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Bővül az ipari park Letenyén

A beruházást a Széchenyi 2020 Program keretében hajtják
végre.

Területét tekintve és infrastrukturális szempontból is bővül a határmenti város mellett
kialakított Mura Ipari Park.

A beruházást a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program támogatásával, a Széchenyi 2020 Program keretében

hajtják végre, melyre 2018-ban
nyújtott be pályázatot a város
önkormányzata. Farkas Szilárd
polgármester elmondta: az önkormányzat célja megújult szervezeti keretekre épülő, versenyképes ipari szektor kialakítása,
a már megtelepült és működő
cégek fejlődésének támogatása és az új vállalkozások betelepülési lehetőségeinek javítása. Az önkormányzat a beruházás megvalósításához több
mint 260 millió forint vissza
nem térítendő támogatást kapott. A támogatás intenzitása
100 %-os, azaz önerő nélküli a
beruházás.

A fejlesztés során bővítik a
meglévő iparterületeket, kiépítik
az ehhez szükséges infrastruktúrát,
valamint új iparterületeket alakítanak ki barnamezős területek rehabilitálásával. A projekt eredményeként létrejön 3 új közművesített telek az ipari parkban. A telkek víz-, gáz-, villany- és szennyvízkiállásokkal lesznek ellátva,
az utakat, a közvilágítást is kialakítják. A projekt által érintett
részt bekerítik, parkosítják. Az
újonnan kialakítandó területek
2000 négyzetméteresek. A projekt várhatóan 2023 júniusában
zárul. Jelenleg a közbeszerzés
kiírása van folyamatban.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres teljes munkaidõs
foglalkoztatásban 2 m û szakos munkarendben
betanított munkára munkatársakat azonnali
belépéssel a következõ munkakörökbe:
Ø
Ø
Ø
Ø

Minõségellenõr
Targoncavezetõ
Általános karbantartó
Teherautó rakodó

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés
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Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria
Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Hu

Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes alapbér
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is, több települést
is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

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

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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Az új évet köszöntő gondolatok Letenyén

„Legyen boldog az új év számodra, és még sokaknak, akiket
boldogíthatsz!” (Charles Dickens angol író)
Tisztelt letenyeiek, tisztelt újévet köszöntő honfitársaim, kedves olvasó!
Még csak néhány napja, hogy a 2021-es évtől búcsút vettünk,
egy kinek mámort, kinek derűt, vidámságot, kinek csendes számvetést hozó éjszakán. A mögöttünk hagyott óév – mint minden
más esztendő is – egyaránt hozott derűt és borút, örömet és bánatot közös sorsunkba épp úgy, mint személyes családi életünkbe.
Volt részünk felemelő élményekben, és megéltünk jó néhány fájdalmas veszteséget is a pandémia időszaka alatt.
Az újévi köszöntés elsősorban családi és közösségi hagyomány, talán éppen ennek okán mondhatom: a köszöntés a „Nagy
letenyei családnak” szól, melynek tagjait most önök képviselik.
Az óévből az újba való átmenetet a családoknál, barátoknál oldott
jókedv jellemezte, s ma már nem feltétlenül jellemző, hogy a
családfő a terített asztalnál mérleget vonna megvalósított és meg
nem valósított terveikről, eredményeikről. Ez így is van rendjén,
hiszen egy aktuálisabb napon bizonyára megteszik ezt. Szükség is
van rá, mert a XXI. század a racionalitás kora, amikor a tervszerűség, a beosztás elengedhetetlen annak érdekében, hogy
hosszabb távra észszerűen tudjunk tervezni, sőt: bekalkulálni nem
várt kiadásokat is, melyben valamennyiünknek volt része 2021ben is. Mi az önök megbízásából képviselők és hivatalnokok is
hasonlóan vagyunk. Egy nagyobb kassza ki- és bemenő forgalma felett gazdálkodunk. Mégpedig nagyon szigorúan tettük ezt
2021-ben.
Tisztelt letenyeiek!
A szilveszter, az évek forduló napja hagyományokon, hiedelmeken alapuló ünnepünk. Fogadalmakat teszünk, bűvös, babonás
dolgokat művelünk. Szilveszter éjszakája minden ember életében
az újjászületés, az újrakezdés, az új esély éjszakája. Átgondoljuk a
mögöttünk álló éveket, a múltunkat. Az év végi számvetés során
azonban mindig feltesszük a bűvös kérdést: Mit és hogyan
tettünk? Mit csináltunk jól, és mit rosszul? Hová jutottunk? Mit
valósítottunk meg a terveinkből? Fontos, hogy tudjuk ezekre a
kérdésekre a választ, hiszen aki nem tudja, hogy hová akar eljutni,
az azt sem tudja, merre és hogyan kell elindulni.
Ha az év végi értékelésnél feltett kérdéseinkre megadjuk a
válaszainkat, akkor észrevesszük, hogy azokkal újabb, nehezen
betartható fogadalmak születnek. Visszagondolva 2021-re, 2020ra és 2019-re, amikor az októberi választásokon újra bizalmat
kaptam önöktől, és ezzel a bizalommal együtt egy nagy közösséget is, melyben nincs két egyforma ember, látható és tapasztalható, hogy mindenki másképp gondolkodik, más értékrendet követ, képvisel, és más terveket szövöget. Azonban egy valamiben
mindannyian egyetértünk: szeretnénk az újév napjait nagyobb
szeretetben, jobb egészségben és boldogságban eltölteni.
Ennek a mi kis közösségünknek, „családunknak” vannak közös
vágyai, ezek a hétköznapi dolgoktól kezdve a legmélyebb érzelmekig terjednek. Vágyunk a szebbre, a jobbra, a fejlődésre, vágyunk
arra, hogy itthon érezzük magunkat városunkban, ahol jó megpihenni, kikapcsolódni, ahol vannak barátaink, ahol biztonságban
tudhatjuk magunkat, gyermekeinket és szüleinket, szeretteinket.
Szerencsésnek és büszkének érzem magam, hogy a település
első embereként szolgálhatom önöket és Letenye városát. Ha
visszatekintek a 2021-es évre, valamint a 2019-es választások óta

eltelt időre, ugyanezek az érzések kerítenek hatalmukba. Nem
változott semmi! Büszke vagyok arra, hogy képviselő-testülettel
együtt dolgozva azokat az igéket írhatom le, hogy: „fejlesztettünk”, „elkezdtünk”, „befejeztünk”, „átadtunk”, illetve tovább
„dolgoztunk rajta”. A célunk sem lehet más, csak az, hogy a
városunk, a mi kis közösségünk tovább fejlődjön, még akkor is,
ha ez néhány polgártársunknak a szürke hétköznapokban szemet
szúr, s próbálnak akadályokat gördíteni elénk, valótlant állítanak
és provokatív magatartásukkal saját magukat kizárják e közösségből. Tudnék példákat sorolni, de nem teszem, hanem helyette
megadom azon honfitársaink részére ismét a bizalmat, a bizakodás lehetőségét, akik talán 2022-ben már másként fogják gondolni
az együttműködést. A fejlődés azonban változásokkal jár, ami, ha
kellemetlen, akkor is el kell viselni.
A fejlődésben az a jó, hogy az egy folyamat, amelynek csak
eleje van, vége talán sosincs. A feladatok, a problémák, a gondok
közösek, tehát a megoldáson is közösen kell dolgoznunk. Azok a
változások, fejlesztések, beruházások, amelyek előtt 2022-ben áll
a településünk, vagy amelyek már folyamatban vannak, rengeteg
megértést és türelmet kérnek, mind a letenyeiektől, mind pedig az
önkormányzati intézmények dolgozóitól. Napról napra, hétről
hétre, hónapról hónapra együtt kell dolgoznunk, lelkiismeretesen,
tisztességesen. A közös munka során pedig meg kell tanulnunk
tisztelni a másikat, és el kell érnünk, hogy a város szolgálata
annak fejlesztése közös szenvedélyünké váljon.
2021-ben voltak sikereink és voltak sajnos kudarcaink is.
Mindkettőnek komoly jelentősége van. Sikereink közösek, örömre
adnak okot, és példát mutatnak. Sokan vagyunk gyarlók, mert a
mindennapi örömöket, apró sikereket természetesnek vesszük.
Azonban nem így érzünk a kudarcokkal, hibákkal kapcsolatban.
Hajlamosak vagyunk felnagyítani azokat, – főleg, ha azok nem a
saját sikertelenségeink – és elfelejtjük mérlegelni a sikerek és a
sikertelenségek arányát. A kudarcokból, a hibákból persze tanulnunk kell. Át kell gondolnunk, hogy mi az, amit mi magunk
hibáztunk, mi az, amit másképp kellett volna csinálnunk, mi az,
amit megtehettünk volna, de nem tettük meg, és mi az, ami
rajtunk kívül álló okok miatt vált sikertelenné. Tanuljuk, okuljunk,
és éljünk a szeretet és a kölcsönös megbecsülés hatalmával!
A karácsony üzenete, a hit, a béke, a remény, az öröm és a
szeretet még itt van a szívünkben. Még abban a nyugalmas hangulatban léptünk át az új évbe, ami körülvett minket az ünnepek
alatt. A szeretet lángja még nem aludt ki. Az ünnepek azonban
gyorsan elszálltak, de én azt gondolom, hogy ne engedjük elszállni az ott átélt pillanatokat, minden nap szükségünk lehet a karácsony igazi lényegére, a karácsony valódi üzenetének bölcs iránymutatására. Emlékezzünk vissza, milyen vágyakozva és örömmel
mentünk végig az egyre erősödő fény útján, hogy eljussunk a
megváltó megszületéséhez, Szent Karácsony áldott ünnepéhez.
A kifelé vezető út is legyen karácsony fényeivel erősített! Ha
tudunk egymás sikereinek örülni, ha kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének, és ekkor lehet
szívünkben egész évben karácsony! Ekkor lehet egy erős, fejlődő
közössége Letenyének, amely a legfontosabb alapja a városunk
jövőjének. Ha nem így cselekszünk, akkor szertefoszlik valamennyi törekvésünk, érdektelenné válnak álmaink, s újra a szürke
hétköznapokban találjuk magunkat!
Tisztelt új évet köszöntő polgártársaim!
Tisztelettel kérem önöket, hogy 2022-ben is legyenek partnerek városunk fejlődésének előmozdításában, vegyenek részt Letenye mindennapi életében, mondják el véleményüket, alakítsunk és
formáljunk összetartó közösséget, egy egységet! Köszönöm
minden munkatársamnak, a városban lévő egyházaknak, civil
szervezeteknek, vállalkozóknak, magánembereknek azt a sok-sok
és önzetlen munkát, segítséget, amellyel hozzájárultak városunk
szebbé tételéhez, fejlődéséhez! Kívánom, hogy valamennyi honfitársam találja meg a közös együttlétből eredő boldogságot, s az
együtt töltött napok, órák feledtessék a hétköznapok nehézségeit,
oszlassák el az aggódás felhőit homlokukról. Adjon a jó Isten
egészséget és jövőbe vetett erős hitet! Mindezeket szívből eredő
és szívből jövő szeretettel kívánom Letenye Város Képviselőtestülete és a magam nevében az új esztendőre valamennyi
letenyei polgárnak!
Tisztelettel:
Farkas Szilárd
polgármester

2022. január
HIRDETÉS
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Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért
szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kapcsolattartás problémáját is, hiszen ezen eseményekre szívesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partnertalálkozón áttekintették az eddigi tevékenységeket és eredményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Az INTERREG Duna Transznacionális Program által támogatott, uniós és hazai forrásokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, információs, digitális és funkcionális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós ország 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönböztetés indokolttá teszi, hogy nemzetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszútávú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkóztatásában.
Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségleteiről, lehetőségeiről” szóló tanulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány közös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelendő témakörök például az oktatás, lakhatási helyzet, munkaerőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a diszkrimináció és a politikai képviselet is.
Továbbá érdemes megemlíteni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, melynek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatokhoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal innovatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódva már magyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol tematikus napok keretében ismerkedhetnek meg közösen a szülők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és zenékkel. A nyílt nap során a

Ellátogattak Pušča településre.

hetnek a gyermekek fejlődésébe is.
A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létrehozása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyermekek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

kott Pušča településre, ahol
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlettebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együttélés és az integráció jó gyakorlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságában álló, ma már önállóan

Pušča ma már önállóan működő település.

A pandémia miatt személyesen 2021. szeptember 8-án találkozhattak a partnerek.

működési hajlandósága is
tükrözi.
A pandémia sajnálatos módon a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek személyesen csupán 2021. szeptember 8-án, egy évvel a pályázat indulása után találkoz-

működő település életében az
egyik legnagyobb mérföldkő a
roma bölcsőde létrehozása volt.
Az intézmény alapját képezi
Pušča jövőbeni fejlődésének,
ahol ma már a nem roma
gyermekeket is fogadják, ezáltal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.

2022. január
Ezt követően ütemes fejlődés vette kezdetét a roma településen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkormányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesztését, kiemelendő példának számít az első roma futballklub
létrehozása vagy éppen a világ
első roma tűzoltó egységének
felállítása is. Szintén jelentős
előrelépés az október eleje óta
működő Információs Pont, ame-
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lyet a helyi roma közösség hozott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.
A közel egy évig tartó
online értekezletek után a személyes partnertalálkozót minden résztvevő igazán hasznosnak és sikeresnek ítélte meg.
A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be magyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megvalósítása vár a partnerekre.

Számos jó példával találkoztak.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

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

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

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

www.titzala.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Idősek napja Semjénházán
Örömmel tölt el, hogy az
utóbbi évtizedben látványosan
észrevehető módon kerültek
mind a gyermekek, mind az
idősebb korosztály a figyelem
középpontjába. Ez a pozitív
változás elengedhetetlen volt
öregedő társadalmunk szempontjából, hiszen amíg az idősebbek tapasztalataikkal gazdagítanak minket, úgy a gyermekek a jövő nemzedékének
képviselői, akik kizárólag akkor lesznek testileg-lelkileg
egészséges és a folyamatosan
változó világhoz jól alkalmazkodó felnőttek, ha már most
ehhez megfelelő alapokat biztosítunk számukra.
Lassan 30 éve, hogy az
ENSZ Közgyűlése október 1jét nevezte ki az Idősek Világnapjának. Egyesek szerint a
kiválasztott őszi dátum – a felfelé fordított, nyitott tenyér logóhoz hasonlóan – sem véletlen, hiszen magát az „aranykort” jelképezi. Ebből az alkalomból Semjénháza Képviselőtestülete is minden esztendőben
nívós műsorral, többfogásos
meleg vacsorával és ezt követő
vidám hangulatú, táncos esttel
szokta köszönteni a szépkorúakat. A tavalyi, világjárvány
által erősen meghatározott, korlátozásokban bővelkedő évet
követően bíztunk abban, hogy
idén talán ismét visszatérhetünk a régi kerékvágásba és egy
közösen eltöltött kellemes estével lephetjük meg időseinket.
A helyzet azonban mégis úgy
hozta, hogy újra az ünnepeltek

biztonsága, egészsége került
előtérbe, ezért az előző évhez
hasonlóan idén is elmaradt a
közös ünneplés és otthonukba
kiszállított meleg ebéddel és
hozzá egy-egy üveg borral
leptük meg őket.
Ebben az esztendőben nem
csak az időpont tolódott decemberre, de a menü is a télies
hangulatot tükrözte, hiszen toros káposzta és hagymás tört
burgonyával tálalt, kemencében
sült májas és véres hurka,
valamint kolbász került csaknem kétszáz fő asztalára. A főzés és a már kész ételek tálalása „mindannyiunk Feri bácsija”, vagyis Mátés Ferenc
képviselő és egyben szakácsmester vezényletével, a Semjénháza Gyöngyszemei Asszonykórus tagjainak segítségével
valósult meg. A gőzölgő, friss
ebéd házakhoz történő kiszállításáról Preksen László polgármester, Kárpáti István alpolgármester, a képviselő-testület
tagjai: Haszon István és Mátés
Ferenc, a Semjénháza Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat részéről pedig Preksen Csaba
elnök gondoskodtak. Ez alkalommal is ugyan csupán pár
perc erejéig volt lehetőség
találkozni időseinkkel, mégsem
maradhatott el néhány kedves
szó és mosoly, egy-egy rövidke
beszélgetés.
A szépkorúakról történő
megemlékezésnek fontos momentuma a polgármesteri köszöntő is, amely ebben az évben írásos formában, de annál

Jó gyerekek voltak Semjénházán
Az idei évben éppen december 6-án, Szent Miklós
napján sikerült meglepni a semjénházi gyermekeket a Semjénháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által összeállított
csomagokkal.
Félszáz kisfiú és kislány
várta izgalommal a ház előtt
állva a Mikulást, akinek több
órásra nyúlt idei útja településünkön, hiszen szinte mindenki – lámpalázát leküzdve –
egy-egy aranyos verssel vagy
vidám énekkel köszöntötte őt
az ajándékért cserébe. A napnyugtát követően hiába volt
jéghideg a délután, mégis megérte kint várakozni a sötétben
ezért a pár perces találkozóért.
Köszönjük a Mikulásnak, hogy
meglátogatott minket és bízunk

benne, hogy jövőre is kiérdemeljük a figyelmét!
Nagy-Varga Tünde

Cseresnyés Péter (jobbról) és Preksen László a kiszállításnál.

Dobos Istvánné köszöntése.

mélyebb mondanivalót közvetítve került a címzettekhez.
Településünk egyik szép és
egyben elengedhetetlen hagyománya, hogy Idősek napja alkalmából a falu legidősebb női
és legidősebb férfi lakosát külön ajándékkosárral, valamint
virágcsokorral lepjük meg. Ez
alkalommal a decemberi születésű Dobos Istvánné Rozi
nénit és Kuzma Pista bácsit
köszöntötte fel Preksen László
polgármester, Kárpáti István
alpolgármester és Kónyáné Józsa Csilla jegyző kíséretében.
Ezen a településünk számára oly fontos és egyben példaértékű eseményen, amelynek
a célja: az idősek tisztelete,
értékeinek megbecsülése és ennek a fiatalabb generációk számára történő közvetítése, a
hagyomány átörökítése, Cseresnyés Péter államtitkár is
megtisztelt minket a jelenlétével.
Az Idősek napja minden
évben felhívja a figyelmüket
arra, hogy bár ezen a napon
kitüntetett figyelmet érdemelnek ők, viszont arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az
idősebbekről való gondoskodás, az ő méltóságuk megőrzése nem csak egy napra szól,
hanem át kell, hogy hassa a

Kuzma Istvánt is felkeresték a
falu vezetői.

mindennapjainkat. Ahogy Herman Hesse írja: „Azt hiszem,
az életben egészen pontosan
meghúzható a fiatalság és az
öregség közötti határvonal. A
fiatalság az egoizmussal ér
véget, az öregség a másokért
élt élettel kezdődik.” A mi
feladatunk az, hogy ezt a
határvonalat kissé elhalványítsuk, ha már teljesen kitörölni
nem is tudjuk.
Nagy-Varga Tünde
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Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

Továbbra is lesz posta Murakeresztúron
Az elmúlt időszakban több
téves információ is felrebbent a
murakeresztúri postahivatallal
kapcsolatban. A falu önkormányzata ezzel kapcsolatban az
alábbi közleményt adja ki:
„Murakeresztúron nem szűnik meg a posta, csak várhatóan új helyre, egy másik vállalkozó üzletébe költözik öt
évre. A Magyar Posta állami
tulajdonú vállalat, nem önkormányzati, így a faluvezetésnek
csekély ráhatása van csak a

vállalat működésére és gazdaságpolitikájára. A kormány
2021-ben pályázatot írt ki annak érdekében, hogy olyan kistelepüléseken is nyílhasson
posta, ahol korábban nem volt.
Murakeresztúron volt és van
posta, de a posta üzemeltetési
jogáért elindulhattak most más
helyi vállalkozók is. Ha nem
indult volna új pályázó a posta
üzemeltetésére, akkor a régi
helyen és módon működött
volna tovább a keresztúri posta.

Vállalkozók vacsorája
Hagyományteremtő szándékkal
Egy közös vacsora keretében fejezte ki a murakeresztúri önkormányzat a háláját a keresztúri vállalkozóknak, amiért munkájukkal, befizetett adójukkal hozzájárulnak a településünk fejlődéséhez. A köszönetnyilvánítás mellett Cseresnyés Péter államtitkár
ismertette a kormány vállalkozásokat segítő intézkedéseit, a
kistelepüléseken működő cégek számára elérhető pályázatokat.
Keresztúr és a régió országgyűlési képviselője gratulált ahhoz is,
hogy az elmúlt időszakban milyen sok fejlesztés valósult meg
Murakeresztúron a kormány támogatásával.
Polgár Róbert murakeresztúri polgármester az önkormányzat
nevében röviden beszámolt az eddig megvalósult fontosabb fejlesztésekről, és a további tervekről is. „Szeretnénk a keresztúri
vállalkozókkal minél jobb viszonyt és minél erősebb együttműködést kialakítani, hiszen közös érdekünk az otthonunk fejlesztése. A keresztúri vállalkozóktól eddig is sok önkéntes felajánlást,
segítséget kapott a falu, amelynek köszönhetően új lendületet vett
a településünk. A vállalkozók vacsorájával hagyományt szeretnénk teremteni. Az a célunk, hogy folyamatos és erős kapcsolatunk legyen a keresztúri gazdasági élet szereplőivel” – mondta el
Polgár Róbert.

Új lendületet vett Murakeresztúr fejlődése az önkormányzat és
a helyi gazdasági élet szereplőinek az együttműködésének köszönhetően.

Murakeresztúron továbbra is lesz posta, de lehet, hogy egy új
helyre költözik a faluban.

Ugyanis minden 1000 fő feletti
településen az államnak kötelessége postát működtetnie. A
posta üzemeltetéséről szóló pályázat kiírásába és feltételrendszerébe az önkormányzatnak
semmiféle beleszólása nem
volt. Előzetes tájékoztatást sem
kapott erről az önkormányzat.
A posta üzemeltetését egy Murakeresztúron működő vállalkozás nyerte el, amelyiknek a
falu másik végében van üzlete.
Itt akarják majd az új postát
üzemeltetni. Az önkormányzat
is egyetért azzal, hogy a falu
központjában van jó helye a
postának. A faluvezetés is azt
szeretné, hogy ott maradjon. Az
a vállalkozó, aki elnyerte a
posta üzemeltetésének a jogát,

öt évre vállalta, hogy üzemeltetni fogja. Ha utána ettől elállna, akkor másik vállalkozó veheti át a helyét, vagy a Magyar
Postának kellene tovább üzemeltetnie. Az önkormányzat
felveszi a kapcsolatot a Magyar
Postával és a pályázaton nyertes vállalkozóval is, hogy olyan
megoldás születhessen, amely a
falu javát szolgálja. Az önkormányzat mindent meg fog tenni
annak érdekében, hogy Murakeresztúron továbbra is a megszokott színvonalú szolgáltatások álljanak a rendelkezésre.
Az önkormányzat köszöni az
ügyben a sok visszajelzést és
javaslatot. A hivatal azon dolgozik, hogy hosszú távon is jó
megoldás születhessen.”

Betlehem a művelődési házban

Murakeresztúron több helyen is betlehemet állítanak évről
évre. A könyvtárnak is otthont adó keresztúri művelődési házban most is nagyon szép és különleges betlehem készült.
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Új termelői piacot alakítanak ki Murakeresztúron
Majdnem 100 millió forintot nyert a Murakeresztúri Önkormányzat a Vidékfejlesztési
Program keretében arra, hogy
egy új termelői piacot alakítsanak ki a falu központjában. A faluvezetés célja, hogy
egy olyan vásárhely jöjjön
létre, ahol a környéken élő
őstermelők, gazdák és kézművesek kereskedhetnek termékeikkel.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester elmondta: „Szeretnénk, ha Murakeresztúron
minél többen kedvet kapnának

a gazdálkodáshoz a házuk körül, a kertjükben, a környező
dombokon és földeken. Jó minőségű alapanyagokból sok
finomságot készítsenek a helyi
termelők. De a kiváló kézműveseinknek is lehetőséget adnánk bemutatkozásra. Szeretnénk a helyi gazdaságot fellendíteni, a helyi vállalkozókat
helyzetbe hozni. A piacon tematikus vásárokat, bolhapiacot
is tarthatnánk. A jövőben is
minden lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy fellendítsük
Murakeresztúr jövőjét”.

Az új termelői piac a tervek szerint már 2022-ben megnyithatja
kapuit Murakeresztúron.

Minden gyereknek jutott ajándék A Beleznai-hegyről érkezett
A Beleznai-hegyen nevelkedett Menczigár István csaknem 6 méter magas, gyönyörű
fenyője, amelyet karácsonyfának ajánlott fel Murakeresztúrnak.
A fát Rezsek Zsolt keresztúri önkormányzati képviselő és munkatársai szállították
a település központjába, hogy
aztán az önkormányzat karbantartói és közmunkásai feldíszíthessék.

Évről évre egyre több ajándékot sikerül összegyűjteni a rászoruló murakeresztúri gyerekeknek a jótékonysági akció keretében.

2021-ben is meghirdették
Murakeresztúron az „Egy doboznyi szeretet” akciót, amelynek lényege, hogy olyan családoknak is segítsenek az ajándékozásban, ahol nem biztos,
hogy telik rá. A program menete a következő volt: ki kellett
találni, hogy hány éves gyerek
örülne az összeállított ajándékoknak, amit szépen be kellett
csomagolni egy cipősdobozba.
Azt is el kellett továbbá dönteni, fiúnak vagy lánynak szánják a meglepetést.
A csomagokat aztán a művelődési házban vagy az önkor-

Gyertyagyújtás és betlehemes

mányzati hivatalban adhatták le
a keresztúriak. A meglepetéseket még karácsony előtt kiosztották azoknak a gyerekeknek, ahol a család nehezen tudta előteremteni az
ajándékra valót. A murakeresztúri önkormányzat három
éve csatlakozott a programhoz, évről évre több ajándékcsomagot sikerült összeállítani
a faluban.
A jótékonysági akciót a településen idén is Zavarkó
József alpolgármester, a Hajrá
Murakeresztúr Egyesület elnöke fogta össze.

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

Az
ünnepi
készülődés
jegyében adventi gyertyagyújtást szervezett a murakeresztúri templomban a település plébánosa, Vaslabán
Csaba.

A gyertyagyújtás alkalmából a Zrínyi Miklós Általános
Iskola diákjai egy betlehemessel ajándékozták meg a falut, a
Rozmaring Asszonykórus pedig
ünnepi dalokat énekelt.
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Kanizsáról is érkezett ajándék Megköszönték a kiváló munkát

Sok ezer ajándékcsomag gyűlt
össze idén is az Egy doboznyi
szeretet elnevezésű programban.

Húsz rászoruló murakeresztúri gyerek kapott karácsonyi ajándékot egy jótékonysági
program keretében. Egy doboznyi szeretetnek nevezték el azt
a programot, amelynek kereté-

ben rászoruló gyerekek kapnak
ajándékot szerte az országban
minden évben.
Dél-Zalában, a Mura mentén Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő állt a kezdeményezés élére még 2016-ban.
A jótékonysági akciónak köszönhetően több ezer olyan
gyerek is részesülhet az ünnep
és az ajándékozás örömében,
akiknek a felajánlás nélkül nem
biztos, hogy jutna meglepetés a
fa alá. Az önkéntes ajándékozási akcióban olyan sok ajándékot sikerül már évek óta
összegyűjteni, hogy még Somogyba, Erdélybe és Kárpátaljára is jut belőle a gyerekeknek.
Murakeresztúron a Családsegítő Szolgálat osztotta ki az
ajándékokat Zavarkó József alpolgármester
közreműködésével.

Újra felállították az újtelepi Betlehemet

Ajándéksüteménnyel mondott köszönetet a falu nevében a polgármester az önkormányzat dolgozóinak az év végén Murakeresztúron.

Murakeresztúron a 2021-es
évben a járvány és gazdasági
válság ellenére is rengeteg fejlesztés valósulhat meg, a szolgáltatások is zavartalanul elérhetőek voltak a lakosság számára. A falu polgármestere,
Polgár Róbert az év végén,
karácsony alkalmából egy kis
ajándékkal mondott köszönetet
a település és a képviselő-tes-

tület nevében az önkormányzat
minden dolgozójának. „Nagyon
hálás vagyok minden kollégámnak és munkatársamnak az
egész éves együttműködésért, a
lelkiismeretes munkáért. Igazi
csapatmunka eredménye az,
hogy új lendületet vett a falunk
fejlődése. Jövőre sem fogunk
lassítani” – ígérte a polgármester év végi bejegyzésében.

Újtelepen is járt a Mikulás
A murakeresztúri Újtelepen
is járt a Mikulás, akit a gyerekek
forró teával és süteménnyel
várták. Az ajándékcsomagok
összeállításában a szülők segédkeztek Orsós Dávid kezdeményezésére és Szabó Ferenc
közreműködésével.
A Mikulás a sok felajánlásnak köszönhetően kilenc Muramenti településre is ellátogatott a
gyerekek legnagyobb örömére.

Idén is közösen állított betlehemmel ünnepeltek Újtelepen.

A murakeresztúri Újtelepen
immár hagyománnyá vált, hogy
a karácsonyra készülődve Szabó Maja a rokonaival és barátaival közösen betlehemet állítanak az adventi időszakban.
A kezdeményezést Balogh Béla, Szabó Balázs és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is
támogatta.
A betlehem felállításának
alkalmából mindenkit elhívtak
a faluból, hogy finom kalácscsal, forró teával, forralt borral

és egy hangulatos közösségi élménnyel ünnepeljék a szeretet
ünnepének közeledtét, a kis
Jézus megszületését.
A tavalyi év végén is sokan
részt vettek az ünnepségen a
faluból, a betlehem most is
nagyon szép lett. A betlehemet
Vaslabán Csaba murakereresztúri plébános is megáldotta.
Az eseményen részt vett Pavlicz Lajos korábbi polgármester
is, aki jó ízű házi pálinkájával
kínálta a vendégeket.

Murakeresztúron az óvodában és az iskolában is meglepte
a gyerekeket a Mikulás, akinek a szülői munkaközösségek, a
roma nemzetiségi önkormányzat és a keresztúri önkormányzat
segített összegyűjteni az ajándékokat.
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Leaszfaltozzák a Bóni-hegyre vezető utat
hivatal agrárosztályának munkatársai tavaly nyáron el is látogattak a faluba, ahol felmérték a terepet, ezután döntött
úgy a kormány, hogy 227 millió forinttámogatást ítél meg a
településnek a Bóni-hegyre vezető út leaszfaltozásához.
A Bóni-hegyen sok murakeresztúrinak van szőlőse, gyümölcsöse, pincéje. Az esős,
nedves időben ez az út sokszor
használhatatlanná válik személygépkocsival, de biciklivel
vagy motorral is nehéz közlekedni rajta. A kormány támoA Zala Megyei Kormányhivatal munkatársai még a nyáron mérték fel a Bóni-hegyre vezető útszakaszt Zavarkó József keresztúri alpolgármester kíséretében. Végül 220 millió forintot ítéltek
meg a felújítására.

Több mint 220 millió forintot nyert a murakeresztúri önkormányzat a Bóni-hegyre vezető út leaszfaltozásra. Az ag-

gatásának köszönhetően azonban most időjárástól függetlenül biztonságosan és kényelmesen látogathatóvá válik a hegy
mindenféle járművel és gyalogosan is. Polgár Róbert murakeresztúri polgármester a beruházás kapcsán a közösségi
oldalán köszönte meg munkatársainak és a külsős szakembereknek a megfeszített munkát,
amellyel Murakeresztúr fejlődését szolgálják. Valamint külön
köszönetét fejezte ki a magyar
kormánynak a vidék fellendítéséért végzett erőfeszítéseiért.

Nem pihentek a lánglovagok

rárminisztérium még 2021-ben
írt ki pályázatot külterületi és
mezőgazdasági utak felújítására. A Zala Megyei Kormány-

Új karbantartó gép
A Magyar Falu Program
keretében több mint 8,5 millió
forintnyi támogatást nyert a
murakeresztúri önkormányzat,
amelyből traktorra szerelhető
hidraulikus rézsűkaszát és egy
három tonnás pótkocsit vásárolnak. A rézsűkasza segítségével könnyebben rendben lehet
majd tartani Murakeresztúr kiterjedt zöld területét. Meg tudják akadályozni, hogy az autóutak és járdák melletti területek, a vízelvezető árkok elgazosodjanak. A három irányba
billenthető pótkocsinak köszönhetően pedig jelentősen könynyebbé válik a szállítmányozás.

A pótkocsi nagy szolgálatot
tesz majd az útkarbantartási
munkálatok során, vagy ha épp
a szociális tűzifát kell szállítani.
Polgár Róbert murakeresztúri polgármester a sikeres pályázat kapcsán elmondta: „A
jövőben is minden lehetőséget
meg fogunk ragadni, hogy
olyan eszközöket szerezzünk
be, amellyel szebbé, takarosabbá tudjuk tenni falunkat. Köszönöm a kollégáimnak a pályázat előkészítését, Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselőnknek pedig a támogatás elnyeréséhez nyújtott segítségét.”

Szerencsére épségében megúszta a somogybükkösdi elágazásban felborult autó vezetője a balesetet. A keresztúri tűzoltók
sikeresen elhárították a veszélyt.

December 9-én a somogybükkösdi elágazásnál borult fel
egy kocsi az út közepén. A
járműben egy személy utazott,
aki szerencsére épségben, saját
lábán hagyta el az autót, amit a
tűzoltók a kerekeire állítottak,
majd az utat a szennyeződésektől megtisztították.

A mentésben a kanizsai
lánglovagok is részt vettek.
December 20-án pedig Fityeházán, az Ady úton egy lakóház teljes tetőszerkezete kigyulladt. A keresztúri tűzoltók
6 fővel vonultak a helyszínre,
ahol a nagykanizsai kollégák
munkáját segítették.

Újabb 40 köbméter tűzifa

A munkagépre szerelhető rézsűkaszával könnyebben rendben
tudják majd tartani Murakeresztúr kiterjedt zöldterületét.

Murakeresztúron szociális tűzifával segíti az önkormányzat a
rászorulókat, hogy melegen tudják tartani otthonukat a téli hidegben. Karácsony előtt már kiosztottak 50 köbméter fát, január 7-én
a Zalaerdőnél a fennmaradó 40 köbmétert is megtekinttette és
kiválasztotta a polgármester.
Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere elmondta: „Szeretnénk, hogy senkinek ne kelljen fáznia a falunkban, és még inkább szeretnénk, hogy mindenki saját erőből ki tudja fűteni az otthonát a jövőben. Addig is segítünk, ahol tudunk. A szociális tűzifa
kiosztásának mikéntjéről rászorultsági alapon, a törvény szerint
döntöttünk.”
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Évzáró közgyűlést tartott a sportegyesület
A Murakeresztúri Sportegyesületnek több mint 100
igazolt sportolója van, tavaly,
november végén tartották meg
a szervezet évzáró közgyűlését
60 tag jelenlétével. A közgyűlésnek öt napirendi pontja volt.
Polgár Róbert, az egyesület
elnöke beszámolt a TAO-támo-

gatásokból megvalósult legfontosabb fejlesztésről: a tetőtér
beépítésével bővítették a sportöltözőt. Ismertette a felnőtt csapat és az utánpótlás jelenlegi
helyzetét, a felmerülő nehézségeket, és az azokra adott megoldásokat. Bemutatta a jövőre
vonatkozó fejlesztési terveket.

Együtt búcsúztatták az óévet
Hatvanan vettek részt a murakeresztúri sportegyesület évzáró
közgyűlésén, ahol eldöntötték, csatlakozni fognak az MLSZ
Grassroots programjához.

Jó hangulatban zárták az óévet a keresztúri sportegyesület
tagjai. A szokásos gyalogos túrájuk egyik megállóhelye Zrínyiújvár volt.

Év végi hagyomány a Murakeresztúri Sportegyesületnél,
hogy az egyesület tagjai hegyi
gyalogos túrát tesznek, sorra
járják az ismerősök pincéit,
finom borokat kóstolnak, jókat

esznek és beszélgetnek. 2021
decemberében is majdnem
negyvenen vettek részt az
évzáró eseményen, amelynek
egyik állomása Zrínyiújváron volt.

Visnovics László, az egyesület vezetőedzője értékelte az
őszi szezont, felvázolta a fejlődési lehetőségeket. Tisztújítást is tartott az egyesület.
Megköszönték Kocsis János,
Mózes Antal és Kovacsics Csaba elnökségi tagok eddigi munkáját. A lemondott elnökségi
tagok helyére újakat választottak Tislér Katalin, Körmendi
István, Plánder Péter személyében.
A sportegyesület szülői érdekképviseletet is létrehozott a
Bozsik-programban résztvevő
gyermekek részére. A közgyűlés döntése értelmében ezentúl
Farkas Zoltán és Téczely Tamás szülők képviselik a gyermekeket és szülőket, segítve
ezzel az egyesület munkáját.

Az egyesület vezetésének az a
célja, hogy aktív, harmonikus
és támogató kapcsolat alakuljon ki a szülők, a gyermekek és
az egyesület között. Ezentúl
minden évben választani fogják
azt a két szülőt, akik az aktuális
évadban igazolt bozsikos labdarúgókat képviselik majd.
A Murakeresztúri Sportegyesület is csatlakozni fog az
MLSZ Grassroots programjához, amelynek lényege az,
hogy elősegítse az önfenntartó
klubok megteremtését, a helyi
közösségek megerősödését. A
program célkitűzés egy mindenki számára élvezhető, szórakoztató futballkörnyezet kialakítása, amely segít megtalálni minden amatőr klubnak a
saját identitását.

Tovább pályáznak… Új játszótér az iskola udvarán
A Zrínyi Miklós Általános
Iskola pénzt nyert arra, hogy új
játszóteret építhessen az intézmény udvarán. A játszótér kialakítását a szülői munkaközösség, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, helyi vállalkozók
és a Murakeresztúri Önkormányzat is támogatta.

Béli Krisztina murakeresztúri jegyző, Zavarkó József alpolgármester és Polgár Róbert polgármester együtt tekintik át a pályázati lehetőségeket a murakeresztúri hivatalban.

Murakeresztúr a járvány
ellenére is sokat fejlődött az
elmúlt évben, az önkormányzat
sikeres pályázatainak köszönhetően rengeteg beruhását sikerült megvalósítani. A falu-

vezetés 2022-ben is szeretne
minél több fejlesztést megvalósítani, ezért az év első munkanapján hozzáláttak a Magyar
Falu Programban meghirdetett
pályázatok áttekintéséhez.

A gyerekek legnagyobb
örömére hintát, mászókát, libikókát és körhintát is telepítettek az iskola udvarába. Idén ez
már a második vadonatúj, modern és biztonságos játszótér,
amit a faluban átadhattak, hiszen nemrégiben készült el a
Búcsú téren is egy új játszópark.
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Már készülnek a Böllérfesztiválra Murakeresztúron
A murakeresztúri önkormányzat megkezdte a felkészülést a Mura-régió egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiváljára: idén február 12-én rendezik meg a Murakeresztúri
Böllérfesztivált. Idén is nagy
sátrat állítanak fel a művelődési
ház mellett, hogy az időjárástól
függetlenül, késő estig tarthasson a rendezvény. A sátorállításhoz szükséges terepmunkát
az önkormányzati által nemrégiben vásárolt kis munkagé-

pével végzik el, amit a Magyar
Falu Programnak köszönhetően
vehetett meg a település.
Polgár Róbert murakeresztúri polgármester közösségi oldalán azt írta: „Idén is szuper
társaság, finom ételek és italok,
jó programok, sztárfellépők,
koncertek és éjjelbe nyúló táncmulatság várja a vendégeinket.
A Böllérfesztivált azért indítottuk el, hogy jó közösségben
ünnepelhessük hagyományainkat és a vidéki életet.”

Murakeresztúri programajánló
Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy március 15-ig milyen
nagyobb közösségi program kerülnek megrendezésre Murakeresztúron:
– Január 28-án, 15 órakor nyugdíjas délután – pogácsa mustrával (művelődési ház).
– Február elsején ingyenes számítógépes tanfolyam indul
kezdőknek és újrakezdőknek. Heti két alkalommal 2 órában
(könyvtár).
– Február 12., Böllérfesztivál Murakeresztúr Község Önkormányzatának szervezésében.
– Február 18., 16 óra, Farsangi gyermek játszóház (művelődési ház)
– Március 3., 9 óra, Nyugdíjas nap és Torkos csütörtök – a
népi hagyományok felelevenítése (művelődési ház).
– Március 5., 15 óra, nőnapi program (művelődési ház).
– Március 15., Nemzeti ünnep, emlékezés a 1848-as forradalom hőseire (művelődési ház).

Idén is nagy sátrat állítanak Murakeresztúron a Böllérfesztiválra, a terep előkészítése már megkezdődött.

A járvány és az időjárás közbeszólt
A Petőfi Sándor úti járda
építése az utóbbi idők egyik
legnagyobb közlekedési fejlesztése Murakeresztúron. A
koronavírus-járvány és a rossz
időjárási körülmények miatt
azonban sajnos a vártnál las-

sabban haladnak csak a munkálatok. A tervek szerint azonban legkésőbb tavaszra elkészül az új, díszburkolattal kikövezett járdaszakasz. Az önkormányzat addig is kéri a lakosság türelmét és megértését.

Településfásítási program Fityeházon
Fityeház Község Önkormányzata a tavalyi év második
felében pályázatot nyújtott be
az Agrárminisztérium Országfásítási Programjának Településfásítási Programjához. Ennek eredményeként a település
30 db 3-4 m magas földlabdás
facsemetét és a telepítéshez
szükséges eszközöket (ültető
karókat, rögzítőszalagot) kapott
térítésmentesen.
A 20 db amerikai hárs (Tilia
americana Nova), valamint a
10 db fehér eper (Morus alba)
facsemete 2021. december ele-

jén került elültetésre – a helyi
alkalmazottak és közfoglalkoztatottak közreműködésével.
Az amerikai hárs facsemeték – egy-egy fasort alkotva – a
község déli oldalán, a Belezna
felé vezető „hegyi út” mentén,
valamint a községi óvoda hátsó
udvarában kerültek kihelyezésre.
Az eperfa csemeték a temetői pihenő területén, valamint a Jókai utcai és a Szent
István téri közparkban kaptak
helyet.
– TJ –

Színes nyomtatót nyert Murakeresztúr
Több mint félmillió forintot
nyert a murakeresztúri önkormányzat a kormánytól arra,
hogy a település informatikai
rendszeréhez kapcsolódó fejlesztéseket hajtsanak végre a
gyermekek védelmében.
A támogatásra Tomasics
Edit családsegítő közreműködésével pályázott a település az
Emberi Erőforrás Minisztériumnál. A győztes pályázatnak
köszönhetően egy új, nagykapacitású irodai lézernyomtatót
vehettek, amellyel kiváló minőségben lehet nyomtatni, sokszorosítani és másolni. A készülék nagyban segíti majd a
családsegítő szolgálat munkáját.
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FaluKarácsony Fityeházon
A Fityeházi Kultúházban
– „Várjuk közösen a Karácsonyt...” mottóval – a 2021-es
év utolsó és egyben legmeghittebb rendezvénye zajlott le
2021. december 18-án. A karácsony a kereszténység második
legjelentősebb ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra családi vonatkozása felerősödött – a szeretet és az összetartozás ünnepe lett.

A rendezvényt dr. Takács
József polgármester köszöntője
nyitotta meg, majd az óvodás
gyerekek karácsonyi műsora
következett.
Szent Karácsony ünnepén a
Názáreti Jézus születésére emlékezünk, aki a galileai Názáret
városában élte gyermekkorát,
születési helye azonban a júdeai Betlehem városa volt.

Mikulás-est Fityeházon
A 2021. december 6-án
megrendezésre került Mikulásesten, a fityeházi gyerekek már
nagyon várták a Mikulást. Miközben várakoztak, Müller Katalin gyermekműsorában lelkesen énekeltek és táncra is perdültek a gyerekek. A kellemes
és ismert dalokkal hivogatták a
Mikulást, aki egyszer csak
megérkezett.
Idős volt, ezért a széken
megpihent. Nagyon kedves mondókát mondott a gyerekeknek,
majd megkérdezte: ki szeretne
szerepelni, neki verset mondani, vagy dalocskát énekelni?
Voltak bátor szereplők, akiknek
szaloncukrot adott.

A krampuszai – Amira és
Vanessza – nem láttak ezen a
napon rossz kisgyereket, így
javasolták a Mikulásnak, hogy
minden kisgyermeknek adjanak
ajándékot.
Mikulás is csak jó gyerekeket látott, ezért a virgácsok nem
kerültek elő a puttonyából. Minden gyerek nagyon szép mikuláscsomagot kapott. A program végén édes süteménnyel és
üdítő italokkal látták vendégül
a résztvevőket.
Nagyon kellemes délutánt és
estét töltöttek el együtt – gyerekek, szülők és nagyszülők.
Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

A Dávid nemzetségébe tartozó családnak – Józsefnek és
Máriának – egy császári népszámlálási rendelet miatt kellett
Betlehembe mennie és ezen út
során született meg a kis Jézus.
Mivel szállásuk nem volt, Mária egy istállóban szülte meg
gyermekét és az újszülöttet egy
egyszerű jászolba fektették. Itt
kereste fel őket a három napkeleti bölcs, akiket szokás három királyokként is emlegetni:
Gáspár, Menyhért, Boldizsár.
A Budapestről érkezett MeseKocsi Színház ezt a történetet
elevenítette fel „Menjünk együtt
Betlehembe” című interaktív
mesejátékával, amelybe a közönség soraiból a gyerekeket is
bevonták.

A műsort követően közös
teázás, sütizés következett, aminek keretében a kicsiket és az
általános iskolás gyerekeket
Fityeház Község Önkormányzatának ajándéka várta.
Eközben odakint, a kultúrház melletti „pagodában” a kemence mellett – a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében – karácsonyi forraltbor koktél készült az ünnepségen résztvevő szülők, nagyszülők és valamennyi ide látogató felnőtt lakos számára.
A karácsonyi fényfűzér, a
lobogó tűz és a szép karácsonyi
szabadtéri zene, igazi karácsonyváró hangulatot teremtett a
jelenlévők körében.
– TJ –
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18,3 millió forint pályázati támogatást kapott Letenye
Közzétételre kerültek az Agrárminisztérium 2021. évi Zártkerti Program pályázati eredményei. Letenye Város Önkormányzatának 18.298.668 forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg
az 1-es és 5-ös célterületekre. A benyújtott forrásigény 100%-os
támogatását kaptuk meg – fogalmazott Farkas Szilárd. – A megítélt támogatási összeg két hegyhátra, ugyanakkor két célterületre
vonatkozik – ismertette a polgármester.
Az 1-es célterületből az Öreghegyen található 5526 helyrajzi
számú út gréderrel történő profilozása, majd 222 m3 bazalt
bedolgozása valósul meg 370 méter hosszban, mintegy 20 cm
vastagságban, továbbá egy már meglévő 60-as betört áteresz
cseréjére is sor kerül. Az 5401 helyrajzi számú út gréderrel történő
profilozása, majd felújítása összesen 205 métert érint, ahol a
bazalt bedolgozása, tömörítése mellett egy új, 40-es beton áteresz
beépítésére is sor kerül. Az út mellett egy profil-árok kialakítását
is terveztük 210 méter hosszan, mely a csapadékvíz elvezetését
szolgálja és csatlakozik az átereszhez. Az 5731 helyrajzi számú

3

úton pedig a profilozást követően 126 m bazalt bedolgozására,
tömörítésére fog sor kerülni.
Az 5-ös célterületből a Júlián-hegyen, a 6660 helyrajzi számon
lévő kápolna és harangtorony, mint szakrális érték újul meg. A felújítással a törött tetőcserepek cseréje, a tető lécezése, a fémszerkezet csiszolása, alapozása és festése, továbbá a meglévő homlokzati és lábazati vakolatok javítása, újravakolása, a fafelületek
csiszolása, festése, valamint a kápolna belső festése valósul meg.
A kápolna körüli csapadékvíz elvezetés megoldását is terveztük a
projektben, valamint a meglévő járdát eltávolítjuk és új járda
készítése mellett, a térkövezés, szegélykövezés is a projekt részét
képezi.
Köszönöm mindazoknak, akik lobbitevékenységükkel elősegítették a pályázat pozitív bírálatát – tette hozzá a városvezető, aki
az is elmondta: bízik abban, hogy az Öreghegyi útfelújításra
benyújtott pályázatuk is hamarosan pozitív bírálatban részesül,
mely régóta megoldandó feladat.

Ünnepi ajándékcsomag Csörnyeföldön
A karácsony az emberiség
egyik legszélesebb körben megtartott ünnepe. A keresztény
egyházban Jézus születésének
napja, advent ennek a várakozásnak az időszaka. Sokaknak
az újjászületés, másoknak pedig a szeretet és ajándékozás
ünnepe. Ilyenkor lélekben próbálunk ráhangolódni, felkészülni. Ezt a készülődést segítik elő
a lakásba, kertbe kihelyezett
díszek, fényfüzérek, feldíszített
ablakok. A karácsonyi menü
megtervezése, az ajándék választás izgalma és az ajándékozás öröme szintén meghatározzák a családdal és barátokkal együtt töltött örömteli
napokat.
Ezt a ráhangolódást, adventi
készülődést figyelhetjük meg a
köztereken is városokban, falvakban egyaránt. Csörnyeföldön sincs ez másképp, fényárban úszik az egész falu. A
terek, középületek feldíszítése
kihívás, ugyanakkor izgalmas
feladat. A csörnyeföldi „díszítő
brigád” mindig valami újdonsággal lepi meg községben
élőket és így szerez örömet az
itt élőknek. Betlehemet építenek, karácsonyfát állítanak, adventi koszorút készítenek. A
parkba kikerülnek az adventi
időszak jelképes figurái, amiket
a gyerekek mindig nagy lelkesedéssel és örömmel látogatnak.
A járványügyi rendelkezések miatt idén is elmaradt a

karácsonyi műsor és a közös
ünneplés. Csörnyeföld képviselő-testülete azonban úgy döntött, hogy az önkormányzat
ajándékcsomaggal kedveskedik
a falu lakóinak. 148 háztartásba
vittek ajándékot az önkormányzat dolgozói. A csomag üdvözlőlapot, szaloncukrot, Bussay

Felajánlás az idősek otthonának
bort, a Merle méhészetből egy
kis üveg mézet és díszgyertyát
tartalmazott. Az ajándékcsomag örömteli meglepetés volt
az itt élők számára.
B GY M / Brunnerné
Gyurkó Melinda

Karácsony alkalmából Farkas Szilárd polgármester 40 kg
gyümölccsel és 5 kg szaloncukorral kedveskedett a Kolping Idősek Ápoló-Gondozó
Otthona lakói számára, melynek beszerzésében és szállításában a letenyei Tutika ABC

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

tulajdonosa működött közre –
tájékoztatott közösségi oldalán
a polgármester, aki telefonos
megkeresésünkre hozzátette: a
koronavírus járványhelyzet miatt
sajnos személyesen nem volt
lehetősége a felajánlását átadni,
így a szállítást egy helyi vállalkozásra bízta.
A városvezető azt is elmondta, hogy a Szociális Munka Világnapján írásban mondott köszönetet az intézmény vezetésének, dolgozóinak, akik a mindennapokban hősiesen helytállnak
és a legnagyobb odafigyeléssel,
szakértelemmel gondozzák, ápolják az időseket és betegeket.
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Ülésezett a letenyei testület
A tavalyi év utolsó soros ülésére december 16-án került sor.
A képviselő-testület részletesen megtárgyalta az önkormányzat
tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. által beterjesztett kérelmeket. A
cég elkészítette a helyi termálfürdő és kemping 2021. évi
beszámolóját. A létesítmény nem nyitotta meg kapuit, azonban
ennek ellenére merültek fel költségek, úgy, mint az áramdíjak, a
vízműnek felmerülő költségek, valamint kisebb gépészeti karbantartások, javítások is elvégzésre kerültek. Zárt ülésen megválasztották a cég könyvvizsgálóját is Laczó Géza személyében.
A testület részletesen megtárgyalta és elfogadta a 2022. évi
belső ellenőrzési tervet, mely többek között szabályszerűségi
ellenőrzéseket foglal magában, valamennyi intézményt érintve.
A város polgármestere, az alpolgármesterrel egyeztetve intézkedési tervet készített az egyes önkormányzati ingatlanok hasznosítására. Az Intézkedési tervet a képviselő-testület elfogadta,
így többek között, a volt tüdőgondozó épületét hamarosan értékesítésre jelöli ki az önkormányzat.
Farkas Szilárd polgármester a jogszabályi előírásoknak megfelelően az ülésen beszámolt a Társulások 2021. évi működéséről
is. Jelenleg Letenye Város Önkormányzata három társulásnak
tagja: Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás, ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás, illetve a Mura Régió ETT.
Dr. Hámori Nóra, a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője beszámolt az adóhatóság 2021. évi munkájáról és az
adóbevételek alakulásáról, valamint a Letenyei Közös Önkormányzati hivatal 2021. évi munkájáról. A polgármester kiemelte:
törvényi keretek között a képviselő-testület dönt a helyi adók
bevezetéséről, az alkalmazott adómértékekről, kedvezményekről
és mentességekről. Új adónem bevezetésére nem került sor. A
rendeletek megalkotása során az alapvető cél az, hogy a helyi
adók az önkormányzat folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adózói
kört illetően méltányos, igazságos és megfizethető legyen.
A költségvetési előirányzatok kialakítása során az előző évi
tényadatok jelentik a kiindulási alapot. Ugyanakkor a 2021.
adóévben a koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a védekezéshez, a gazdasági élet újraindításához, védelméhez kapcsolódóan számos központi jogszabály, intézkedés
született, amely Letenye pénzügyi helyzetét, gazdálkodását is
érintette.
Letenye Város Önkormányzatának adó bevételei közül a legnagyobb tételt a helyi iparűzési adó jelenti. Az adóbevallások
adatait elemezve látható, hogy több egyéni vállalkozó adóalany
szerepel a nyilvántartásunkban, mint vállalkozás. Ugyanakkor az
adó befizetések több, mint felét alig 6-7 nagyobb cég befizetései
teszik ki, így ezen vállalkozások életében bekövetkező változások
nagy mértékben befolyásolják az adóbevételeket. Több cég működik a városunkban, amelynek székhelye másik településen van,
illetve közszolgáltatók, amelyek az ország egész területén tevékenykednek. Ezen adózók esetében az iparűzési adóból csak az
adóköteles adóalapjuk megosztása alapján, kisebb mértékben részesül a város.
Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján Murarátka Község Önkormányzatával, Kistolmács Község Önkormányzatával, valamint Zajk
Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt hozott
létre 2013. március 1. napjával. A Hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás szerint, a három községi önkormányzat vonatkozásában az államigazgatási feladat ellátása a székhely településen,
tehát Letenyén történik. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) Letenye város Polgármestere
irányítja és a Hivatal Jegyzője vezeti. A közös önkormányzati
hivatal dolgozóit – az aljegyző kivételével – a jegyző nevezi ki és
gyakorolja velük szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlá-

tozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, vezetői kinevezéshez,
felmentéshez és jutalmazáshoz Letenye Város polgármesterének
egyetértése szükséges. A feladatellátáshoz Letenye Város Önkormányzat biztosítja a tulajdonában álló ingatlant, melynek 23
db irodahelyisége áll rendelkezésre a Hivatali feladatok ellátásához.
A képviselő-testület az ülésen meghozta döntését a közbeszerzési eljárások megindítása tárgyában is a Mura Ipari Park közműfejlesztése, valamint az úgynevezett Eco Bridge (volt gyermekorvosi rendelő átalakítása, fejlesztése) projektek kapcsán. Mindkettő projekt nyílt közbeszerzési eljárású lesz, a közbeszerzési
eljárás megindításának határideje pedig 2022. január 31. napja.
A képviselő-testület döntött a Letenyei Közös Önkormányzati
Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának
emeléséről is, valamint megszavazásra került a 2022. évi igazgatási szünet is, mely a következő munkanapokat érinti: 2022.
március 26. (szombat), 2022.október 15. (szombat), 2022. december 27. (kedd), 2022. december 28. (szerda), 2022. december
29. (csütörtök), 2022. december 30. (péntek). Ezen napokon csak
ügyelet lesz a hivatalban, munkavégzés nem.
A Nagykanizsai Tankerület megkeresésére a képviselő-testület
jóváhagyta az iskolai felvételi körzethatárokat, így a határozat javaslat szerint Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Nagykanizsai Tankerületi Központ javaslatát, amely
alapján a települést érintően a 2022/2023 tanévre az általános
iskolai kötelező felvételt biztosító intézmény a Letenyei Andrássy
Gyula Általános Iskola.
A képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló 16/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletet módosította, melynek indoka, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős
Államtitkára TKF-1/2016/1/2020. számú 2021. évi ellenőrzési
munkaterve részeként célvizsgálatot folytatott, és megállapította,
hogy Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/
2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete nem tér ki a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra, mely így nem felel meg az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, ezért a helyi rendelet módosításra szorult.
A képviselő-testület döntött a veszélyhelyzet alatti bérlakás
kérelmek meghosszabbítása tárgyában is.
Egyebek napirendi pontban a testület határozatot hozott a
közvilágítással összefüggő karbantartási szerződés egy évre történő megkötése tárgyában.
Farkas Szilárd, a határmenti város vezetője hozzátette: a 2021.
évi elért eredményekről és a jövőbeni fejlesztésekről lapunk következő számában számol be. A 2021. évi helyi beruházásokról és
eseményekről folyamatosan tájékoztatta a letenyeieket a Dél-Zala
Murahíd regionális havilap hasábjain, valamint a településvezető
közösségi oldalán is. Továbbá lehetőség nyílt a tavalyi és tavalyelőtti évi eredményeket, sikereket és kudarcokat a november végi
közmeghallgatáson is meghallgatni. Folyamatosan nyitva áll az
ajtaja a letenyeieknek a szerdai fogadóóráin is.
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Év végén, új év elején
Kistolmácsi történések
Kistolmács Község Önkormányzata a 2021-es évben is
támogatta a település lakóit.
December 4-én a Mikulás
házhoz ment. A Covid miatt
a hagyományos ünnepélyt nem
tudtuk megtartani. Mivel településünkön nagyon sok család megfertőződött, így a Mikulás házhoz vitte az ajándékokat. (Képünkön Tóth Hunor és Tóth Boglárka vette át a
csomagot.)
December 6-án minden család
kapott karácsonyi ajándékcsomagot, a nyugdíjasok nagyobb
értékben. A családok kaptak kistolmácsi falinaptárat is, mely
Léránt János nyugállományú
erdész fényképeinek felhasználásával készültek. (A képen Ihász-

né Kovács Dóra adja át a csomagot Lancz Erikának.)
Január 4-én közmunkásaink
a 2022-es évet a köztisztaság
jegyében kezdték. A józsefhegyi elágazótól az erdészlakig öszszegyűjtötték az elszórt szemetet. TV-t, energiaitalos dobozokat,
műanyag flakonokat, üvegeket és
egyéb hulladékot találtak, melyet
később szétválogattak. 10 zsáknyi
szemét gyűlt össze végül. Reméljük, hogy mostanában nem kell
szembenézni ezzel a problémával
és néhány szemetelő elgondolkodik cselekedetén. (A képen
Adorján Géza, Lakatos Klaudia,
Orsós Zsuzsanna és Vass István
az összegyűjtött szeméttel.)
Birkás Zoltán
polgármester

A karácsonyt ünnepelték

Adományokat gyűjtöttek és kaptak
Szép számmal érkeztek felajánlások

December 15-én délután a
Derűs Évek Nyugdíjas Klub
karácsonyi rendezvényére került sor, amelyen részt vett
Farkas Szilárd polgármester is.
A nyugdíjas klub tagjai és a
meghívott vendégek finom estebéddel és dalokkal, régi történetek felidézésével ünnepelték a közelgő karácsonyt. A városvezető köszöntőjében a család szerepét méltatta, mely a
legkisebb összetartó közösség a
társadalomban.
A karácsonyi rendezvényen
a határmenti város vezetője egyegy 2022-es Letenye naptárral
és egy-egy ajándékcsomaggal
kedveskedett a nyugdíjas klub

tagjainak. Dömők József, a
Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatója, valamint
Bellovics Ágota, az intézmény
művelődésszervezője szaloncukorral és karácsonyi könyvjelzővel lepték meg a tagokat.
Farkas Szilárd városvezető
hozzátette: a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége Letenyei Szervezete ugyan karácsonyi összejövetelt nem tartott, de
részükre is egy-egy Letenye
naptárral és egy-egy csomaggal
kedveskedett, amit az önkormányzat dolgozója juttatott el
karácsony előtt valamennyi
családhoz.

Farkas Szilárd városvezető
lapunknak számolt be arról,
hogy karácsony előtt nagyszabású adományozás kezdődött
és felajánlások is érkeztek szép
számmal a letenyei vállalkozóktól és magánszemélyektől.
A felajánlások összegyűjtésében Vass Tibor segédkezett.
Tartós élelmiszerek, konzervek,
üdítőitalok, liszt, cukor, étolaj,
tisztálkodási szerek, tisztítószerek és ruhaneműk kerültek
letenyei családokhoz.
Farkas Szilárd polgármester
decemberi fizetésének egy részét is felajánlotta jótékony célra, a rászorulók megsegítésére,
mely nem első alkalom volt. A
polgármester elmondta, hogy az
adományozásban közreműködtek: Takács János, Szabó István,
az Ázsia Áruház, Tóth Zsuzsanna,
a Horváth Húsbolt, Colorado Pizzéria, NitiFina Pékség, Őri Csaba,
Őri Martin, Andróczi Tibor és
azon magánszemélyek, akik névtelenül adakoztak.

A városvezető hozzátette:
reméli, hogy az adományok jó
helyre kerültek és hasznát
vették a családok karácsony
alkalmával. A gyűjtést jövőre
folytatni kívánják.
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Adventi gyertyagyújtások
Farkas Szilárdot, a határmenti kisváros polgármesterét kérdeztük, hogy zajlottak az adventi gyertyagyújtások? Melyek voltak a tapasztalatok?
– A tavalyi évben november 28-án ünnepeltük advent első vasárnapját. A rendezvényekre az előkészítő munkát elvégeztük. A szervezésben, a műsorok koordinálásában nagy segítségemre volt
Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester, a „Térzene Program” kapcsán
pedig Dömők József, a Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. A pandémia miatt gondolkoztunk, mérlegeltünk, hogy egyáltalán megtartsuk-e a gyertyagyújtásokat. Mivel a járványügyi
Közös gyertyagyújtás Letenyén.

Fotó: FMHK
Az Igricek előadása.

Az ovisok is ünnepeltek
December 21-én délelőtt meghitt és szép műsorral köszöntötték a Letenyei Hóvirág Óvoda kis ovisai karácsony közelgő
ünnepét, mely rendezvényen Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester asszonnyal együtt vett részt
Farkas Szilárd városvezető.
Az óvodások és felkészítőik
a Valahol Európában című musicalból adtak elő egy részletet,
majd a műsor közös énekléssel
zárult. Karácsonyi díszbe öltöztetett és csomagolt ajándékok várták a gyermekeket, akik nagy
örömmel és teljes izgalommal fogadták, majd bontották ki és vet-

ték birtokba a szebbnél szebb
játékokat.
Farkas Szilárd lapunknak a
karácsonyi műsort követően elmondta: az önkormányzat a tavaly novemberi képviselő-testületi ülésen döntött úgy, hogy a
„Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése”
támogatási felhívásra pályázatot
nyújt be, mely a Letenyei Hóvirág Óvoda Eötvös utcai telephelyének fejlesztését célozza meg,
mely elsősorban az épület komplex belső felújítását helyezi előtérbe. A lehívható forrás mértéke 66 millió forint.

szabályok nem változtak, így a kültérre szervezett programok
lebonyolítása mellett döntöttünk, melynek helyszínei a város
adventi koszorújának környezete, valamint a Kossuth-emlékoszlop előtti tér voltak. Az utóbbi helyszínen a helyi kulturális
intézmény által, pályázati forrásból szervezett, az „Adventi térzene a Mura városában” címet viselő zenés előadásokra került sor.
Az adventi vasárnapokon felléptek Tulman Géza énekes, az
Igricek trió, a Lélekmadár Énekegyüttes és a Daniel Speer Brass
& Friends Fúvósegyüttes, akik adventi és karácsonyi dallamokat
szólaltattak meg. A koncerteket követően az adventi vasárnapokon
a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola diákjai, a Letenyei
Hóvirág Óvoda ovisai, valamint a Letenyéért Közéleti Egyesület
tagjai varázsoltak karácsonyi hangulatot és gyújtották meg a hit,
remény, öröm és szeretet gyertyáit a az adventi koszorún.
A gyertyagyújtásokat követően forralt bor és forró tea várta a
hideg időben jelenlévőket. Úgy vélem, valamennyi gyertyagyújtásra eljöttek a letenyeiek, sőt vidékről is ellátogattak a városba,
mely advent előtt már fényárban pompázott, köszönhetően a soksok segítőknek – fogalmazott Farkas Szilárd, aki azt is elmondta:
advent negyedik vasárnapján, Ráczné Lánczok Zsuzsanna meghívására Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel közösen gyújtották meg a szeretet gyertyáját.

Fotó: FMHK

Fellépett a Daniel Speer Brass Friends Fúvósegyüttes is.
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Átadja az önkormányzat a saját cégének a térkőgyártást

Tavaly novemberben született döntés…

A képviselő-testület tavaly novemberi döntése értelmében a térkőgyártással foglalkozó, közfoglalkoztatási programból finanszírozott önkormányzati betonüzemet a város tulajdonában lévő ÉKKÖV Kft. üzemelteti a jövőben.
Farkas Szilárd polgármester
elmondta: a képviselő-testület
tagjai úgy határoztak, hogy az
eddig a Start mintaprogramban
közfoglalkoztatás keretében megvalósuló térkőgyártás folytatására az önkormányzat nem kíván
pályázatot benyújtani, hanem átadja a lehetőséget a 100 százalékos városi tulajdonban lévő
ÉKKÖV Kft.-nek. Letenye önkormányzata több évig folyamatosan sikeresen pályázott a Belügyminisztérium közfoglalkoz-

tatási programja keretében a helyi sajátosságokra épülő programelemre, mely során betonelemeket, térköveket gyártottunk – fejtette ki a polgármester. – Ezzel
évente 15 főnek adtunk munkát.
A gyártáshoz szükséges alapanyagokat, gépeket, eszközöket
20-23 millió forintos kormányzati támogatással szereztük be. Az
eszközöket a pályázati előírásnak megfelelően 5 évig használni kell, értékesíteni nem lehet,
de meghibásodásuk esetén a javítási költségek a kedvezményezettet, azaz az önkormányzatot
terhelik. A közfoglalkoztatásért
felelős miniszter már novemberben közzétette a jövő évi pályázatot a 2022. március 1-jétől
2023. február 28-ig tartó idő-

szakra. A korábbi években többször szó volt arról, hogy a feladatot és a térkőgyártást átadjuk a saját cégünknek. Ez úgy lehetséges, hogy az önkormányzat nem nyújt be pályázatot, helyette ezt az ÉKKÖV Kft. teszi
meg. Jelenleg a program tervezése
zajlik – fogalmazott a határmenti város vezetője, aki elmondta:
az önkormányzat így csak egy,
a Start mintaprogram szociális
jellegű közfoglalkoztatási programjára kíván pályázni, mintegy 25
fővel számolva.
A polgármester hozzátette:
önkormányzati feladatként a térkőelemek gyártása és a térkő
beépítése nem mindig érte el a

kitűzött célokat, az ÉKKÖV Kft.
könnyebben és hatékonyabban
tudja ösztönözni a munkavállalókat a jobb minőségű munkavégzésre, mivel a cég feladatai között az építőipari tevékenység is
szerepel. Sőt, a vállalkozás értékesítheti is a legyártott betonelemeket, az önkormányzat ezt nem
tehette meg, csak saját célra használhatta fel azokat. Az átadás-átvétel ügyében a városvezetés már
felvette a kapcsolatot a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály osztályvezetőjével,
aki felajánlotta segítségét a projekt kivitelezése kapcsán.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres
2 fõ munkavállalót
teljes munkaidõs foglalkoztatásban 2 mûszakos
munkarendben azonnali belépéssel a következõ
munkakörbe:

Általános karbantartó
Fõ feladata:
o Általános épület-karbantartási munkák, kültéri
munkákban való aktív részvétel, gépek-berendezések üzembiztonságának biztosítása.
o Képesség önálló és csapatban történõ munkavégzésre, megfelelõ mûszaki szemléletmód, valamint
alapvetõ gyakorlat a karbantartás / mechanikus,
elektromos, víz, stb. területén.
Elvárások:
o Gépek, berendezések, épületek általános karbantartásában szerzett tapasztalat, mûszaki szakmunkás bizonyítvány.
o Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Amit nyújtunk:
Ø Versenyképes fizetés
Ø Cafeteria
Ø Jelenléti prémium
Ø Továbbá mûszakpótlék.
Ø Ingyenes buszjáratok Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Csurgó és Barcs irányából is, több települést
is érintve.
Ø Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de e-mail
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria
Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

