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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester, a Dél-Zala Murahíd
Letenye Térségi Társulás 2019-
ben megválasztott elnökét kér-
deztük november elején, való-
ban igaz-e, hogy lemondott el-
nöki posztjáról? A tájékoztatás

Farkas Szilárd lemondott társulási elnöki posztjáról
Preksen László az új vezető

szerint Farkas Szilárd, a tár-
sulás tanács elnöke 2021. ok-
tóber 31. napjától már nem
kívánja ellátni az elnöki fel-
adatokat, még október hónap-
ban benyújtotta írásban lemon-
dását.

November 28-án a Fáklya
Művelődési Ház és Könyvtár
szervezésében Tulman Géza
énekes, előadóművész csodála-
tos karácsonyi dalaival vette
kezdetét az adventi időszak
Letenyén, majd a városi adven-
ti koszorúnál mondta el kö-
szöntő gondolatait Farkas Szi-
lárd polgármester, visszaemlé-
kezve gyermekkora szép ka-
rácsonyaira.

A polgármesteri köszöntőt
követően plébánosAigner Géza
áldotta meg a helyi önkéntesek
által készített adventi koszorút,
majd együtt lángra lobbantották
a hit gyertyáját, miközben halk
zene szólt és a Letenyéért Köz-
életi Egyesület tagjainak köz-
reműködésével lehetőség volt
egy-egy pohár forralt bor vagy
tea megkóstolására. Az adventi
gyertyagyújtás forgatókönyvét

Az adventi koszorú lángjai
Mikóné Farkas Ildikó alpol-
gármester 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 kap-
csolataink rendezésére. Kiváló
alkalom, a félreértések, meg-
bántások tisztázására. Mivel a
szeretet nagylelkű és bátor,
nincs sok értelme azon gondol-
kodni, kinek illik, vagy kinek
kell kezdeményezni. Ne feled-
jük, a legszebbet: a szeretetet
életünkben kell kimutatnunk
egymásnak!

Tisztelt Közösség, Tisztelt
Letenyeiek!

Letenye Város Képviselő-
testülete 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 idő-
szakot! Kívánom, hogy az év
hátralévő napjaiban is a szere-
tet, az összefogás, az együtt-
gondolkodás, a jó akarat és
cselekedet jellemezze hétköz-
napjainkat. Ehhez kívánok
mindnyájuknak elsősorban jó
erőt, egészséget és lelki békét!

Befejezésül a köszönet szavait
tolmácsolom Önök felé. Kö-
szönetemet fejezem ki mind-
azon segítőknek, akik munká-
jukkal bármely módon hozzá-
járultak ahhoz, hogy ma, itt
együtt köszönthessük az adven-
tet. Hálásan köszönöm nekik,
Önöknek pedig, hogy megtisz-
teltek figyelmükkel!”

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

lyet Letenye is támogatott. Far-
kas Szilárd elmondta: a társu-
lással összefüggő feladatokat a
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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 táp-
láljuk 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, fél-
nek, indulatosak, elkeseredettek lesznek. Tavaly sajnos így ünnepel-
tünk. Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar: az év végi zárás,
a karácsonyi bevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi prog-
ramok torlódnak folyamatosan egymásra. Mégis a hozzánk köze-
lítő ünnep, advent ünnepe, Karácsony ünnepe, egyre nagyobb fényes-
séggel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését, csen-
dességét, 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 egy-
másra. Rájövünk, hogy mit ér az életünk a másik nélkül. Ne gon-
doljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait nem spó-
rolhatjuk 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. Ki-
váló alkalom, a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a

Adventi üzenet

szeretet nagylelkű és bátor, nincs sok értelme azon gondolkodni,
kinek illik, vagy kinek kell kezdeményezni. Ne feledjük, a leg-
szebbet: 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 együtt-
gondolkodás, a jó akarat és cselekedet jellemezze hétköznap-
jainkat. Ehhez kívánok mindnyájuknak elsősorban jó erőt, egész-
séget 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 Önök-
nek és családtagjaiknak, szeretteiknek!

Tisztelettel:
Farkas Szilárd

Letenye polgármestere

Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester közösségi oldalán még
november hónapban szavazásra
bocsátotta, hogy milyen színű
dekoráció kerüljön fel a város
adventi koszorújára. A vélemény-
nyilvánítások során a letenyeiek
kifejthették állaspontjukat. A vé-
leményeket, hozzászólásokat fi-
gyelembe véve úgy döntöttek a
Letenyei Közéleti Egyesület el-
nökével, hogy idén az óarany
és fehér kombinációt választják.

Ennek megfelelően néhány
nappal advent előtt elkészült a vá-
ros ünnepi koszorúja és a város
karácsonyfája, melyhez szükséges
fenyőgallyakat és fenyőfát Biró

Ünnepi díszben
László önkormányzati képviselő
ajánlotta fel. A város adventi ko-
szorújának fémkeretét a díszí-
tést megelőzően a közfoglal-
koztatottak lefestették, olyan ál-
lapotba hozták, amely lehetővé
tette a dekoráció elkészítését.

A munkálatokban a Letenyé-
ért Közéleti Egyesület tagjai és
helyi önkéntesek működtek köz-
re. A fenyőfa kivágásában Papp
Zoltán és csapata, míg a szál-
lításban , helyi me-Kátai Tibor
zőgazdasági vállalkozó segített.
A betlehem felépítését Timár Jó-
zsef Timár Zoltánés végezték
el, plébános köz-Aigner Géza
benjárásával. – A betlehem advent ne-

gyedik vasárnapjáig csupán az
istálló szerepét tölti be, vagyis
a Megváltó megérkezését vár-
juk az egyre erősödő fényekkel
szimbolizálva – mondta el Far-
kas Szilárd, aki hozzátette az
áramszolgáltató alvállalkozója no-
vember 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. Va-
lamennyi segítőnek, közremű-
ködőnek nagyrabecsülésemet és
köszönetemet fejezem ki, akik
bármely módon hozzájárultak
ahhoz, hogy advent és kará-
csony meghitt legyen ebben a
pandémiás időszakban – fejezte
be gondolatait a határmenti vá-
ros polgármestere.

Készül az adventi koszorú a város főterén.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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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 Kol-
ping Alapszolgáltatási Központ 2021. évi beszámolója, melyet a
koronavírus járványhelyzet is nagymértékben alakított. A szociális
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás és az idősek klubja típusú nappali ellátással össze-
függő 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 Sza-
bályzatáról szóló 10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendeletét mó-
dosította. 2021. április 1. napjától az önkormányzatok rendeleteinek
kihirdetésére és publikálásra létrehozásra került egy kötelezően
alkalmazandó rendszer, az úgynevezett Loclex rendszer. Ezen rend-
szer 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 mó-
dosításánál javítani szükséges. A testület 6 igen szavazattal módo-
sította a rendeletet.

A képviselő-testület tízmillió forint összegben folyószámlahitel
felvételéről is döntött, elfogadta a közbeszerzési szabályzatot, va-
lamint 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 észre-
vételek vonatkozásában,

– a cég könyvvizsgálójának megválasztásával kapcsolatban
azonban nem született döntés, várhatóan a decemberi ülésen újra tár-
gyalják az előterjesztést,

– a cég folyószámlahitel felvételi kérelmét 15 millió forint összeg-
ben 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 ár-
ajánlatának 7%-os emelését is,

Kétszer is üléseztek…

– a céggel megkötött önkormányzati tulajdonú lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó szer-
ződés 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 gyár-
tását.

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, vala-
mennyi 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 tá-
mogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati fel-
hívására az Eötvös utcai óvoda teljes körű belső felújítását és a te-
tőszerkezet cseréjét célozták meg. Tárgyalták a letenyei egész-
ségház 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 épí-
tésének 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 ma-
gasabb szintű jogszabály a 2020-as évben nem tette lehetővé a
november végi közmeghallgatás megtartását.

Márton-nap alkalmából óvo-
dások látogattak a letenyei
könyvtárba. Az ügyes középsős
csoport kedves libás dallal ké-
szült, nagy örömmel hallgattuk.

Márton-nap – óvodásokkal

A gyerekek egy bábos meséből
megismerhették Márton és a li-
bák történetét és kis libás tartó-
kat alkottak. Vidám hangulat-
ban telt a délelőttünk.

„Gyújtsunk tarka fényeket - kézműves foglalkozás”.
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Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
November 15-én Polgár Ró-

bert, murakeresztúri polgármes-
ter is részt vett a kormány gaz-
dasági konferenciáján Nagyka-
nizsán, ahol számos fontos in-
formáció hangzott el a Zala me-
gyét érintő innovációs lehetősé-
gekről, a jövőben elérhető uniós
támogatásokról, a járvány utáni
fellendülésről és az adópolitika
aktuális irányáról.

A kormányt a konferencián:
– Cseresnyés Péter, kereske-

delempolitikáért és fogyasztó-

Zala megye fejlesztéséről tartottak konferenciát

védelemért felelős államtitkár,
Navracsics Tibor, az Észak-Nyu-
gat-Magyarországi Gazdaságfej-
lesztési Zóna komplex fejlesz-
téséért felelős kormánybiztos,
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, György
László gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár,

Izer Norbert adóügyekért fele-
lős államtitkár, Rákossy Balázs
európai uniós források felhaszná-
lásáért felelős államtitkár, és Birk-
ner Zoltán, a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke képviselte.

Polgár Róbert a találko-
zóval kapcsolatban elmondta:

„Murakeresztúr csak a régió-
val összefogásban és együttmű-
ködésben tud fejlődni. Ezért
fontos, hogy minden alkalmat
megragadjunk, amikor a kör-
nyező településekkel közösen
tervezhetünk, együtt alakíthat-
juk ki gazdaságfejlesztési kon-
cepciónkat.”

Vezető politikusok részvételével rendeztek konferenciát Nagykanizsán.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

Csak a régióval összefogva lehet fejlődni
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Ünnepi fénybe öltöztették a falut
Polgár Róbert, Murake-

resztúr polgármesterének ün-
nepi üzenete:

„Advent első vasárnapja
van, az ünnepekre készülve a
kollátszegi részen és a templom
felé vezető úton is újabb an-
gyalokat és hópihéket helyez-
tünk ki. Évről évre bővítjük a
murakeresztúri díszkivilágítást.
Idén is elkészítettük az óriási
adventi koszorút, amely az
önkormányzat előtt áll. A hiva-
tal épületét pedig a keresztúri
önkéntes tűzoltók segítettek
kidíszíteni. Fénybe, ünneplőbe

öltöztetve várjuk a szeretet ün-
nepét Murakeresztúron. Remé-
lem, mindenki egészségben,
szeretteivel tudja tölteni az idei
karácsonyt, és sok boldogság-
gal, örömmel telnek meg a
keresztúri otthonok.

Arra kérek mindenkit, vi-
gyázzunk egymásra az ünnepi
készülődés alatt és karácsony
ünnepén is. Hiszem, tudom,
hogy a sok megpróbáltatás erő-
sebbé teszi közösségünket.
Tartsunk össze továbbra is! Jó
adventi készülődést kívánok
mindenkinek!”

November közepén megér-
keztek 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 be-
tegek kezeléséhez, gyógyí-
tásához és ellátásához.”

Fejlesztik a keresztúri egészségügyi ellátást

Új eszközökkel fejlesztik az orvosi és fogorvosi ellátást Mura-
keresztúron.

A horvátországi Kapronca-
Körös megye felajánlásának
köszönhetően november óta
horvát felirattal is olvashatóvá
vált a murakeresztúri önkor-
mányzat neve a hivatal hom-
lokzatán. Keresztúr magyar-
horvát település, a falu minden
ötödik lakója horvát nemzeti-
séginek vallja magát.

A felirat ügyét dr. Koósz
Attila konzul karolta fel, a be-

Horvát felirat a hivatal falán
tűk szakszerű felhelyezését Re-
zsek Zsolt önkormányzati kép-
viselő vállalta önkéntes munká-
ban a csapatával. A kétnyelvű,
teljes egészében megújult hi-
vatal horvát feliratának no-
vember 3-i felavatásán közre-
működött a keresztúri tam-
burazenekar Zrínyi Kadétok, a
és pro-dr. Gadányi Károly
fesszor, Murakeresztúr díszpol-
gára is.

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

November 3-án a Zrínyi
Miklós Általános Iskola diákjai
és a keresztúri önkormányzat
munkatársai közösen emlékez-
tek az 1956-os forradalom hő-
seire és a szabadságharc áldo-
zataira, mártírjaira. November
4-én indult meg a szovjet invá-
zió, a januárig tartó harcok során
több mint 2600 ember vesztette
életét és majdnem 20 ezren se-
besültek meg. A megtorlások
során 453 embert végeztek ki.

A szabadságért és függet-
lenségért küzdő magyar nemzet
magára maradt, kiszolgáltatva a
szovjet erőszaknak. És bár a
forradalom elesett, a hősök
emléke továbbra is velünk él.
Az ő bátorságukból, szabadság-
szeretetükből és hazaszerete-
tükből táplálkozunk a mai na-
pig mindannyian. Ők mutattak
példát a '89-es rendszerváltók-
nak, nélkülük és áldozatuk
nélkül ma nem ünnepelhetnénk
együtt a büszke, önálló és füg-
getlen Magyarországot, hazán-
kat. A szabadság olyan érték,

A forradalom mártírjaira emlékeztek

amelyért minden nap meg kell
küzdenünk. Hiszen ahol nincs
szabadság, ott nincs szeretet,
együttműködés és fejlődés sem.
Igazi vereséget nem akkor szen-
vedünk, ha legyőznek bennün-
ket, hanem ha feladjuk a küz-
delmet. 1956-ban az emberek
életüket is készek voltak felál-
dozni a szabadságért.

Legyünk mindannyian büsz-
kék rájuk, és őrizzük emléküket
Murakeresztúron is!
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Az év végén újabb kisbaba született .Murakeresztúron Polgár
Róbert polgármester a falu nevében, a megfelelő biztonsági előírások-
nak megfelelően személyesen köszöntötte és kislá-Tarnai Viktóriát
nyát, . Átadta az önkormányzat 30 ezer forintos támogatását,Adélt
és a boldog anyukát egy csokor virággal is megajándékozta.

„Gratulálok az apukának, is az életerős, vidámHoldosi Richárdnak
kis csöppséghez. Gyönyörű lányuk született. Az elmúlt időszak-
ban egyre több gyermek lát napvilágot Murakeresztúron. Mi to-
vábbra is azon dolgozunk, hogy településünkön minden család meg-
találja a számítását. Színvonalas szolgáltatások és modern körül-
mények gondoskodjanak arról, hogy minden murakeresztúri ott-
honosan érezze magát falunkban. Sok boldogságot, örömöt és jó
egészséget kívánok a kis Adélnak és szüleinek is!” – írta közös-
ségi oldalán a találkozót követően Polgár Róbert.

Egyre több gyermek születik

Virággal köszöntötte a polgármester a boldog kismamát, Tar-
nai Viktóriát és újszülött gyermekét, Adélt.

Minden évben kétszer, tavasz-
szal és ősszel megtartják a Ke-
resztúr Nevű Települések Szövet-
ségének közgyűlését, mindig más
helyszínen. Idén Bodrogkereszt-
úr Murake-volt a házigazda.
resztúrt Rezsek Zsolt Tisle-és
rics Antal önkormányzati képvi-
selők és polgár-Polgár Róbert
mester képviselték. A találkozón
határon túli magyar települések
is rendszeresen részt vesznek.

Keresztúriak találkozója

„Értékes alkalmak ezek, hi-
szen sok tapasztalatot és tudást
tudunk egymással megosztani ar-
ról, hogyan fejlesszük települése-
inket, erősítsük közösségeinket.
Köszönjük a bodrogkeresztúriak-
nak a szíves vendéglátást, ezúton
is minden jót kívánok névrokon
településeinknek, a keresztúriak-
nak szerte az országban és hatá-
rainkon túl is.” – nyilatkozta a
találkozót követően Polgár Róbert.

Idén Bodrogkeresztúron tartották a Keresztúr Nevű Települé-
sek Szövetségének őszi közgyűlését.

Murakeresztúron többen jelez-
ték az önkormányzatnak, hogy
a Zrínyi Miklós Általános Iskola
előtti fák megbetegedtek, kiszá-
radtak, menthetetlenné váltak.
Az iskolával együttműködve az
önkormányzat munkatársai kivág-
ták a beteg fákat, amiket a falu-
ban máshol pótnak majd.

A kiszáradt növények helyén
új parkolóhelyeket hoznak létre
murakeresztúri vállalkozók tá-
mogatásával. Így a szülők bizton-
ságosan és kényelmesen tudják
majd a gyerekeket az iskolába
vinni, és elhozni őket onnét.

Új parkolóhelyeket alakítanak ki

A murakeresztúri önkormány-
zat négy illegális hulladéklera-
kót is felszámolt a településen az
Innovációs és Technológiai mi-
nisztérium támogatásával.

A „Tisztítsuk meg az Orszá-
got!” projekt I. ütemének kereté-
ben 3 882 150 Ft támogatást
nyert a falu, hogy az IFKA Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel együtt-
működve az illegálisan elhelyezett
szemetet összegyűjtse Murake-
resztúron, és a megfelelő helyre
el tudják szállítani. A program-
nak köszönhetően november vé-
gén 100 m építési törmeléktől3

és 65 m vegyes hulladéktól si-3

került megszabadulnia a Zala me-
gyei településnek négy helyszín-
ről (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 ter-
mészetvédelmi akcióterv kereté-
ben nemcsak az illegális hulladék-

illegális hulladék ellen
Harcot hirdettek az

lerakókat számolták fel Murake-
resztúron, de a jövőbeli szemete-
lésnek is megpróbálnak gátat
szabni. A polgárőrséggel együtt-
működve rendszeres ellenőrzések-
kel, tiltótáblákkal és egy olyan
applikáció népszerűsítésével fog-
ják tisztán tartani a települést,
amellyel bárki könnyedén bejelent-
heti mobiljáról, ha illegális hulla-
dékkal, szándékos természetká-
rosítással találkozik. A Hulladék-
radar alkalmazást a https://
hulladekradar.hu/ oldalról lehet
letölteni az okostelefonokra.

A Murakeresztúri Önkor-
mányzat célja az, hogy meg-
védje a település környezetét és
egyedülálló természeti értékeit
az illegális hulladéktól. A sza-
bálytalanul, törvénytelenül lerakott
szemét nemcsak látványra bosz-
szantó, hanem komoly egészség-
ügyi veszélyt is jelent, ezért a
falu vezetése a lakosság rend-
szeres tájékoztatásával és aktív
bevonásával veszi fel a küzdel-
met az illegális hulladékkal
szemben.

November végére minden illegális hulladékot felszámoltak
Murakeresztúron.
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Különleges Lego-worksho-
pot tartottak a Mura-menti pol-
gármestereknek no-Lentiben
vemberben. A cél az volt, hogy
az önkormányzatok vezetői
játékos keretek között gyűjthes-
senek inspirációt és ötleteket,
hogyan használják ki telepü-
lésük természeti adottságait. A
tapasztalatokról Polgár Róbert
murakeresztúri polgármester a
közösségi oldalán számolt be:

„Murakeresztúron nem so-
kára elkészül a Mura-menti bi-
cikliút, ami Molnárit és Őrtilost
köti össze. Egy új Mura-parti
kikötő megépítésére is pályáz-
tunk, ahol a vízen érkező túrá-
zók kényelmesen ki tudnak

Legóból tervezték meg a jövőt
kötni, meg tudnak pihenni.
Szeretnénk Murakeresztúr tu-
rizmusát fellendíteni, ennek le-
hetőségéről fantáziáltam. El-
képzeltem, ahogy a hajóval,
evezőssel érkező vendégek ki-
kötnek Murakeresztúron, hogy
aztán biciklire szállva bejárják
a folyóparti kavicsbányák kü-
lönleges világát. Itt madárrezer-
vátumot, strandot, pecahelyet
vagy épp drótpályás vízisípá-
lyát is kialakíthatnánk. De egy
olyan ötlet is felmerült, hogy a
kavicsbányák bezárása után
biztonságos és izgalmas off-
road pályát építhetnénk majd
ki. Ma még csak fantázia mind-
ez, de szerintem is érdemes

nagyot álmodni, hiszen akkor
juthatunk egyről a kettőre, ha
merész, de nem lehetetlen ter-
veink 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 ven-
déget ide tudjunk csábítani:
gyönyörű fekvésű települé-
sünkre, Murakeresztúrra.”

Kreatív játékkal gyűjtöttek öt-
leteket.

Egy új állami pályázatnak
köszönhetően vissza nem térí-
tendő támogatásból telepíthet-
nek napelemet a murakereszt-
úriak az otthonukban. Novem-
ber közepén nagy érdeklődés
mellett tartott tájékoztatót a
pályázat feltételiről egy regiszt-
rált kivitelező a keresztúri
művelődési házban.

A pályázaton való indulás-
hoz az alábbi feltételeknek kell
megfelelni:

– Csak magánszemély in-
dulhat a pályázaton.

– 2020-ban az ingatlan tu-
lajdonosának az éves jövedel-
me nem haladhatja meg a 4,85
millió forintot.

Napelemre pályázhatnak

– A beruházásra csak regiszt-
rált kivitelezővel lehet szerződni.

– 18 évet be kell tölteni.
A keresztúri faluvezetés 2019-

ben ígéretet tett rá, hogy segít-
séget nyújt majd a lakosságnak,
hogy otthonukat korszerűsíteni
tudják. „Az a célunk, hogy Mura-
keresztúr minél zöldebb, fenn-
tarthatóbb faluvá váljon. Remél-
jük, minél többen élni tudnak
majd a lehetőséggel, és a jövő-
ben megújuló energiával tudják
majd biztosítani az otthonok
energiaszükségletét. A pályázat-
tal kapcsolatban a keresztúri ön-
kormányzatnál lehet bővebb in-
formációt kapni.” – olvasható az
önkormányzat közleményében.

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

Murakeresztúron megkez-
dődött a út jobboldaliPetőfi
járdájának a felújítása. Ez a te-
lepülés egyik legforgalmasabb
útja, a biztonságos és kényel-
mes közlekedés érdekében
fontos volt, hogy végre rendbe
tegyék. A járdát térkővel rak-
ják ki, mert az időt állóbb,
könnyebben javítható és a víz-
elvezetése is hatékonyabb.

A felújítás alatti kellemet-
lenségek miatt az önkormány-
zat a keresztúriak türelmét és

Megkezdték a járda felújítását
megértését kéri. A faluban több
útszakasz is megújulásra vár,
egyszerre azonban nem tudnak
mindent rendbe tenni. Folya-
matosan pályázik az önkor-
mányzat, hogy minél több út-
szakaszt rendbe lehessen tenni.
Ez a felújítás a Belügymi-
nisztérium támogatásával va-
lósul meg, a faluvezetés sze-
retne további forrásokat is
találni a többi, rossz állapotú
járda- és útszakasz megújítá-
sára is.

Murakeresztúr egyik legforgalmasabb útszakaszra.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

Tájékoztató a murakeresztúriaknak
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Murakeresztúron november
végén a Murakeresztúri Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület segített
feldíszíteni az önkormányzati
hivatal felújított épületét. Az
adventi ünnep kezdetére már
minden ünnepi fényt kihelyez-
tek a faluban. aPolgár Róbert

Karácsonyi fényekben…

közösségi oldalán is megkö-
szönte a lánglovagok munkáját:
„Köszönöm azoknak, akik se-
gítettek a díszkivilágítás fel-
helyezésében. Remélem, a
díszek örömöt és egészséget
hoznak mindenkinek a fa-
lunkban!”

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

Murakeresztúron összesen
45 rászoruló háztartást támo-
gatnak tűzifával 2021-ben,
hogy melegen tudják otthonun-
kat tartani a téli, hideg időben.
A támogatottak körét a szo-
ciális rászorultság alapján ál-
lapítják meg.

Törvényi előírás, hogy előny-
ben kell részesíteni azokat, akik

– aktív korúak ellátására,
– időskorúak járadékára,
– települési támogatásra jo-

gosultak,
– vagy halmozottan hátrányos

helyzetű gyermeket nevelnek.
A többi igénylő részére in-

dokolt esetben – a család rend-

Tűzifával segítik a rászoruló családokat
45 háztartást támogatnak

kívüli élethelyzete okán – mél-
tányosságból állapítható meg
szociális célú tűzifa juttatása.
Az elbírálás során előnyben
részesülnek a legalacsonyabb
jövedelemmel rendelkező ház-
tartások. Ezen belül is az idős,
egyedülálló, illetve a gyerme-
ket vagy gyermekeket egyedül
nevelő, alacsony jövedelmű
keresztúriak. A kérelmeket
2021. december 17-ig lehet be-
nyújtania azoknak, akik rászo-
rulnak a segítségre. A szociális
tűzifa támogatáshoz szükséges
nyomtatvány a keresztúri ön-
kormányzat hivatalában lehet
átvenni.

Murakeresztúron 45 rászoruló háztartást segítenek tűzifával.

Új településrendezési tervet
szeretne készíteni Murakereszt-
úrnak a faluvezetés, amely elő-
segíti a település további fej-
lődését. Az előző tervek több
évtizeddel korábban készültek,
elavultak, ennek a dokumen-
tumnak az elkészítése azonban
több millió forintba kerül. Az
önkormányzat ezért élt a pá-

Új településrendezési tervre pályáznak
lyázati lehetőséggel, amellyel
támogatást nyerhet a terv elké-
szítéséhez. A pályázatot, amit
az önkormányzat munkatársai
készítettek elő, Polgár Róbert
keresztúri polgármester szemé-
lyesen adta le novemberben
Budapesten.

A polgármester nyilatkoza-
tában megköszönte kollégái

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

munkáját majd hozzátette: „Re-
mélem, sikerül a támogatást
elnyernünk, és olyan új tele-
pülésrendezési tervet tudunk

készíteni, amely megfelel a
kor követelményeinek, és elő-
segíti Murakeresztúr további
fejlődését.”

Feldíszítették a hivatalt

Tudósítókat keresünk!

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

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.
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A fityeházi gyerekek szülei
közül néhányan újra összefog-
tak és közreműkö-Kovács Nóra
désével karácsonyi postaládát
készítettek – a neve „Jézuska Pos-
taládája” – amelyet kihelyeztek
a községi kultúrház bejáratához.

„Jézuska Postaládája” várja
a gyerekek leveleit, hogy bizto-
san eljusson hozzá valamennyi
kívánság. Megírhatják, illetve le-
rajzolhatják milyen ajándékra
vágynak a leginkább, hátha Jé-
zuska tudja majd nekik teljesíteni.

A leveleket borítékban – a fel-
adó nevével és lakcímével el-
látva – helyezzék a dobozkába
december 13-a estig!

„Jézuska postaládája”

Reméljük ezzel a kis megle-
petéssel örömet és remények-
kel teli várakozást okozhatunk
kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt!

– TJ –

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

Mikulás-nap Fityeházon
műsora után a Mikulás minden
jelenlévő gyermeket megajándé-
kozott.

A program főszervezője a
könyvtár volt.

Murakeresztúrnak vidéké-és
nek az egyik legnagyobb kul-
turális kincse, hogy rengeteg fi-
nom receptje, ételkülönleges-
sége van. A desszertek és sós sü-
temények terén sincs ez más-
képp. Idén is megtartották a ke-
resztúri művelődési házban a sü-
teménysütő versenyt, amelyre
Molnáriból, Fityeházáról és még
Nagykanizsáról is érkeztek ver-
senyzők. Több mint 23 finom-

Süteményverseny Murakeresztúron

ság közül kellett kiválasztania a
zsűrinek a legfinomabbakat. Bá-
nyász Ilona, Mohosi Valéria szak-
emberek mellett Polgár Róbert
keresztúri polgármester volt a
harmadik zsűritag. A program fő-
szervezője Kovácsné Deák Er-
zsébet, a művelődés ház veze-
tője volt.

Három kategóriában hirdettek
eredményeket: édes, sós és torta.
A küllem, az íz és az összhatás

volt a döntő szempont. Az édes
kategóriában a pontok egyező-
sége miatt kettős győzelem szü-
letett. 82 ponttal: Mózes György-
né a Havas háztető sütemé-
nyével, a KinderSomogyi Kitti
Bueno II. süteményével érde-
melték ki az első díjat. A má-
sodik díjat 81 ponttal Szabados
Edit Almás pitéje kapta. A har-
madik díjat TúrosBéli Krisztina
szelet I. süteménye nyerte el.

A sós kategóriában 72 pont-
tal Mózes Györgyné „Szakállas
pogácsája” nyert.

A torta kategóriában Miho-
vics Diána sós karamellás tor-
tája 75 ponttal lett az első,
Jakabfi Dia muskotályos má-
mor tortája 53 ponttal a má-
sodik helyet érdemelte ki. Min-
den résztvevő kapott apróbb aján-
dékot, a nyertesek pedig aján-
dékcsomagot vehettek át.

Sok finomság volt.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

A gyerekek kívánságlistája
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Önkéntes polgárvédelmi
gyakorlatot tartottunk novem-
ber 6-án, szombaton a Nagy-
kanizsai Katasztrófavédelmi
Igazgatóság koordinálásával.

Ennek keretében:
– A résztvevők elsajátíthat-

ták a különböző típusú (ho-
mokzsákokból készített) ideig-
lenes gátak szakszerű telepí-
tését (Bánokszentgyörgyi Tele-
pülési Önkéntes Polgárvédelmi
Mentőcsoport és Molnári Ön-
kéntes Települési Polgárvé-
delmi Mentőcsoport) ;

– Sikerült kitisztítani a
temető keleti (település felőli)
oldalán a fenyőfasort, eltávo-
lítva a beteg fák nagy részét,
valamint az elszáradt ágakat
(Mura Járási Mentőcsoport,
Letenye) ;

– A nyári (településünket
elkerülő, a szomszédos So-
mogyban történt) viharkárok-
ból okulva sérült tetőszerkezet
fóliázását demonstráltuk (Zala
Mentőcsoport, Bak és Zala-
szentiván Önkéntes Tűzoltó

Önkéntes polgárvédelmi gyakorlat Molnáriban
Egyesületek – a Petőfi út 21.
sz. önkormányzati ingatlan
évek óta ázó melléképületén) -
az előkészítő munkálatokat (ge-
rendázás) köszönjük Rácz Ban-
di bácsinak és falugondno-
kunknak);

– Megtisztításra került még
a Petőfi útról az egykori
agyagbánya (illetve Sándor-
hegy) felé vezető mezőgazda-
sági út melletti árok, amely az
évek folyamán több helyen már
inkább domb volt, „köszönhe-
tően” az illegális hulladék-
lerakásoknak.

A gyakorlatot a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 100 000 Ft-tal, a Zala
Megye Polgári Védelmi Szö-
vetsége 200 000 Ft-tal támo-
gatta, amit ezúton is hálásan
köszönünk.

A vendéglátásról ennek ke-
retében településünk gondos-
kodott (köszönet a kulináris
élvezetekért bá-Mile Zsiga
csinak, néninek,Joli Kollár
Gyuri Zad-bácsinak, valamint

ravecz Bettinek, Pazsiczky An-
nus Dobos Lászlónénéninek,
Kotnyek Áginak).

A Bánokszentgyörgyi és a
megfiatalított Molnári Telepü-
lési Önkéntes Polgárvédelmi
Mentőcsoport ezzel újabb 5
évre szerezte meg minősítését.

A 4 mentőcsoporttal mint-
egy 40 fő dolgozott e napon

azért, hogy településünk a
szebbé váljon, vagyis a gya-
korlat mellett értékteremtő te-
vékenység keretében gazdagod-
hatott Molnári. Köszönjük a
támogatóknak, szervezőknek,
résztvevőknek, így a megjelent
molnári önkénteseknek is!

Kósa János
polgármester

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

A az Innovációs és TechnológiaiMolnári Önkormányzat
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 hulla-
déklerakóhelyek felszámolása, az ott évtizedek óta halmozódó
szemét ártalmatlanítása céljából.

Ennek keretében ezúttal 80 köbméter illegális hulladék kerül
elszállítása a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgál-
tató 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).

Illegális hulladék felszámolása Molnáriban
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 össze-

gyűjtik 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 kihe-
lyezésre, emellett a polgárőrség fokozottan fogja ellenőrizni az
érintett területeket, továbbá kamerák kihelyezésére is sor kerül
egy másik, szomszédos településekkel előkészített pályázat kere-
tében – bízunk benne, hogy e törekvések elősegítik, hogy a jövő-
ben 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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Lassan ismét eltelik egy
esztendő és elérkezett a vára-
kozás, az advent időszaka.
Ilyenkor, amikor a természet is
nyugovóra tér, mi is megáll-
hatunk, sőt, meg is kell állnunk
egy-egy pillanatra. Érdemes
gondolatban végigjárnunk az
elmúlt év történéseit, levonni
annak következtetéseit. Az ad-
venti koszorú fényei azonban
nem csupán kívülről is jól
látható sugarakat bocsátanak ki

Adventi koszorúkötés Semjénházán

magukból, hanem egy az ember
belső megvilágosodásához szük-
séges fényességet is jelképez-
nek. Vasárnaponként pedig ki-
gyúlnak az egyre erősödő fé-
nyek: 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 be-
folyásol, viszont van egy vitat-
hatatlan pozitív hozadéka: az
embereket olyan helyzetbe
„kényszeríti bele”, amikor a
családon belüli kohézió, a csa-
ládtagok 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 hason-
lóan idén is közös összefogás-
sal készültek el Semjénháza
adventi koszorúi, amelyek kö-
zül egy a Szent Anna templom
előtti, a másik pedig a faluház
előtti teret díszíti. Településünk
közfoglalkoztatottjai Sem-és a
jénháza Gyöngyszemei Asszony-
kórus Kárpátinéhány tagja
Istvánné Marika irányításával
ismét csodálatos ünnepi han-
gulatot varázsoltak számunkra
az örökzöld, színes ünneplőbe
öltöztetett koszorúkkal, ame-
lyek méltán jelképezik a leg-
kedveltebb ünnepkört nem csu-

pán mi, semjénházi lakosok, de
minden ide látogató vagy át-
utazó számára is. A koszorú-
kötés az adventhez méltó csen-
des, szeretetteljes hangulatban
telt, így juttatva eszünkbe azt,
hogy „Minden esztendőnek a
vége felé az Úristen emlékez-
tetni 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 be-
fagynak a vizek, s a sötétség
uralma lassan elkezdi megfoj-
tani 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

Idén is közös összefogással készültek el a koszorúk.

Az évforduló kapcsán töb-
bek között toroskáposztával,
valamint befőzési bemutatóval
is várták az érdeklődőket. Dél-
ben pedig termelők munkáját
táncos műsorral és közös ebéd-
del 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 né-
mi időbeli csúszással, a terve-
zett 2020 márciusa helyett csak
tavaly november végén indul-
hatott el – magyarázta Farkas
Szilárd polgármester.

A polgármester hozzátette:
a piacgondnokok, a nyitástól

Egyéves a helyi termelői piac Letenyén
októberig e munkakörben dol-
gozó , majd az őtMolnár Noémi
váltó Ráczné Lánczok Zsuzsan-
na aktivitásának köszönhetően
sok környékbeli árust sikerült
felkutatni, ugyanakkor a pályá-
zati támogatás miatt az öt évre
szóló fenntartási időben kötött
a kezük, csak őstermelők és
kézművesek árulhatnak, továb-
bá olyan termékek jelenhetnek
meg a kínálatban, amelyek
negyven kilométeres körből
származnak. Farkas Szilárd sze-
rint így is sikerült színes és
változatos termékpalettát fel-
mutatniuk. Nagyon kedveltek a
zöldségek, gyümölcsök, a saj-
tok, a méz áruk, a húskészít-
mények és a pékáruk is. A sze-
zonális áruk iránt szintén van
kereslet.

Az egyéves születésnap
alkalmából logópályázatot is
hirdettek. Az első három he-
lyezettet díjazásban is részesí-
tették. A pályázatra beérkezett
terveket elbírálva a harmadik
helyezett murake-Varga Petra
resztúri, második helyezett Ko-
csisné Varga Ivett letenyei la-
kos, az első helyet pedig Vercz
Dávid Budapestről foglalhatta
el. A logó a termelői piaccal

kapcsolatos valamennyi arcula-
ti elemen megjelenhet. A szü-
letésnap alkalmából őszi növé-
nyeket, fákat is ültettek a ter-
melői 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 vál-
lalkozó, készít el.Benkő Lajos

Bíró Róbert letenyei őstermelő és Farkas Szilárd polgármester.
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A Letenyei Szőlő- és Gyü-
mölcstermesztők Egyesülete no-
vember 12-én, a helyi művelő-
dési ház földszinti tánctermé-
ben tartotta az újbormustrát és -
szentelést. , Le-Dr. Pálfi Dénes
tenye Város Díszpolgára is
megtisztelte a rendezvényt je-
lenlétével. plébá-Aigner Géza
nos megáldotta az újborokat és
Isten áldását kérte a bőséges
termést és a minőségi bo-
rokat illetően. Az eseményen
az újborok szakmai értékelé-
sét követően Farkas Szilárd
polgármester köszöntötte a je-
lenlévőket és osztotta meg
gondolatait az esemény je-
lentőségével kapcsolatban,
kapcsolódva a Márton-napi
hagyományokhoz, népszoká-
sokhoz.

Kitűnőek a letenyei újborok

Közel 50 újbort kóstoltak
meg és értékeltek. A Márton-
nap bora címet Mirkó János
Sauvignon blancja nyerte el. A
közönségdíjat Gyergyák László
Chardonnay-je, a Borbarát Höl-
gyek díját, a Lányok bora címet
pedig Cser-Kuprivecz József
szegi fűszerese kapta.

Somogyi András, a rendezvényt
szervező egyesület elnöke a bor-
kóstolást követően szólt a jelen-
lévőkhöz, majd átadták a Márton-
napi fődíjat, köztük egy élő libát
is, melyet Mirkó János vett át.

– Szívből gratulálok az elis-
merő címekben részesült díja-
zottaknak, továbbá a borosgaz-
dáknak pedig a finom és kiváló
újborokhoz – fogalmazta meg
gondolatai a határmenti város
polgármestere.

Értékelés után…

A november 11-i rendezvényen az intézményben cseperedő
gyermekek és szüleik vettek részt. A menet a Bajcsy utcai óvo-
dától 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 Lete-
nyei Hóvirág Óvodában. 2011-ben az intézmény egyik munka-
társa indította el a kezdeményezést, hagyományőrző céllal. Azóta
minden évben töretlen sikert arat a program. A menetet egy Már-
ton-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 foglal-
koztak a gyerekek. A csoportokban is a tevékenységük e köré
épült, dalokat, verseket tanultak, körjátékokat, mesét hallgattak –
fogalmazott Szunyogh Éva, a Letenyei HóvirágHermán Zsoltné
Óvoda óvodavezetője.

A határ menti városban számos programot szerveznek Márton-
napján. Farkas Szilárd polgármester elmondta, hogy a letenyeiek
ragaszkodnak a hagyományokhoz, hiszen ez egy fontos ünnep.

Lámpás-járás Letenyén

Fotó: Mészáros T. LászlóFotó: Mészáros T. László

A letenyei I. számú és II. számú felnőtt fogászati körzethez
tartozó letenyei, kistolmácsi, murarátkai, zajki, becsehelyi, mura-
szemenyei, kerkaszentkirályi, petriventei, csörnyeföldi, szent-
margitfalvai 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 Eve-
lin. 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 06-30/583-
2033-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.

Változtak a fogorvosi rendelések

Farkas Szilárd letenyei városvezető lapunkat már korábban
tájékoztatta arról, hogy a város önkormányzata a Belügyminisz-
tériumtól 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 kel-
lett utasítani, mivel a kérelmezők a rendeletben meghatározott jö-
vedelemhatárokat túllépték, valamint határidőn túli kérelem is ér-
kezett. A bírálat és döntés a képviselő-testület által megalkotott
helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint zajlott.
Ennek értelmében 262 kérelem bizonyult támogatásra alkalmas-
nak. 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 , a Városfejlesztési ésTamás Tamás
Gazdasági Bizottság külsős tagja működik közre. Az önkormány-
zat az elnyert támogatáshoz önrészt is biztosított, melynek mér-
téke 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.

Döntöttek a szociális
célú tűzifa kiosztásáról
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Farkas Szilárd lemondott társulási elnöki posztjáról
Preksen László az új vezető

Letenyei Közös Önkormányza-
ti Hivatal munkatársai látták el
az elmúlt években. Az új elnök-
kel folytatott egyeztetés ered-
ményeként továbbra is Letenye
láthatja el az adminisztratív és
operatív feladatokat, ehhez hoz-
zájárulásomat adtam – fogal-
mazott a társulás volt elnöke,
aki lemondásának egyik indo-
káról csak annyit mondott, hogy
az októberi rendkívüli társulási
ülésen az egyik település pol-
gármestere személyét és más
polgármestert is „nem oda illő
szavakkal” illetett egy-egy szá-
mukra fontos témában, mely nem
volt helyénvaló és megítélése
szerint a szabad véleménynyil-
vánítás határát túllépte.

– Természetesen a társulási
üléseken a továbbiakban is
részt veszek, hiszen Letenye la-
kosságszám-arányosan sok dön-
tésbe bele tud szólni, 25,5%-os
szavazati aránnyal rendelke-
zünk. Településvezetőként pe-
dig továbbra is kiállok a le-
tenyei sürgősségi orvosi ügye-
let működése mellett.

A változással kapcsolatban a
következőket nyilatkozta Prek-
sen László lapunknak:

– Dr. Hámori Nórától, Lete-
nye jegyzőjétől kaptam az in-
formációt, hogy Farkas Szilárd
Letenye polgármestere a Dél-
Zala Murahíd Letenye Térségi
Társulás elnöke az októberben
megtartott rendkívüli társulási
ülés (egyéb elfoglaltságom

miatt ezen nem vettem részt)
után írásban benyújtotta lemon-
dását október 31. hatállyal.
Mint a társulás alelnökére, rám
hárult a feladat, hogy össze-
hívjam 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, vala-
mint az alelnöki pozíciók meg-
üresedtek, melyek betöltése
miatt, valamint ennek függvé-
nyében a társulási tanács meg-
állapodásának módosítása miatt
november 29-én a Semjénhá-
zán tartotta következő ülését a
társulás.

A megtartott tanácskozáson
Baumgartner Lászlót, Bánok-
szentgyörgy polgármesterét vá-
lasztotta a tanács az elnökség
elnökének. A társulási megálla-
podást dr. Hámori Nóra, Lete-
nye jegyzője ennek megfele-
lően 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 kap-
csolatban a társulási tanács
tárgyal a szolgáltatóval, és az
így megkötött megállapodás a
települések számára kötelező
érvényű. Az önkormányzatok-
nál kötelező belső ellenőrzési
feladatok továbbra is a társulási

tanács hatáskörébe maradnak,
de több javaslat is érkezett a
feladatkörök kibővítéséhez.
Megválasztásomkor több kér-
dés merült fel egy EFOP-os
pályázattal kapcsolatban, mely-
ben a Dél-Zala Murahíd Le-
tenye Térségi Társulás is kon-
zorciumi partner. Ezért a pá-
lyázat projektmenedzserét, va-
lamint pénzügyi vezetőjét meg-
hívtam a tanácsülésre, hogy a
települések polgármestereit tá-
jékoztassák a projekt jelenlegi

állapotáról, valamint az elvég-
zendő feladatokról, hogy azt
sikeresen be tudjuk fejezni.

Szeretném megköszönni a
bizalmat polgármestertársaim-
nak. Ígérem, hogy az elnök-
séggel együtt legjobb tudásunk
szerint dolgozunk a társulás
érdekében.

Így, év vége közeledtével
Áldott Békés Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Évet
kívánunk a társuláshoz tartozó
települések összes lakójának!

A koronavírus járványhely-
zet negyedik hulláma ismét
próbára tette Magyarországot
és Letenyét is. A negyedik
hullámban fokozódó megbete-
gedések száma sajnos érintette
a letenyei egészségházban mű-
ködő járóbeteg szakellátásokat
is, melyek csak 1,5 hónapot
működtek a városban.

A Kanizsai Dorottya Kór-
ház orvos-igazgatójának tájé-
koztatója alapján, a Letenyén
működő szakrendelések egy
része ideiglenes jelleggel fel-
függesztésre került, melyről
november 19-én kapott írásban
tájékoztatást a város első em-
bere.

Szünetelő járóbeteg ellátás
E szerint a belgyógyászati,

szemészeti, fül-orr-gégészeti,
és a nőgyógyászati szakren-
deléseket nem tudják Letenyén
működtetni, mivel az orvosokra
a nagykanizsai intézményben
van szükség. Az egyeztetések-
nek 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 06-93/502-
960-as telefonszámon lehet
kérni – tette hozzá a polgár-
mester.

Az előttiOWI Zala Bt.
közterületen veszélyes fák ki-
vágását végezték el a letenyei
önkéntes tűzoltó egyesület tag-
jai, mely részben szükséges
volt ahhoz, hogy az újonnan
vásárolt buszvárót telepíteni
tudják. A kivágott fák pótlásá-
ról 2022 tavaszáig gondos-
kodnia kell az önkormányzat-
nak. A régi, elkorhadt fa busz-
váró elbontását követően a
helyére november 16-án dél-
előtt, a helyi közfoglalkoztatot-
tak és az önkormányzat fizikai
állománya panorámás buszvá-
rót szerelt össze, telepített,
majd rögzített, melyhez padot
is vásároltak. A buszváróhoz
fém anyagbeszerzésre és gyár-
tásra is szükség volt, mely fel-
adatban társadalmi munkában
Zsohár Imre, Ady utcai lakos

Új buszvárót vásárolt a
letenyei önkormányzat

működött közre. Emellett egy
műanyag szemetesedény is ki-
helyezésre került annak érdeké-
ben, hogy minél kevesebb hul-
ladékot dobjanak el közterüle-
ten. Farkas Szilárd polgármes-
ter hozzátette, sajnálattal vette
tudomásul, hogy a kis értékű
beruházást jelentős, a közös-
ségi oldalon megjelent kritika
illette.

Véleménye szerint vala-
mennyi beruházás, legyen az
kis értékű, vagy éppen több
százmillió forint összeget kép-
viselő, a városban marad, a
város vagyonát gyarapítja. A
polgármester azt is elmondta: a
jövő évben megvizsgálják an-
nak lehetőségét, hogy az egyed-
utai városrészben lévő busz-
várókhoz mely módon lehet
illeszteni fedett létesítményt.

A fákat pótolni fogják

Az új buszváró Letenyén.
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adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

November 12-én a Lete-
nyéért 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 gondo-
latait megosztotta a jelenlé-
vőkkel.

Az önkormányzat képvise-
letében résztvevő alpolgármes-
ter oktatónakBalassa László
egy üveg itallal köszönte meg a
munkáját, Ráczné Lánczok Zsu-

Átadták a kutyasuli okleveleit
zsanna elnöknek pedig egy cse-
rép virággal a kiváló szerve-
zést. A kötetlen beszélgetés
során a kutyanevelés, a kutya-
betegségek és számos, a kutyu-
sokkal kapcsolatos kérdés meg-
vitatásra került.

Az eredményes képzés örö-
mére az alpolgármester pezsgőt
bontott, a civil szervezet elnöke
pedig pohárköszöntőt mondott.
A jelenlévők kifejezték igényü-
ket a képzés tavaszi folytatá-
sára, melyet már jeleztek a vá-
ros első emberének, aki öröm-
mel fogadta a kezdeményezést
és rendelkezésre is bocsájtja a
Kossuth utcai, a volt általános
iskola ingatlanát.

Csács Ferenc átveszi az oklevelet Mikóné Farkas Ildikótól.

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünne-
pe, mely mindannyiunk szá-
mára az örök reménység üze-
netét hozza magával.

Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állí-
tott mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt je-
lentő járvánnyal, annak társa-
dalmi, gazdasági és lelki ha-
tásaival. Látjuk magunk mö-
gött a közelmúlt számos meg-
próbáltatását és a jövő bi-
zonytalanságát.

De hamarosan új év kez-
dődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthe-
tünk az elmúlt időszak ne-
hézségeinek.

A szeretet ünnepe a csa-
ládról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontos-
ságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsony-
fában vagy a csillogó ünne-
pi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefo-
gásban.

Karácsonyi köszöntő

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk ott-
honába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hét-
köznapokba is, és legyen hi-
tünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen eset-
ben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.

Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve re-
ményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!

„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjün-
kön át, s csillantsd elénk tö-
rékeny játékunkat, a reményt.”

Dr. Sifter Rózsa
Zala megye

kormánymegbízottja


