetét és kis libás tartókat alkottak. Vidám hangulatban telt a délelőttünk.
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Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

Zala megye fejlesztéséről tartottak konferenciát
Csak a régióval összefogva lehet fejlődni
November 15-én Polgár Róbert, murakeresztúri polgármester is részt vett a kormány gazdasági konferenciáján Nagykanizsán, ahol számos fontos információ hangzott el a Zala megyét érintő innovációs lehetőségekről, a jövőben elérhető uniós
támogatásokról, a járvány utáni
fellendülésről és az adópolitika
aktuális irányáról.
A kormányt a konferencián:
– Cseresnyés Péter, kereskedelempolitikáért és fogyasztóVezető politikusok részvételével rendeztek konferenciát Nagykanizsán.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!

védelemért felelős államtitkár,
Navracsics Tibor, az Észak-Nyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, György
László gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár,

Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár, Rákossy Balázs
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, és Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke képviselte.
Polgár Róbert a találkozóval kapcsolatban elmondta:

„Murakeresztúr csak a régióval összefogásban és együttműködésben tud fejlődni. Ezért
fontos, hogy minden alkalmat
megragadjunk, amikor a környező településekkel közösen
tervezhetünk, együtt alakíthatjuk ki gazdaságfejlesztési koncepciónkat.”
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Ünnepi fénybe öltöztették a falut
Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármesterének ünnepi üzenete:
„Advent első vasárnapja
van, az ünnepekre készülve a
kollátszegi részen és a templom
felé vezető úton is újabb angyalokat és hópihéket helyeztünk ki. Évről évre bővítjük a
murakeresztúri díszkivilágítást.
Idén is elkészítettük az óriási
adventi koszorút, amely az
önkormányzat előtt áll. A hivatal épületét pedig a keresztúri
önkéntes tűzoltók segítettek
kidíszíteni. Fénybe, ünneplőbe

öltöztetve várjuk a szeretet ünnepét Murakeresztúron. Remélem, mindenki egészségben,
szeretteivel tudja tölteni az idei
karácsonyt, és sok boldogsággal, örömmel telnek meg a
keresztúri otthonok.
Arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra az ünnepi
készülődés alatt és karácsony
ünnepén is. Hiszem, tudom,
hogy a sok megpróbáltatás erősebbé teszi közösségünket.
Tartsunk össze továbbra is! Jó
adventi készülődést kívánok
mindenkinek!”

Aforradalom mártírjaira emlékeztek Horvát felirat a hivatal falán
A horvátországi KaproncaKörös megye felajánlásának
köszönhetően november óta
horvát felirattal is olvashatóvá
vált a murakeresztúri önkormányzat neve a hivatal homlokzatán. Keresztúr magyarhorvát település, a falu minden
ötödik lakója horvát nemzetiséginek vallja magát.
A felirat ügyét dr. Koósz
Attila konzul karolta fel, a be-

November 3-án a Zrínyi
Miklós Általános Iskola diákjai
és a keresztúri önkormányzat
munkatársai közösen emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire és a szabadságharc áldozataira, mártírjaira. November
4-én indult meg a szovjet invázió, a januárig tartó harcok során
több mint 2600 ember vesztette
életét és majdnem 20 ezren sebesültek meg. A megtorlások
során 453 embert végeztek ki.
A szabadságért és függetlenségért küzdő magyar nemzet
magára maradt, kiszolgáltatva a
szovjet erőszaknak. És bár a
forradalom elesett, a hősök
emléke továbbra is velünk él.
Az ő bátorságukból, szabadságszeretetükből és hazaszeretetükből táplálkozunk a mai napig mindannyian. Ők mutattak
példát a '89-es rendszerváltóknak, nélkülük és áldozatuk
nélkül ma nem ünnepelhetnénk
együtt a büszke, önálló és független Magyarországot, hazánkat. A szabadság olyan érték,

amelyért minden nap meg kell
küzdenünk. Hiszen ahol nincs
szabadság, ott nincs szeretet,
együttműködés és fejlődés sem.
Igazi vereséget nem akkor szenvedünk, ha legyőznek bennünket, hanem ha feladjuk a küzdelmet. 1956-ban az emberek
életüket is készek voltak feláldozni a szabadságért.
Legyünk mindannyian büszkék rájuk, és őrizzük emléküket
Murakeresztúron is!

tűk szakszerű felhelyezését Rezsek Zsolt önkormányzati képviselő vállalta önkéntes munkában a csapatával. A kétnyelvű,
teljes egészében megújult hivatal horvát feliratának november 3-i felavatásán közreműködött a keresztúri tamburazenekar, a Zrínyi Kadétok
és dr. Gadányi Károly professzor, Murakeresztúr díszpolgára is.

Az önkormányzat homlokzatán horvátul is olvasható immár a
keresztúri hivatal neve.

Fejlesztik a keresztúri egészségügyi ellátást
November közepén megérkeztek azok az egészségügyi
eszközök, amelyeket pályázati
úton nyert az önkormányzat a
fogorvosi és az orvosi rendelő
fejlesztéséhez. A faluvezetés
célja az, hogy „hogy modern,
XXI. századi eszközök álljanak
rendelkezésre a keresztúri betegek kezeléséhez, gyógyításához és ellátásához.”

Új eszközökkel fejlesztik az orvosi és fogorvosi ellátást Murakeresztúron.
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Keresztúriak találkozója Harcot hirdettek az
illegális hulladék ellen

Idén Bodrogkeresztúron tartották a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének őszi közgyűlését.

Minden évben kétszer, tavaszszal és ősszel megtartják a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének közgyűlését, mindig más
helyszínen. Idén Bodrogkeresztúr volt a házigazda. Murakeresztúrt Rezsek Zsolt és Tislerics Antal önkormányzati képviselők és Polgár Róbert polgármester képviselték. A találkozón
határon túli magyar települések
is rendszeresen részt vesznek.

„Értékes alkalmak ezek, hiszen sok tapasztalatot és tudást
tudunk egymással megosztani arról, hogyan fejlesszük településeinket, erősítsük közösségeinket.
Köszönjük a bodrogkeresztúriaknak a szíves vendéglátást, ezúton
is minden jót kívánok névrokon
településeinknek, a keresztúriaknak szerte az országban és határainkon túl is.” – nyilatkozta a
találkozót követően Polgár Róbert.

Egyre több gyermek születik
Az év végén újabb kisbaba született Murakeresztúron. Polgár
Róbert polgármester a falu nevében, a megfelelő biztonsági előírásoknak megfelelően személyesen köszöntötte Tarnai Viktóriát és kislányát, Adélt. Átadta az önkormányzat 30 ezer forintos támogatását,
és a boldog anyukát egy csokor virággal is megajándékozta.
„Gratulálok az apukának, Holdosi Richárdnak is az életerős, vidám
kis csöppséghez. Gyönyörű lányuk született. Az elmúlt időszakban egyre több gyermek lát napvilágot Murakeresztúron. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy településünkön minden család megtalálja a számítását. Színvonalas szolgáltatások és modern körülmények gondoskodjanak arról, hogy minden murakeresztúri otthonosan érezze magát falunkban. Sok boldogságot, örömöt és jó
egészséget kívánok a kis Adélnak és szüleinek is!” – írta közösségi oldalán a találkozót követően Polgár Róbert.

Virággal köszöntötte a polgármester a boldog kismamát, Tarnai Viktóriát és újszülött gyermekét, Adélt.

A murakeresztúri önkormányzat négy illegális hulladéklerakót is felszámolt a településen az
Innovációs és Technológiai minisztérium támogatásával.
A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében 3 882 150 Ft támogatást
nyert a falu, hogy az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve az illegálisan elhelyezett
szemetet összegyűjtse Murakeresztúron, és a megfelelő helyre
el tudják szállítani. A programnak köszönhetően november végén 100 m3 építési törmeléktől
3
és 65 m vegyes hulladéktól sikerült megszabadulnia a Zala megyei településnek négy helyszínről (hrsz. 310/2, 103/7, 0103,
040/28). Ha egy átlagos család
heti hulladéktermelését vesszük
alapul, akkor az eltakarított vegyes
szemét mennyisége legalább 2,5
év felhalmozott hulladékának
felel meg.
Az országos Klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében nemcsak az illegális hulladék-

lerakókat számolták fel Murakeresztúron, de a jövőbeli szemetelésnek is megpróbálnak gátat
szabni. A polgárőrséggel együttműködve rendszeres ellenőrzésekkel, tiltótáblákkal és egy olyan
applikáció népszerűsítésével fogják tisztán tartani a települést,
amellyel bárki könnyedén bejelentheti mobiljáról, ha illegális hulladékkal, szándékos természetkárosítással találkozik. A Hulladékradar alkalmazást a https://
hulladekradar.hu/ oldalról lehet
letölteni az okostelefonokra.
A Murakeresztúri Önkormányzat célja az, hogy megvédje a település környezetét és
egyedülálló természeti értékeit
az illegális hulladéktól. A szabálytalanul, törvénytelenül lerakott
szemét nemcsak látványra boszszantó, hanem komoly egészségügyi veszélyt is jelent, ezért a
falu vezetése a lakosság rendszeres tájékoztatásával és aktív
bevonásával veszi fel a küzdelmet az illegális hulladékkal
szemben.

November végére minden illegális hulladékot felszámoltak
Murakeresztúron.

Új parkolóhelyeket alakítanak ki
Murakeresztúron többen jelezték az önkormányzatnak, hogy
a Zrínyi Miklós Általános Iskola
előtti fák megbetegedtek, kiszáradtak, menthetetlenné váltak.
Az iskolával együttműködve az
önkormányzat munkatársai kivágták a beteg fákat, amiket a faluban máshol pótnak majd.
A kiszáradt növények helyén
új parkolóhelyeket hoznak létre
murakeresztúri vállalkozók támogatásával. Így a szülők biztonságosan és kényelmesen tudják
majd a gyerekeket az iskolába
vinni, és elhozni őket onnét.
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Legóból tervezték meg a jövőt
Különleges Lego-workshopot tartottak a Mura-menti polgármestereknek Lentiben novemberben. A cél az volt, hogy
az önkormányzatok vezetői
játékos keretek között gyűjthessenek inspirációt és ötleteket,
hogyan használják ki településük természeti adottságait. A
tapasztalatokról Polgár Róbert
murakeresztúri polgármester a
közösségi oldalán számolt be:
„Murakeresztúron nem sokára elkészül a Mura-menti bicikliút, ami Molnárit és Őrtilost
köti össze. Egy új Mura-parti
kikötő megépítésére is pályáztunk, ahol a vízen érkező túrázók kényelmesen ki tudnak

kötni, meg tudnak pihenni.
Szeretnénk Murakeresztúr turizmusát fellendíteni, ennek lehetőségéről fantáziáltam. Elképzeltem, ahogy a hajóval,
evezőssel érkező vendégek kikötnek Murakeresztúron, hogy
aztán biciklire szállva bejárják
a folyóparti kavicsbányák különleges világát. Itt madárrezervátumot, strandot, pecahelyet
vagy épp drótpályás vízisípályát is kialakíthatnánk. De egy
olyan ötlet is felmerült, hogy a
kavicsbányák bezárása után
biztonságos és izgalmas offroad pályát építhetnénk majd
ki. Ma még csak fantázia mindez, de szerintem is érdemes

nagyot álmodni, hiszen akkor
juthatunk egyről a kettőre, ha
merész, de nem lehetetlen terveink vannak. Jó volt kicsit
együtt játszani, a hagyományos
irodai munkából kiszakadni. A
bicikliút és a kikötő biztosan el
fog készülni Murakeresztúron,
remélem, erre a két beruházásra
sok új fejlesztést tudunk majd
felfűzni, hogy minél több vendéget ide tudjunk csábítani:
gyönyörű fekvésű településünkre, Murakeresztúrra.”

Kreatív játékkal gyűjtöttek ötleteket.

Napelemre pályázhatnak
Tájékoztató a murakeresztúriaknak

Megkezdték a járda felújítását
Murakeresztúron megkezdődött a Petőfi út jobboldali
járdájának a felújítása. Ez a település egyik legforgalmasabb
útja, a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében
fontos volt, hogy végre rendbe
tegyék. A járdát térkővel rakják ki, mert az időt állóbb,
könnyebben javítható és a vízelvezetése is hatékonyabb.
A felújítás alatti kellemetlenségek miatt az önkormányzat a keresztúriak türelmét és

megértését kéri. A faluban több
útszakasz is megújulásra vár,
egyszerre azonban nem tudnak
mindent rendbe tenni. Folyamatosan pályázik az önkormányzat, hogy minél több útszakaszt rendbe lehessen tenni.
Ez a felújítás a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg, a faluvezetés szeretne további forrásokat is
találni a többi, rossz állapotú
járda- és útszakasz megújítására is.

Vissza nem térítendő állami támogatásból szerelhetnek napelemet a házukra a keresztúriak, ha sikeresen pályáznak –
hangzott el a tájékoztatón.

Murakeresztúr egyik legforgalmasabb útszakaszra.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!

Egy új állami pályázatnak
köszönhetően vissza nem térítendő támogatásból telepíthetnek napelemet a murakeresztúriak az otthonukban. November közepén nagy érdeklődés
mellett tartott tájékoztatót a
pályázat feltételiről egy regisztrált kivitelező a keresztúri
művelődési házban.
A pályázaton való induláshoz az alábbi feltételeknek kell
megfelelni:
– Csak magánszemély indulhat a pályázaton.
– 2020-ban az ingatlan tulajdonosának az éves jövedelme nem haladhatja meg a 4,85
millió forintot.

– A beruházásra csak regisztrált kivitelezővel lehet szerződni.
– 18 évet be kell tölteni.
A keresztúri faluvezetés 2019ben ígéretet tett rá, hogy segítséget nyújt majd a lakosságnak,
hogy otthonukat korszerűsíteni
tudják. „Az a célunk, hogy Murakeresztúr minél zöldebb, fenntarthatóbb faluvá váljon. Reméljük, minél többen élni tudnak
majd a lehetőséggel, és a jövőben megújuló energiával tudják
majd biztosítani az otthonok
energiaszükségletét. A pályázattal kapcsolatban a keresztúri önkormányzatnál lehet bővebb információt kapni.” – olvasható az
önkormányzat közleményében.
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Új településrendezési tervre pályáznak
Új településrendezési tervet
szeretne készíteni Murakeresztúrnak a faluvezetés, amely elősegíti a település további fejlődését. Az előző tervek több
évtizeddel korábban készültek,
elavultak, ennek a dokumentumnak az elkészítése azonban
több millió forintba kerül. Az
önkormányzat ezért élt a pá-

lyázati lehetőséggel, amellyel
támogatást nyerhet a terv elkészítéséhez. A pályázatot, amit
az önkormányzat munkatársai
készítettek elő, Polgár Róbert
keresztúri polgármester személyesen adta le novemberben
Budapesten.
A polgármester nyilatkozatában megköszönte kollégái

Karácsonyi fényekben…
Feldíszítették a hivatalt

Állami támogatással készítenék el az új településrendezési
tervet, amely megalapozza a falu jövőbeli fejlődését.

munkáját majd hozzátette: „Remélem, sikerül a támogatást
elnyernünk, és olyan új településrendezési tervet tudunk

készíteni, amely megfelel a
kor követelményeinek, és elősegíti Murakeresztúr további
fejlődését.”

Tűzifával segítik a rászoruló családokat
45 háztartást támogatnak

Az önkéntes tűzoltók darus kocsiról helyezték fel a megújult
murakeresztúri hivatalra a karácsonyi díszkivilágítást.

Murakeresztúron november
végén a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület segített
feldíszíteni az önkormányzati
hivatal felújított épületét. Az
adventi ünnep kezdetére már
minden ünnepi fényt kihelyeztek a faluban. Polgár Róbert a

közösségi oldalán is megköszönte a lánglovagok munkáját:
„Köszönöm azoknak, akik segítettek a díszkivilágítás felhelyezésében. Remélem, a
díszek örömöt és egészséget
hoznak mindenkinek a falunkban!”

Murakeresztúron összesen
45 rászoruló háztartást támogatnak tűzifával 2021-ben,
hogy melegen tudják otthonunkat tartani a téli, hideg időben.
A támogatottak körét a szociális rászorultság alapján állapítják meg.
Törvényi előírás, hogy előnyben kell részesíteni azokat, akik
– aktív korúak ellátására,
– időskorúak járadékára,
– települési támogatásra jogosultak,
– vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelnek.
A többi igénylő részére indokolt esetben – a család rend-

kívüli élethelyzete okán – méltányosságból állapítható meg
szociális célú tűzifa juttatása.
Az elbírálás során előnyben
részesülnek a legalacsonyabb
jövedelemmel rendelkező háztartások. Ezen belül is az idős,
egyedülálló, illetve a gyermeket vagy gyermekeket egyedül
nevelő, alacsony jövedelmű
keresztúriak. A kérelmeket
2021. december 17-ig lehet benyújtania azoknak, akik rászorulnak a segítségre. A szociális
tűzifa támogatáshoz szükséges
nyomtatvány a keresztúri önkormányzat hivatalában lehet
átvenni.

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.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
Murakeresztúron 45 rászoruló háztartást segítenek tűzifával.

VI.

Mura Info

Süteményverseny Murakeresztúron

2021. december

volt a döntő szempont. Az édes
kategóriában a pontok egyezősége miatt kettős győzelem született. 82 ponttal: Mózes Györgyné a Havas háztető süteményével, Somogyi Kitti a Kinder
Bueno II. süteményével érdemelték ki az első díjat. A második díjat 81 ponttal Szabados
Edit Almás pitéje kapta. A harmadik díjat Béli Krisztina Túros
szelet I. süteménye nyerte el.

A sós kategóriában 72 ponttal Mózes Györgyné „Szakállas
pogácsája” nyert.
A torta kategóriában Mihovics Diána sós karamellás tortája 75 ponttal lett az első,
Jakabfi Dia muskotályos mámor tortája 53 ponttal a második helyet érdemelte ki. Minden résztvevő kapott apróbb ajándékot, a nyertesek pedig ajándékcsomagot vehettek át.

„Jézuska postaládája”
A gyerekek kívánságlistája
Sok finomság volt.

Murakeresztúrnak és vidékének az egyik legnagyobb kulturális kincse, hogy rengeteg finom receptje, ételkülönlegessége van. A desszertek és sós sütemények terén sincs ez másképp. Idén is megtartották a keresztúri művelődési házban a süteménysütő versenyt, amelyre
Molnáriból, Fityeházáról és még
Nagykanizsáról is érkeztek versenyzők. Több mint 23 finom-

ság közül kellett kiválasztania a
zsűrinek a legfinomabbakat. Bányász Ilona, Mohosi Valéria szakemberek mellett Polgár Róbert
keresztúri polgármester volt a
harmadik zsűritag. A program főszervezője Kovácsné Deák Erzsébet, a művelődés ház vezetője volt.
Három kategóriában hirdettek
eredményeket: édes, sós és torta.
A küllem, az íz és az összhatás

A fityeházi gyerekek szülei
közül néhányan újra összefogtak és Kovács Nóra közreműködésével karácsonyi postaládát
készítettek – a neve „Jézuska Postaládája” – amelyet kihelyeztek
a községi kultúrház bejáratához.
„Jézuska Postaládája” várja
a gyerekek leveleit, hogy biztosan eljusson hozzá valamennyi
kívánság. Megírhatják, illetve lerajzolhatják milyen ajándékra
vágynak a leginkább, hátha Jézuska tudja majd nekik teljesíteni.
A leveleket borítékban – a feladó nevével és lakcímével ellátva – helyezzék a dobozkába
december 13-a estig!

Reméljük ezzel a kis meglepetéssel örömet és reményekkel teli várakozást okozhatunk
kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
– TJ –

Mikulás-nap Fityeházon
Sok szeretettel várta a Mikulás
a gyerekeket lapzárta után, 2021.
december 6-án hétfőn, 16.30 órakor a helyi művelődési házba.
Müller Katalin zenés gyermek-

műsora után a Mikulás minden
jelenlévő gyermeket megajándékozott.
A program főszervezője a
könyvtár volt.
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• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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Önkéntes polgárvédelmi gyakorlat Molnáriban
Önkéntes
polgárvédelmi
gyakorlatot tartottunk november 6-án, szombaton a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság koordinálásával.
Ennek keretében:
– A résztvevők elsajátíthatták a különböző típusú (homokzsákokból készített) ideiglenes gátak szakszerű telepítését (Bánokszentgyörgyi Települési Önkéntes Polgárvédelmi
Mentőcsoport és Molnári Önkéntes Települési Polgárvédelmi Mentőcsoport) ;
– Sikerült kitisztítani a
temető keleti (település felőli)
oldalán a fenyőfasort, eltávolítva a beteg fák nagy részét,
valamint az elszáradt ágakat
(Mura Járási Mentőcsoport,
Letenye) ;
– A nyári (településünket
elkerülő, a szomszédos Somogyban történt) viharkárokból okulva sérült tetőszerkezet
fóliázását demonstráltuk (Zala
Mentőcsoport, Bak és Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó

Egyesületek – a Petőfi út 21.
sz. önkormányzati ingatlan
évek óta ázó melléképületén) az előkészítő munkálatokat (gerendázás) köszönjük Rácz Bandi bácsinak és falugondnokunknak);
– Megtisztításra került még
a Petőfi útról az egykori
agyagbánya (illetve Sándorhegy) felé vezető mezőgazdasági út melletti árok, amely az
évek folyamán több helyen már
inkább domb volt, „köszönhetően” az illegális hulladéklerakásoknak.
A gyakorlatot a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 100 000 Ft-tal, a Zala
Megye Polgári Védelmi Szövetsége 200 000 Ft-tal támogatta, amit ezúton is hálásan
köszönünk.
A vendéglátásról ennek keretében településünk gondoskodott (köszönet a kulináris
élvezetekért Mile Zsiga bácsinak, Joli néninek, Kollár
Gyuri bácsinak, valamint Zad-

Ideiglenes védőgátak építése homokzsákokból a Hevesi utca 2.
szám alatti ingatlan udvarán.

ravecz Bettinek, Pazsiczky Annus néninek, Dobos Lászlóné
Kotnyek Áginak).
A Bánokszentgyörgyi és a
megfiatalított Molnári Települési Önkéntes Polgárvédelmi
Mentőcsoport ezzel újabb 5
évre szerezte meg minősítését.
A 4 mentőcsoporttal mintegy 40 fő dolgozott e napon

azért, hogy településünk a
szebbé váljon, vagyis a gyakorlat mellett értékteremtő tevékenység keretében gazdagodhatott Molnári. Köszönjük a
támogatóknak, szervezőknek,
résztvevőknek, így a megjelent
molnári önkénteseknek is!
Kósa János
polgármester

Illegális hulladék felszámolása Molnáriban

A Molnári Önkormányzat az Innovációs és Technológiai
Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján biztosított
pályázatán 1 785 000 forint összegű támogatást nyert a „Tisztítsuk
meg az országot!” projekt I. ütemének keretében, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, az ott évtizedek óta halmozódó
szemét ártalmatlanítása céljából.
Ennek keretében ezúttal 80 köbméter illegális hulladék kerül
elszállítása a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által,
– a 089/2 hrsz. önkormányzati út mellől, (a „Komp” utcát a
gáttal összekötő terület), amely Natura 2000-es Természetvédelmi
területének határán található
– a 354. hrsz. önkormányzati út mellől (a Táncsics Mihály
utca folytatása, a volt agyagbánya melletti terület).

A költségek nagyobb hányada a hulladék ártalmatlanításra
kerül felhasználásra: azt szeretnénk elérni, hogy a jövőben ne erre
kelljen fordítanunk tetemes adóforintokat.
Ehhez a lakosság közreműködésére is számítunk - elsősorban
abban, hogy ne illegálisan szabaduljanak meg a háztartásukban
keletkező hulladéktól.
• A háztartási hulladékot a szolgáltató hetente elszállítja,
• ezen túlmenően havonta a szelektív hulladékot is összegyűjtik és ártalmatlanítják településünkön is,
• végül évente lomtalanítás keretében van legális mód az
egyéb, nagyobb méretű és mennyiségű szemét elszállíttatására.
Egyúttal megköszönjük mindazoknak, akik már eddig sem
helyeztek el illegális hulladékot (mert a többség azért jogkövető
magatartást tanúsít).
Az ártalmatlanítást követően tiltó táblák kerülnek kihelyezésre, emellett a polgárőrség fokozottan fogja ellenőrizni az
érintett területeket, továbbá kamerák kihelyezésére is sor kerül
egy másik, szomszédos településekkel előkészített pályázat keretében – bízunk benne, hogy e törekvések elősegítik, hogy a jövőben ne kövessük el a múlt hibáit, egy tisztább, élhetőbb jövő
reményében.
Az illegálisan kihelyezett hulladék a falut csúfítja, az itt élő
közösséggel szembeni tiszteletlenség, mindezeken túl rendkívül
káros és mérgező: a talajvízbe szivárogva, illetve a bomlás során a
levegőbe kerülve végül kertjeinkben, növényeinken csapódik le,
súlyos egészségkárosodást okozva.
Ne feledjük, a Földet nem birtokoljuk, unokáinktól kaptuk
kölcsön: tegyünk érte, hogy mit hagyunk rájuk!
Kósa János
polgármester
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Adventi koszorúkötés Semjénházán

Idén is közös összefogással készültek el a koszorúk.

Lassan ismét eltelik egy
esztendő és elérkezett a várakozás, az advent időszaka.
Ilyenkor, amikor a természet is
nyugovóra tér, mi is megállhatunk, sőt, meg is kell állnunk
egy-egy pillanatra. Érdemes
gondolatban végigjárnunk az
elmúlt év történéseit, levonni
annak következtetéseit. Az adventi koszorú fényei azonban
nem csupán kívülről is jól
látható sugarakat bocsátanak ki

magukból, hanem egy az ember
belső megvilágosodásához szükséges fényességet is jelképeznek. Vasárnaponként pedig kigyúlnak az egyre erősödő fények: először a hit, majd a
remény, az öröm és a szeretet
gyertyalángjai.
A tavalyi évhez hasonlóan a
Covid-járvány sajnos idén is
arra kényszerít bennünket, hogy
még bensőségesebben, még
szűkebb körben teljen a készü-

lődés és töltsük el ezt az
ünnepet. Talán ez sem véletlen.
A pandémiás időszak ugyan
sok mindent hátrányosan befolyásol, viszont van egy vitathatatlan pozitív hozadéka: az
embereket olyan helyzetbe
„kényszeríti bele”, amikor a
családon belüli kohézió, a családtagok közötti kommunikáció
még erősebbé válhat. A sok
megszorítás ellenére tehát a
karácsony lényege nemcsak
hogy nem vész el, de talán még
jelentőségteljesebbé is válik.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is közös összefogással készültek el Semjénháza
adventi koszorúi, amelyek közül egy a Szent Anna templom
előtti, a másik pedig a faluház
előtti teret díszíti. Településünk
közfoglalkoztatottjai és a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus néhány tagja Kárpáti
Istvánné Marika irányításával
ismét csodálatos ünnepi hangulatot varázsoltak számunkra
az örökzöld, színes ünneplőbe
öltöztetett koszorúkkal, amelyek méltán jelképezik a legkedveltebb ünnepkört nem csu-

pán mi, semjénházi lakosok, de
minden ide látogató vagy átutazó számára is. A koszorúkötés az adventhez méltó csendes, szeretetteljes hangulatban
telt, így juttatva eszünkbe azt,
hogy „Minden esztendőnek a
vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra,
hogy a gonoszság útja hova
vezet, s ezért ősszel a napok
rövidülni kezdenek, a sötétség
minden este korábban szakad
alá, és minden reggel későbben
távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség
uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi, emberek
pedig megijedünk, s eszünkbe
jut mindaz a sok rossz, amit
elkövettünk az esztendő alatt,
és amikor eljön a legrövidebb
nap, és a Világosság angyala
alászáll közénk jóságot keresni,
egyszerre mind meggyújtjuk a
karácsonyfák gyertyáit, hogy
az Úristen, ha alátekint, fényt
lásson a földön, s megbocsássa
a bennünk lévő jó miatt a
bennünk lévő rosszat.” (Wass
Albert)
Nagy-Varga Tünde

Egyéves a helyi termelői piac Letenyén
Az évforduló kapcsán többek között toroskáposztával,
valamint befőzési bemutatóval
is várták az érdeklődőket. Délben pedig termelők munkáját
táncos műsorral és közös ebéddel köszönte meg november
20-án az önkormányzat. Farkas
Szilárd polgármester szerint az
elmúlt egy év tapasztalatai azt
mutatják, ezeknek a terveknek
jórészt sikerült is megfelelniük,
de vannak még kihívások.
A termelői piac hosszas
előkészítő munkálatok után némi időbeli csúszással, a tervezett 2020 márciusa helyett csak
tavaly november végén indulhatott el – magyarázta Farkas
Szilárd polgármester.
A polgármester hozzátette:
a piacgondnokok, a nyitástól

októberig e munkakörben dolgozó Molnár Noémi, majd az őt
váltó Ráczné Lánczok Zsuzsanna aktivitásának köszönhetően
sok környékbeli árust sikerült
felkutatni, ugyanakkor a pályázati támogatás miatt az öt évre
szóló fenntartási időben kötött
a kezük, csak őstermelők és
kézművesek árulhatnak, továbbá olyan termékek jelenhetnek
meg a kínálatban, amelyek
negyven kilométeres körből
származnak. Farkas Szilárd szerint így is sikerült színes és
változatos termékpalettát felmutatniuk. Nagyon kedveltek a
zöldségek, gyümölcsök, a sajtok, a méz áruk, a húskészítmények és a pékáruk is. A szezonális áruk iránt szintén van
kereslet.

www.zalatajkiado.hu

Bíró Róbert letenyei őstermelő és Farkas Szilárd polgármester.

Az egyéves születésnap
alkalmából logópályázatot is
hirdettek. Az első három helyezettet díjazásban is részesítették. A pályázatra beérkezett
terveket elbírálva a harmadik
helyezett Varga Petra murakeresztúri, második helyezett Kocsisné Varga Ivett letenyei lakos, az első helyet pedig Vercz
Dávid Budapestről foglalhatta
el. A logó a termelői piaccal

kapcsolatos valamennyi arculati elemen megjelenhet. A születésnap alkalmából őszi növényeket, fákat is ültettek a termelői piac környezetében és
további növények elültetésére
is sor kerül, illetve kihelyezésre
került kettő szemetesedény és
egy hirdetőtábla, de készülőben
van a „Termelői Piac” feliratú
tábla is, melyet egy helyi vállalkozó, Benkő Lajos készít el.
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Lámpás-járás Letenyén
A november 11-i rendezvényen az intézményben cseperedő
gyermekek és szüleik vettek részt. A menet a Bajcsy utcai óvodától indult, a Szabadság téren keresztül, majd az óvodánál zárult,
ahol zenés forgataggal és Márton-napi finomságokkal várták a
résztvevőket. Tíz éves múltra tekint vissza a lámpásjárás a Letenyei Hóvirág Óvodában. 2011-ben az intézmény egyik munkatársa indította el a kezdeményezést, hagyományőrző céllal. Azóta
minden évben töretlen sikert arat a program. A menetet egy Márton-naphoz kapcsolódó, dalos körjátékokból és mondókákból álló
műsor előzte meg.
Kézműves foglalkozások előzték meg a programot, ahol a
szülők lámpásokat készítettek, illetve az óvoda dolgozói sütöttek
hagyományos Márton kiflit, illetve készítettek teát, forralt bort.
Tehát egy kéthetes intervallumban ezzel az ünnepkörrel foglalkoztak a gyerekek. A csoportokban is a tevékenységük e köré
épült, dalokat, verseket tanultak, körjátékokat, mesét hallgattak –
fogalmazott Hermán Zsoltné Szunyogh Éva, a Letenyei Hóvirág
Óvoda óvodavezetője.
A határ menti városban számos programot szerveznek Mártonnapján. Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy a letenyeiek
ragaszkodnak a hagyományokhoz, hiszen ez egy fontos ünnep.

Kitűnőek a letenyei újborok

Változtak a fogorvosi rendelések
A letenyei I. számú és II. számú felnőtt fogászati körzethez
tartozó letenyei, kistolmácsi, murarátkai, zajki, becsehelyi, muraszemenyei, kerkaszentkirályi, petriventei, csörnyeföldi, szentmargitfalvai és valkonyai páciensek 2021. november 2-ától az
alábbiak szerint vehetik igénybe a fogászati rendeléseket.
Az I. számú (dr. Czvetkó Vanda) és II. számú körzetben dr.
Áfra Gergely fogorvos helyettesít, asszisztense pedig Kuzma Evelin. Mindkettő fogászati körzet esetében az orvosi rendelés az I.
számú fogászati körzethez tartozó rendelőben zajlik a letenyei
egészségházban, a keddi, szerdai és csütörtöki napokon, délelőtt
8:30 órától délután 16:00 óráig. A hétfői és pénteki napokon nincs
orvosi rendelés. Bejelentkezés és előjegyzés csak a 06-30/5832033-as, vagy rendelési időben a 06-93/543-065-ös telefonszámon
lehetséges.
A város első embere bízik abban, hogy a tartósan betöltetlen
körzetbe mielőbb találnak fogorvos. Farkas Szilárd lapunknak
elmondta, a megkezdett egyeztetéseknek köszönhetően 2022.
nyarán várhatóan új fogorvos érkezik Letenyére. Erről azonban a
későbbiekben ad majd tájékoztatást.

Döntöttek a szociális
célú tűzifa kiosztásáról

Értékelés után…

A Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete november 12-én, a helyi művelődési ház földszinti tánctermében tartotta az újbormustrát és szentelést. Dr. Pálfi Dénes, Letenye Város Díszpolgára is
megtisztelte a rendezvényt jelenlétével. Aigner Géza plébános megáldotta az újborokat és
Isten áldását kérte a bőséges
termést és a minőségi borokat illetően. Az eseményen
az újborok szakmai értékelését követően Farkas Szilárd
polgármester köszöntötte a jelenlévőket és osztotta meg
gondolatait az esemény jelentőségével
kapcsolatban,
kapcsolódva a Márton-napi
hagyományokhoz, népszokásokhoz.

Fotó: Mészáros T. László

Közel 50 újbort kóstoltak
meg és értékeltek. A Mártonnap bora címet Mirkó János
Sauvignon blancja nyerte el. A
közönségdíjat Gyergyák László
Chardonnay-je, a Borbarát Hölgyek díját, a Lányok bora címet
pedig Kuprivecz József Cserszegi fűszerese kapta.
Somogyi András, a rendezvényt
szervező egyesület elnöke a borkóstolást követően szólt a jelenlévőkhöz, majd átadták a Mártonnapi fődíjat, köztük egy élő libát
is, melyet Mirkó János vett át.
– Szívből gratulálok az elismerő címekben részesült díjazottaknak, továbbá a borosgazdáknak pedig a finom és kiváló
újborokhoz – fogalmazta meg
gondolatai a határmenti város
polgármestere.

Farkas Szilárd letenyei városvezető lapunkat már korábban
tájékoztatta arról, hogy a város önkormányzata a Belügyminisztériumtól 6,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, ami 355 erdei köbméter
keménylombos fa beszerzésére nyújtott lehetőséget.
A felhívásra 269 kérelem érkezett, azonban 7 kérelmet el kellett utasítani, mivel a kérelmezők a rendeletben meghatározott jövedelemhatárokat túllépték, valamint határidőn túli kérelem is érkezett. A bírálat és döntés a képviselő-testület által megalkotott
helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint zajlott.
Ennek értelmében 262 kérelem bizonyult támogatásra alkalmasnak. 1 család a maximálisan adható 5 köbméter tűzifát, 6 család,
családonként 3 köbméter, 77 család, családonként 2 köbméter,
178 család pedig, családonként 1 köbméter keménylombos tűzifát
kapott. A határozatokat az érintettek már megkapták, a tűzifa
kiszállítása pedig a karácsony előtti időszakban fog megtörténni,
mely logisztikai feladatokban Tamás Tamás, a Városfejlesztési és
Gazdasági Bizottság külsős tagja működik közre. Az önkormányzat az elnyert támogatáshoz önrészt is biztosított, melynek mértéke bruttó 451.000 forint mértéket tett ki. Ezen felül a szállítást is
önkormányzati költségvetésből biztosítottuk, mely közel bruttó
1,3 millió forint kiadást jelentett – tette hozzá a polgármester.
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Farkas Szilárd lemondott társulási elnöki posztjáról
Preksen László az új vezető
(Folytatás az 1. oldalról)
Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai látták el
az elmúlt években. Az új elnökkel folytatott egyeztetés eredményeként továbbra is Letenye
láthatja el az adminisztratív és
operatív feladatokat, ehhez hozzájárulásomat adtam – fogalmazott a társulás volt elnöke,
aki lemondásának egyik indokáról csak annyit mondott, hogy
az októberi rendkívüli társulási
ülésen az egyik település polgármestere személyét és más
polgármestert is „nem oda illő
szavakkal” illetett egy-egy számukra fontos témában, mely nem
volt helyénvaló és megítélése
szerint a szabad véleménynyilvánítás határát túllépte.
– Természetesen a társulási
üléseken a továbbiakban is
részt veszek, hiszen Letenye lakosságszám-arányosan sok döntésbe bele tud szólni, 25,5%-os
szavazati aránnyal rendelkezünk. Településvezetőként pedig továbbra is kiállok a letenyei sürgősségi orvosi ügyelet működése mellett.
A változással kapcsolatban a
következőket nyilatkozta Preksen László lapunknak:
– Dr. Hámori Nórától, Letenye jegyzőjétől kaptam az információt, hogy Farkas Szilárd
Letenye polgármestere a DélZala Murahíd Letenye Térségi
Társulás elnöke az októberben
megtartott rendkívüli társulási
ülés (egyéb elfoglaltságom

miatt ezen nem vettem részt)
után írásban benyújtotta lemondását október 31. hatállyal.
Mint a társulás alelnökére, rám
hárult a feladat, hogy összehívjam a társulási tanácsot és új
elnököt válasszunk. November
15-én ez meg is történt, egy
javaslat érkezett személyemben
a társulás elnöki posztjára. A
társulási tanács egyhangúlag
bizalmat szavazott. Az általam
betöltött elnökség elnöke, valamint az alelnöki pozíciók megüresedtek, melyek betöltése
miatt, valamint ennek függvényében a társulási tanács megállapodásának módosítása miatt
november 29-én a Semjénházán tartotta következő ülését a
társulás.
A megtartott tanácskozáson
Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta a tanács az elnökség
elnökének. A társulási megállapodást dr. Hámori Nóra, Letenye jegyzője ennek megfelelően elkészíti, melyet még a
települések képviselő-testületei
minősített többséggel el kell,
hogy fogadjanak. Ezen kívül az
SZMSZ-t is módosítanunk kell.
Döntés született arról is,
hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban a társulási tanács
tárgyal a szolgáltatóval, és az
így megkötött megállapodás a
települések számára kötelező
érvényű. Az önkormányzatoknál kötelező belső ellenőrzési
feladatok továbbra is a társulási

tanács hatáskörébe maradnak,
de több javaslat is érkezett a
feladatkörök
kibővítéséhez.
Megválasztásomkor több kérdés merült fel egy EFOP-os
pályázattal kapcsolatban, melyben a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás is konzorciumi partner. Ezért a pályázat projektmenedzserét, valamint pénzügyi vezetőjét meghívtam a tanácsülésre, hogy a
települések polgármestereit tájékoztassák a projekt jelenlegi

állapotáról, valamint az elvégzendő feladatokról, hogy azt
sikeresen be tudjuk fejezni.
Szeretném megköszönni a
bizalmat polgármestertársaimnak. Ígérem, hogy az elnökséggel együtt legjobb tudásunk
szerint dolgozunk a társulás
érdekében.
Így, év vége közeledtével
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánunk a társuláshoz tartozó
települések összes lakójának!

Új buszvárót vásárolt a
letenyei önkormányzat
A fákat pótolni fogják

Az új buszváró Letenyén.

Szünetelő járóbeteg ellátás
A koronavírus járványhelyzet negyedik hulláma ismét
próbára tette Magyarországot
és Letenyét is. A negyedik
hullámban fokozódó megbetegedések száma sajnos érintette
a letenyei egészségházban működő járóbeteg szakellátásokat
is, melyek csak 1,5 hónapot
működtek a városban.
A Kanizsai Dorottya Kórház orvos-igazgatójának tájékoztatója alapján, a Letenyén
működő szakrendelések egy
része ideiglenes jelleggel felfüggesztésre került, melyről
november 19-én kapott írásban
tájékoztatást a város első embere.

E szerint a belgyógyászati,
szemészeti, fül-orr-gégészeti,
és a nőgyógyászati szakrendeléseket nem tudják Letenyén
működtetni, mivel az orvosokra
a nagykanizsai intézményben
van szükség. Az egyeztetéseknek megfelelően a sebészeti
szakrendelés, a reumatológia, a
laboratórium, fiziotherápia és a
gyógymasszázs egészségügyi
szolgáltatások továbbra is
zavartalanul, előjegyzés alapján
vehetők igénybe a Kárpáti utcai
komplexumban. Időpontokat a
szakrendelésekre a 06-93/502960-as telefonszámon lehet
kérni – tette hozzá a polgármester.

Az OWI Zala Bt. előtti
közterületen veszélyes fák kivágását végezték el a letenyei
önkéntes tűzoltó egyesület tagjai, mely részben szükséges
volt ahhoz, hogy az újonnan
vásárolt buszvárót telepíteni
tudják. A kivágott fák pótlásáról 2022 tavaszáig gondoskodnia kell az önkormányzatnak. A régi, elkorhadt fa buszváró elbontását követően a
helyére november 16-án délelőtt, a helyi közfoglalkoztatottak és az önkormányzat fizikai
állománya panorámás buszvárót szerelt össze, telepített,
majd rögzített, melyhez padot
is vásároltak. A buszváróhoz
fém anyagbeszerzésre és gyártásra is szükség volt, mely feladatban társadalmi munkában
Zsohár Imre, Ady utcai lakos

működött közre. Emellett egy
műanyag szemetesedény is kihelyezésre került annak érdekében, hogy minél kevesebb hulladékot dobjanak el közterületen. Farkas Szilárd polgármester hozzátette, sajnálattal vette
tudomásul, hogy a kis értékű
beruházást jelentős, a közösségi oldalon megjelent kritika
illette.
Véleménye szerint valamennyi beruházás, legyen az
kis értékű, vagy éppen több
százmillió forint összeget képviselő, a városban marad, a
város vagyonát gyarapítja. A
polgármester azt is elmondta: a
jövő évben megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az egyedutai városrészben lévő buszvárókhoz mely módon lehet
illeszteni fedett létesítményt.
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Karácsonyi köszöntő Átadták a kutyasuli okleveleit
Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünnepe, mely mindannyiunk számára az örök reménység üzenetét hozza magával.
Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állított mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt jelentő járvánnyal, annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. Látjuk magunk mögött a közelmúlt számos megpróbáltatását és a jövő bizonytalanságát.
De hamarosan új év kezdődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthetünk az elmúlt időszak nehézségeinek.
A szeretet ünnepe a családról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontosságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában vagy a csillogó ünnepi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk otthonába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hétköznapokba is, és legyen hitünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen esetben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.
Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve reményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.”
Dr. Sifter Rózsa
Zala megye
kormánymegbízottja

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

November 12-én a Letenyéért Közéleti Egyesület által
szervezett „Kutyaiskola” újabb
képzéssorozatának zárásaként
ünnepélyes oklevél átadásra
került sor az egyesület Kossuth
utcai irodájában. A tanfolyam
sikeres elvégzését bizonyító
okleveleket Mikóné Farkas
Ildikó alpolgármester adta át a
gazdáknak, miután a felelős
kutyatartásról szóló gondolatait megosztotta a jelenlévőkkel.
Az önkormányzat képviseletében résztvevő alpolgármester Balassa László oktatónak
egy üveg itallal köszönte meg a
munkáját, Ráczné Lánczok Zsu-

zsanna elnöknek pedig egy cserép virággal a kiváló szervezést. A kötetlen beszélgetés
során a kutyanevelés, a kutyabetegségek és számos, a kutyusokkal kapcsolatos kérdés megvitatásra került.
Az eredményes képzés örömére az alpolgármester pezsgőt
bontott, a civil szervezet elnöke
pedig pohárköszöntőt mondott.
A jelenlévők kifejezték igényüket a képzés tavaszi folytatására, melyet már jeleztek a város első emberének, aki örömmel fogadta a kezdeményezést
és rendelkezésre is bocsájtja a
Kossuth utcai, a volt általános
iskola ingatlanát.

Csács Ferenc átveszi az oklevelet Mikóné Farkas Ildikótól.

