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Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése
A baloldal legvisszataszítóbb hagyományait tökéletesen
folytatva Márki-Zay Péter folyamatosan becsmérli, gyalázza
a vidéki embereket. A Mediaworks Hírcentruma és a Zalatáj
is összegyűjtötte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének legbotrányosabb kijelentéseit az elmúlt hetekből. Lapzártáig talán
ezek voltak a legérdekesebbek,
de természetesen folytatjuk, hiszen Márki-Zay Péter igen termékeny ezen a téren.
Az ellenzék miniszterelnökjelöltje több alkalommal tett
sértő megjegyzéseket a vidéken
élő emberekre. Az egyik botrányos kijelentése december 6-án
hangzott el a közösségi oldalán
közzétett videóban, ahol arról
értekezett, hogy a vidéki emberek tudatlanok, buták. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal
miniszterelnök-jelöltje így fogalmazott: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni,
hogy például migránsszámlálós
kampány kell, hiszen hogyha a
pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe,
akkor ezt a választást már most
elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy
'18-ban is elbukták azok, akik
nem tartották fontosnak, hogy
felvilágosítsák a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról,

hogy ki hozza be a migránsokat,
ezt a hibát most nem fogjuk
elkövetni, akkor sem, ha ez egyes
ellenzékieknek nem tetszik.”
Egy másik hétvégi videójában ismét a migráció témakörében Márki-Zay arról beszélt,
milyen fontos, hogy az utolsó
faluban is „mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében”. Tehát,
hogy ha a migráció kérdését
minden, a legutolsó falu legtudatlanabb emberéhez is sikerülne eljuttatni, hogy az csak a
Fidesz, nos akkor a '22-es választásra ez óriási hatással lenne – fejtegette a baloldal jelöltje.
„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyarországra. És ezt érdemes lenne
tudatni, mert még egyszer, nagyon sok ostoba ember van, aki
azt hiszi, hogy a Fidesz bevándorlásellenes” – sértegette
tovább az embereket Márki-Zay.
A baloldal miniszterelnökjelöltje nem ekkor sértette meg
először a vidéki embereket, hiszen már az október 23-i Békemenetre a fővárosba érkezőket
is tudatlannak minősítette. Az
ATV Egyenes Beszéd című,
október 25-i műsorában azt
mondta: „...a Telexnek a videó-

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldala
– Képviselőjelölt asszony, hát megmondhatná a miniszterelnök-jelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is
van traumatológia!...

ját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért nemcsak arról van
szó, hogy ez nem egy szeretetés békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy
tényleg vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy
hol vannak, buszokkal oda vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta
a házi feladatát...”
Márki-Zay Péter láthatóan
nem bánta meg ezeket a kijelentéseit, hiszen nemrég ismét
otrombán megsértette a falusiakat. Élőben jelentkezett a Facebook-oldalán, ezúttal kampánytanácsadójával, Simon Andrással az oldalán. A beszélgetés
elején egyből szóba került,
hogy több lap is felhívta a figyelmet az elmúlt hetekben arra, hogy a baloldal jelöltje eltörölné a rezsicsökkentést, hogy
sürgősségi osztályokat, szülészeteket zárna be, vagy hogy
támogatja a fizetős egészségügyet.
Ennek kapcsán Márki-Zay
elmesélt egy történetet, miszerint egy vidéki kocsmában is
szembesítették egyik állításá-

val, amire egyik aktivistája úgy
reagált, hogy ott helyben fizet
egymilliót, ha be tudják bizonyítani, hogy ezt mondta, mire
visszakoztak beszélgetőpartnerei. Márki-Zay szerint ebből az
következik, idézzük szó szerint,
hogy „még egy vidéki kocsmában is meg lehet győzni ezzel
embereket”. Tehát a vidéki
kocsmákba, presszókba betérő
embereket vitaképtelen és buta
embereknek állította be. Mindezt megfejelte azzal, hogy ráadásul alkoholisták is, délelőtt
10 órakor már részegek.
Márki-Zay Péter azzal állt
elő egy fórumon, hogy Zalában
nincs traumatológia. Ám ezzel
önmagát járatta le, hiszen köztudott, hogy a megyében három
kórházban is van traumatológia
osztály (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely). Márki-Zay
újabb lesrefutásán nem lepődünk meg, ám Zala megye 1.
számú választókerületének baloldali képviselőjelöltjétől, a
Zala Megyei Kórház egykori
főigazgatójától, dr. Csidei Iréntől elvárható lett volna a korrekt „helyreigazítás”.
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Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei első ülését.
A testület elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki beszámolót
és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
A közgyűlés módosította
2021. évi költségvetését, amelynek bevétel-kiadási főösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt 1.017.065 e Ft-ra módosult. Majd elfogadásra került
az önkormányzat és a hivatal
2022. évi költségvetése 825.185 e
Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel, amely tartalmazza a
törvényi kötelezettségből fakadó
tisztségviselői illetményemelést.
A közgyűlés arról is határozott,
hogy a 2022-2024-es költségvetési évekre nem tervezett adósságot keletkeztető ügyletet és
nem kíván ilyet tervezni a 20232025-ös költségvetési évekre sem.
A soron következő szavazással a Zala Megyei Közgyűlés

Fotó: Zalatáj
Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

elfogadta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti
tervét 355.780 eFt közhasznú
bevétellel és ráfordítással, 0 eFt
vállalkozási eredménnyel, továbbá
megállapította ügyvezetőjének
2022. évre vonatkozó megbízási díját.
A testület jóváhagyta a
Testvér-települési programok
és együttműködések 2022. évi
pályázati kiírásra benyújtott
„Zala összeköt bennünket” és
„Kézműves örökségünk nyo-

mában” projekteket, valamint a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására irányuló
HUNG-2022 pályázati felhívásra benyújtandó projektet. A
megyei önkormányzat 2021.
decemberi döntésének folytatásaként újabb kerékpárút
fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is határozott a Teskánd-Zalaegerszeg,
valamint a Lenti-Hernyék szakaszok megvalósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elfogadásra került a Zala Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve, amelyhez kapcsolódóan a
testület felhatalmazta dr. Pál
Attila elnököt az év közben
szükségessé váló módosítások átvezetésére.
Végül a közgyűlés elfogadta
a dr. Mester László megyei főjegyző által előterjesztett, hivatali munkáról szóló részletes beszámolót. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Bérkiegészítési támogatás Letenyének a kormánytól
A béremelésekhez szükséges többletforrást biztosítja
Farkas Szilárd városvezető
lapunknak számolt be arról,
hogy január 14-én megjelent a
Magyar Közlöny 2022. évi 5.
száma, mely a járványügyi

szabályok módosításán túl, a
hatósági áras termékek árait is
szabályozza, továbbá az önkormányzati bérkiegészítések finanszírozásának támogatási

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

mértékeit is bemutatja. A
8/2022. (I. 14.) Kormányrendelet szabályozza a települési
önkormányzatok által biztosított
egyes közszolgáltatásokat érintő
2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatások mértékét.
E szerint Letenye Város Önkormányzata a települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosítandó
támogatás önkormányzaton-

kénti, valamint jogcímenkénti
összege tekintetében a 2022.
évre közel 3.000.000 forintot
kap a kormánytól. Farkas
Szilárd polgármester hozzátette: örül annak, hogy a
kormány a béremelésekhez
szükséges többletforrást biztosítja az önkormányzatok részére, így az a 2022. évi önkormányzati költségvetést nem
terheli.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…
Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Hímzőszakkör Csörnyeföldön
A hímzés a mai napig a
legáltalánosabban elterjedt kézimunkafajta. Magyarországon
a népi hímző művészet a
XVIII.-XIX. században kezd
fejlődésének indulni. Az addig
szerény népi varrottas ekkor
kezd színesebbé, technikailag
változatossá válni. Az öltözetdarabok hímzését a tájjelleg
határozza meg. Megszabott hagyományok jellemzik a színhasználatot. Némely tájegység
motívumkincse csak egy színben jelenik meg. Pl.: Kalotaszegi varrottas, torockói hímzés. Esetleg előfordul a piroskék színkombináció. A viselet
darabjai már gazdag színekben
pompáznak. A hímzéssel díszített vászon nemük legszebb
darabjai a menyasszonyi kelengyéken jelennek meg, hiszen
ezt közszemlére teszik, mikor
viszik a menyasszony ágyát.
Napjainkban újra erőre kapott a hímzés. A mai emberek
és főként a fiatalok nehezen
értelmezik a mintákkal, motívumokkal zsúfolt felületeket.

Ellenben trendinek találja az
egyszerű háttéren önmagában
megjelenő motívumokat. A pólón, vagy tornacipőn megjelenő
hímzés, díszít, és felvállalásával önazonosságot ad. Ma már
nem tájegységekre vonatkozó
azonosságot, hanem a nemzeti
hovatartozást mutatja.
A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) a tudásmegosztó
felületén, az ASzakkör.hu oldalon található bemutató videókkal segíti a népi mesterségek
iránt érdeklődők tanulását, fejlődését. Az oktatóviedókat az
NMI a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a sok éves
tapasztalattal rendelkező népi
iparművészek, mesterek segítségével készítette el. A videókból lépésről-lépésre tanulhatjuk
meg az apró fortélyokat az
anyag előkészítésétől kezdve az
elkészült hímzések adjusztálásáig. Sokan vannak, akik a
szakkörökön megtanult fogások és ellesett praktikák alapján
otthon is újra és újra előveszik
a tűt és a hímző szakkörökről

vett mintákkal, egyedi motívumokkal ékesítik a lakást. Az
ünnepi asztali teríték, esetleg az
abrosz sarka így varázsolja
szebbé otthonunkat.
Az NMI támogatja helyi
közösségek létrejöttét és a
hagyományok őrzését, átadását.
Minden település pályázhatott
egy 5 fős szakköri csomagra,
ezzel elősegítve a csoport in-

dulását. Csörnyeföld a hímzőszakkörre adta be pályázatát,
így 5 fővel december 3.-án elindulhatott a foglalkozás. A
jelenléti szakkörökön résztvevők hétről hétre megtapasztalják a közösségben alkotás örömét és sikerélményét. Új tudásra tesznek szert, vagy csiszolhatják a megkopott fogásokat.
Brunnerné Gyurkó Melinda

Többletforrást biztosít a magyar kormány
Folytatódhat a letenyei tanuszoda építése

Cseresnyés Péternek nagy szerepe van abban, hogy felépülhet
a letenyei tanuszoda.

A Magyar Közlöny 2022.
évi 14. számában megjelent
1033/2022. (I.28.) Kormányhatározatban foglaltak szerint a
letenyei tanuszoda beruházás
megkapta a felmerült többletforrási igényt, ezáltal módosult
a 1811/2020. (XI.17.) Kormányhatározat – tudtuk meg
Farkas Szilárdtól, a határmenti
város polgármesterétől.
– Bízom benne, hogy a
többletforrás biztosítása eredményeként a megkezdett beru-

házás hamarosan folytatódhat
az önkormányzat által, a Magyar Állam részére ingyenes
tulajdonba átruházott 1668/3
hrsz-ú fejlesztési területen –
fogalmazott a városvezető, aki
hozzátette: még 2021. szeptember hónapban hivatalos levélben kereste meg – a beruházás
akkori állapotáról szóló tájékoztatás miatt – a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t, mely levélre na-

pokon belül az alábbiakat reagálta a cég, amit szó szerint ismertetett a letenyei városvezető, aki megjegyezte azt is, hogy
2021. év 30. hetében tartott
kooperáción elhangzottak alapján szembesült először a felmerült problémákkal.
Akkor így nyilatkozott a
BMSK: „A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési
Program keretében megvalósuló letenyei tanuszoda beruházás
kivitelezési munkáit a Beruházási Ügynökség/BMSK Zrt.
által kiírt közbeszerzési eljárás
során kiválasztott Dunántúli
Magasépítő Kft. 2021. tavaszán
megkezdte. A kivitelező a beruházás korábbi erdős területének
előkészítése után, az építmény
alapjainak földmunkái során
olyan, előre nem látható alapozási problémával szembesült,
amelyek miatt az alapozási
tervek módosítása vált szükségessé.
A módosítások kidolgozása,
illetve az ehhez szükséges
egyeztetések soron kívül megkezdődtek és jelenleg is zajlanak. A Beruházási Ügynökség
és a beruházás megvalósításá-

ban résztvevők mindent megtesznek az időveszteség behozatalára. Az előírásoknak megfelelő kivitelezés csak a jóváhagyott tervel és az ehhez szükséges további forrás biztosítását
követően folytatható.”
A január 28-án megjelent
Kormányhatározat szerint a
többletforrás biztosított.
Az 1811/2020. (XI. 17.)
Korm. határozat a) 2. pontjában
az „1 454 382 120” szövegrész
helyébe az „1 667 309 954”
szöveg, b) 3. pontjában a „2021.
évi részének finanszírozása érdekében 718 545 697 forint
rendelkezésre állásáról” szövegrész helyébe a „2021. évi
részének rendelkezésre állásáról” szöveg lép.
A letenyei városvezető hozzátette: örömét fejezi ki, hogy a
beruházás folytatódhat, a munkálatok mielőbb megkezdődhetnek a munkaterületen, amelyről
már a kivitelezővel is folytattak
egyeztetést. A tanuszoda plusz
forrásával kapcsolatban Letenye Város Önkormányzata köszönetet mond Cseresnyés Péter államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének.

2022. február
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Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt
csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vidéki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők közreműködésével, közös útmutatók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport találkozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.
A projekt közel kétéves
időtartama során számos rendezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támogatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrendezett információs napon a résztvevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

Termografikus mérés.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futamideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klímastratégiák fontosságáról.
Emellett a projekt egyik
legfontosabb
tevékenységeként a partnerek energetikai
auditokat és általános épületgépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztartásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hőveszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömörség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő eszközt valamennyi háztartás esetében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, jeleket. A mérések eredményeképpen az ingatlantulajdonosok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezenkívül még a projekt zárása
előtt egy egyedülálló online
energiagazdálkodási eszköz is
kifejlesztésre kerül, amely a
lakosság számára elérhető lesz.
Ennek segítségével láthatják,
hogy milyen intézkedéseket
alkalmazhatnak az otthonukban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Légtömörség mérése.

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozhatott együtt, ugyanis a fő célkitűzés az energiaszegénység

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.
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2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta 1. ábra
segíti a Zala megyében élő álláskeresők munkához jutását. A
TOP program tervezetten 2021 őszén zárult volna, azonban a
paktumot megvalósító konzorcium látva a támogatások iránti
jelentős érdeklődést 2021 márciusában többletforrás igényt
nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A kérelem elfogadását követően 140 millió forintnyi plusz forrást ítéltek meg a projekt
támogatásának növelésére. Az eredetileg 962.991.790 forint
összköltségű projekt költségvetése 1.102.991.790 forintra emelkedett, a határideje pedig kitolódott 2022. május 31-ig.
A megvalósítás kezdetétől 2021. december 31-ig 767 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 397 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.
A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az inaktívak teszik ki (182 fő), ők azok, akik a programban vonás előtt
nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem
tudtak volna munkába állni. A célcsoport ezen része jellemzően
nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az
inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők (146
fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (96 fő)
bevonása. (1. ábra)
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című
projekt ugyan 2022 májusában lezárul, azonban a TOP Plusz
program keretében a Zala Megyei Önkormányzatnak lehetősége
volt a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 januárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvalósításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

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

www.titzala.hu

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

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

Mura Info

Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

Újabb pályázatokkal lendítenék fel a falu jövőjét
Január végén megtartotta
első testületi ülését a Murakeresztúri Önkormányzat közgyűlése, 2022-ben is minden
pályázati lehetőséget megragad
a faluvezetés, hogy tovább fejlődhessen a település.
Polgár Róbert az ülést követően elmondta: „Két és fél
éve azt ígértük, új lendülettel
vágunk neki a munkának, hogy
Murakeresztúr minél többet
fejlődhessen ebben a ciklusban.
Munkatársaim lelkiismeretes
munkájának, a közösség összefogásának, a kormány és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő támogatásának köszönhetően az elmúlt időszakban

rengeteg fejlesztést meg tudtunk valósítani, amelynek köszönhetően otthonosabbá, élhetőbbé vált a településünk. A sok
győztes pályázat és megvalósult beruházás azonban csak
még elszántabbá tesz minket.
Az első testületi ülésen átbeszéltük azokat a pályázatokat, amiket frissen szeretnénk
benyújtani. Minden lehetőséget
megragadunk, hogy előre léphessünk. Nagyon örülök neki,
hogy ilyen kiváló képviselőkkel dolgozhatok együtt, akik
sokat segítenek a közös gondolkodásban, a tervek előkészítésében és megvalósításában.
Megyünk tovább 2022-ben is.”

Minden lehetőséget megragadnak, hogy fejlődjön Murakeresztúr.

Kisbaba született a Pozsonyi-családnál

Szijjártó Péter a Mura-hídról

Gordan Grlic-Radman horvát és Szijjártó Péter és magyar külügyminiszter a magyar-horvát diplomáciai kapcsolatok 30 éves
évfordulójának alkalmából egyeztettek egymással.

A murakeresztúri híd megépítéséről beszélt a magyar külügyminiszter. 30 évvel ezelőtt
vette fel egymással a diplomáciai kapcsolatot Magyarország és Horvátország, ennek az
évfordulónak az apropójából
találkozott és egyeztettet egymással Szijjártó Péter magyar
külügyminiszter és Gordan
Grlic-Radman horvát kül- és

Európa-ügyi miniszter. A beszélgetés során szóba került a
murakeresztúri híd ügye is. A
magyar kormány elkötelezett,
hogy új határátkelők épüljenek
a két ország között. Szijjártó
Péter a találkozón elmondott
nyilatkozatában is megerősítette: szeretnék, ha Murakeresztúrnál is átjárható lenne a határ,
és új híd épülne a folyón.

Polgár Róbert murakeresztúri polgármester személyesen
köszöntötte a település legkisebb lakóját, Pozsonyi Ricsit
és boldog szüleit, Diánát és
Richárdot. A polgármester egy
csokor virág kíséretében átadta
az önkormányzat támogatását
és a falu nevében köszöntette a

családot: „Ricsi nagyon aranyos és szerencsére jó egészségnek örvend, sokat eszik és
alszik, ahogy ebben a korában
kell, de olykor éjjel is megköveteli figyelmet. Sok örömöt
és jó egészséget kívánok az
elkövetkezendőkben is a családnak!”

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd

havilapban.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Új fejlesztések a böllérfesztiválra Kerékpárral a Mura mentén

A Mura-menti kerékpárúttal fellendíthetik a biciklis közlekedést a régióban, erről és az ehhez kapcsolódó szemléletformáló rendezvényekről egyeztettek a murakeresztúri önkormányzatnál.

A Murakeresztúri Böllérfesztivál egy kisebb baráti társaság családias programjaként indult 9 évvel ezelőtt. Mára a Mura vidékének egyik legjelentősebb kulináris fesztiváljává nőtte ki magát, amelyen a nap során több száz vendég megfordul.
A murakeresztúri önkormányzat célja az, hogy a résztvevők
számának gyarapodásával a fesztivál minősége is folyamatosan
fejlődjön. Ezért új fejlesztéseket valósítottak meg, amelyek a
versenyző csapatok és a fesztiválra érkező vendégek kényelmét egyaránt szolgálják. Új áram-

és vízfelvételi pontokat alakítottak ki, és a szennyvíz elvezetését is kiépítették a keresztúri művelődési ház melletti területen,
amely idén is otthont adott a Muramenti Malacságoknak.
A böllérfesztivált egy majdnem 2000 m2-es sátorban tartották meg, amelyben egész nap változatos kulturális programok, este
pedig koncertek és táncmulatság várta a látogatókat.
Az infrastrukturális fejlesztést a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. végezte el a helyi vállalkozók és a keresztúri önkormányzat munkatársainak közreműködésével.

Szalmából készült óriás szobrok

Különleges szalmabála szobrok készültek a Murakeresztúri
Böllérfesztiválra, a farsangi szezonra. A bálákat Merkli József
vállalkozó ajánlotta fel. A szobrokat Spirk Erzsébet, a murakeresztúri könyvtár vezetője, továbbá a keresztúri óvoda és önkormányzat dolgozói formáztak meg,
hogy egy kis jókedvre derítsék

a murakeresztúriakat és településre érkező vendégeket.
A szalmából készült, emberszerű figurák és malacok felhívják a figyelmet a Mura-régió
legnagyobb kulináris fesztiváljára, a Muramenti Malacságokra, amelyet idén immár nyolcadik alkalommal tartottak meg
Murakeresztúron.

A Mura-régió egyik legjelentősebb kerékpáros fejlesztése
valósul meg hamarosan. Molnáritól Murakeresztúron át egészen Őrtilosig lehet majd biciklivel közlekedni a folyó mentén,
főképp a töltésen.
Polgár Róbert murakeresztúri
polgármester a beruházás kapcsán elmondta: „Szeretnénk, ha
a jövőben minél többen használnák ezt a bicikli utat, ami
nemcsak a turistáknak, hanem a
környéken élőknek is készül. A

biciklizés egészséges, környezetbarát közlekedési mód. A bringaút jó lehetőséget kínál arra,
hogy kimozduljunk, szomszédoljunk, felkeressük a környék nevezetességeit, megismerjük a
Mura-menti települések különleges kultúráját és hagyományait. Ez a több mint egymilliárd forintos beruházás új
lendületet adhat vidékünk turizmusának és a környező települések közötti együttműködésnek.”

Zrínyi Miklósra emlékeztek
Dél-Zala történelmi hősének téli diadalára emlékeztek
február 2-án Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Zrínyi Miklós magyar-horvát hadvezér 358 évvel ezelőtt lehetetlennek tűnő hadi bravúrral tartóztatta fel az Európára támadó
török seregeket. Katonáival 240
km-re hatolt be az ellenség területére, ott pedig felégette a tö-

rökök utánpótlását szolgáló eszéki Dráva-hidat, ezzel lehetőséget teremtett egy tavaszi hadjáratra.
A koszorúzással egybekötött ünnepségen az egyetem
hallgatói és tanárai, a honvédség több tisztje, a Mura-régió
képviselői, Polgár Róbert murakeresztúri polgármester és
Zrínyi Kadétok is részt vettek.

A Közszolgálati Egyetemen minden évben megemlékeznek
Zrínyi Miklósról, a hős hadvezérről.
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Szabadidős, sport- és zöld fejlesztésekre pályáznak Murakeresztúron
A Murakeresztúri Önkormányzat egy olyan pályázaton
indul, amelynek célja, hogy a településen minél több embernek
meghozzák a kedvet a sportos,
egészséges élethez, és felhívják
a figyelmet a környezetvédelem fontosságára is. Futópályára, teqball pályára, finteszparkra, új játszótérre, zöldesítésre és
új játszóparkra is lehet támogatást nyerni.

Polgár Róbert murakeresztúri polgármester a közösségi oldalán a pályázattal kapcsolatban
azt írta: „Szeretnénk, hogy a keresztúriak helyben ki tudjanak
kapcsolódni, fel tudjanak töltődni. A fiatalok Murakeresztúron is megtalálják számításukat.
Akár egyedül, akár közösségben
akarnak mozogni, sportolni vagy
játszani, több helyen is megtehessék Murakeresztúron.”

Beépítették a sportöltöző tetőterét
Népszerűsítik a sportot, s felhívják az emberek figyelmét a
környezetvédelem fontosságára.

Megosztják egymással tapasztalataikat
Év eleji egyeztetés
A murakeresztúri sportegyesületet folyamatosan fejlesztik.
2021-ben arra nyert TAO-támogatást, hogy beépítsék a sportölöző
tetőterét. Idén egy műfüves focipályára szeretnének pályázni, ahol
az utánpótláskorú és a felnőtt
játékosok is edzhetnek majd.
Polgár Róbert, a klub elnöke
a közösségi oldalán mondott
köszönetet azoknak a vállalkozóknak, akik társasági adójukat
felajánlották a sportegyeületnek.

„A sport nemcsak az egészséges életmód miatt fontos, a
közösség összekovácsolásában is lényeges szerepe van. A
fiatalok fegyelmet, kitartást,
együttműködést tanulhatnak.
Fejleszthetik ügyességüket, kommunikációjukat is. Ezért is
nagy siker, hogy már több mint
100 tagja van a klubunknak,
rengeteg gyerekkel” – számolt
be a klub sikereiről Polgár
Róbert.

Fejlesztés a fogorvosi rendelőben
Év eleji egyeztetést tartottak.

A murakeresztúri fogorvosi rendelő fejlesztésére 10 millió forintos támogatást nyert Gyulai Gábor doktor úr, amelyből új
fogorvosi széket és egyéb orvosi eszközöket szereztek be.

Év eleji egyeztetést tartottak a murakeresztúri önkormányzatban az intézményvezetőkkel, hogy erősítsék az
együttműködést és összehangoljuk a helyi programokat.
Az egyeztetés célja, hogy
megosszák egymással tudásukat és tapasztalataikat a település különböző intézményeinek a dolgozói, és Keresztúron minél több színvonalas
program kerüljön megrendezés-

re, azokon szívesen vegyenek
részt az emberek.
Az egyeztetésen Herman
Beáta iskolaigazgató, Németh
Erika, óvodavezető, Kovácsné
Deák Erzsébet, a művelődési
ház vezetője, Spirk Erzsébet,
a könyvtár vezetője, Vaslabán Csaba plébános, Zavarkó József alpolgármester, Tislerics Antal képviselő és Polgár Róbert polgármester vett
részt.
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Egyre népszerűbb a „malackodás” a Mura mentén!
2020-ban azt írtuk, minden eddiginél élénkebb érdeklődés övezte az Murakeresztúri Böllérfesztivált. Ebben az évben viszont nemcsak
címvédésről beszélhetünk, hanem több számban is csúcsdöntés születhetett, így a résztvevők és a vendégek számát tekintve is. Tavaly a járvány miatt el kellett halasztani ezt a programot is, idén annál jobban várták már az emberek.
Február 12-én immár nyolcadik alkalommal szervezte meg Murakeresztúr és Fityeház Önkormányzata a Mura-Menti Malacságokat, más néven Murakeresztúri Böllérfesztivált.
E verseny- és látványsportot kedvelőknek korán kellett kelniük,
hiszen már reggel fél hatkor kezdetét vette a nagy futam. Idén is tíz
csapat vágott neki a disznóknak. Voltak persze olyanok is, akiknek
ez nem jelentett mulatságot, s hamar áldozataivá is váltak az öldöklő
küzdelemnek. A versenytársak, kidőlésüket követően, hamar a
disznótoros ételek között találták magukat. A mesébe illő terülj-terülj
asztalkákra először sült hagymás vér, majd később hurkák, kolbászok
és sültek kerültek, de nem maradhatott el a toros káposzta sem.
Az ötfős, kiváló szakértőkből álló versenybizottságnak sem volt
könnyű dolga, hiszen az esze helyett ezúttal a hasára kellett hallgatnia,
egyszerre a hagyományos és újszerű ízeket díjaznia.
Napközben a jó hangulatról a Mura Térsége Tűzoltózenekar, a Sumartonski Lepi Dečki, a szlovén Radamosi Harangvirág népdalkör
és a horvát Mejasi gondoskodott.
A disznóvágás több száz éves tradíciójának értékére hívta fel a figyelmet köszöntő beszédében Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki a fesztivál védnöke is volt idén. Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármestere a böllérfesztivál kapcsán az összefogás
fontosságát hangsúlyozta, amely nélkül nem válhatott volna a régió
egyik kedvenc téli fesztiváljává a program. Háláját fejezte ki a helyi
civileknek, a vállalkozóknak és politikusoknak is. Emlékeztetett rá,
hogy kilenc évvel ezelőtt egy családias programként indult a böllérfesztivál, mára azonban igazi regionális rendezvénnyé nőtte ki magát
a Muramenti Malacságok. A fesztivál szervezésében a kezdetektől
alaposan kivette a részét Zavarkó József murakeresztúri alpol-

Fotók: Kovácsné Deák Erzsébet

gármester és Tislerics Antal keresztúri képviselő is. A polgármester megköszönte a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak az együttműködést, és háláját fejezte ki az esemény fővédnökének, Kövér László
házelnöknek, valamint a két védnöknek: Cseresnyés Péter államtitkárnak és dr. Pál Attilának a megyegyűlés elnökének, hogy idén is
segítették a fesztivál létrejöttét. A programot a helyi vállalkozókon
túl a kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Mura Régió EGTC,
a Hajrá Keresztúr! – Összefogás a Mura Régióért Egyesület és a Zala
Megyei Közgyűlés is támogatta.
Ha már az időjárás nem is, a zsűri díjesőt hozott, ugyanis különkülön díjazták a legjobb leves, főétel, hurka, kolbász és töpörtyű készítőjét is.
Összesen tíz csapat versengett a legjobb böllér címért.
A legjobb leves díjazottjai: 1. Hegylakók, 2. Südők, 3. Semec farm.
A legjobb főétel: 1. Südők, 2. Semec farm, 3. Csontdarálók. A legfinomabb hurka: 1. Keresztúri Szikracsapók, 2. TDE ITS, 3. Hegylakók. A legjobb kolbász: 1. Baka-Tor Team, 2. Südők, 3. Keresztúri
Szikracsapók. A legfinomabb töpörtyű: 1. Baka-Tor Team, 2. Südők,
3. Hegylakók.A zsűri különdíjai: 1. Murakeresztúri Szikracsapók,
2. Südők, 3. Malackodók. Összesített eredmény, vándorkupa: 1. Südők,
2. Keresztúri Szikracsapók, 3. Baka-Tor Team.
A vendégek kóstolót kaphattak az ízes disznótorosból, a közönséget büfé és kézműves árusok is várták. A helyi ételkülönlegessége mellett két borház nedűiből is válogathattak az emberek.
Amíg a felnőttek töltötték a bendőt, a gyerekeket Kölyökvarázs játszóház és kézműves foglalkozás várta arcfestéssel és
Kalap Jakab bábkoncertjével. A rendezők tombolával is gondoskodtak arról, hogy bárkinek lehessen malaca. A fesztivál idejére
a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett.
A díjak átadása után olyan sztárfellépők szórakoztatták a közönséget,
mint Bódi Csabi, Vastag Csaba, és a Groovehause, a kurta kocsma
helyett a rendezvénysátor volt hangos. S ha a hangja a Szamosig
nem is jutott, a Mura biztos, hogy ettől volt visszhangos, hogy:
Vissza! Vissza! Vissza! Vissza!
Spirk Erzsébet

2022. február

Dél-Zala Murahíd

7

A hősi halált halt katonákra emlékeztek Letenyén
Január 13-án szentmisével, majd a II. világháborús emlékműnél mécsesgyújtással, csendes főhajtással és imádsággal emlékeztek a doni áttörés 79. évfordulója alkalmából hősi halált halt honvédekre. A szentmisét megelőzően a Szentháromság templomban
a letenyei születésű Vida Zsolt 2009-ben készített fényképei kerültek bemutatásra. Vida Zsolt megjárta 2009-ben a Don-kanyar emlékhelyeit, katonai temetőit, sőt egy fából készült keresztet is felújítottak. Visszaemlékezését Halmi Nándor olvasta fel a szentmisén.
Aigner Géza plébános elmondta: 2006-ban Marton István, Harangozó Vilmos, Kirner Zoltán atyák is tagjai voltak egy doni
zarándoklaton, amelyet a Don-kanyart tüzérként megjárt Varga
Imre, volt csesztregi plébános szorgalmazott. Plébános atya azt is
hozzátette: A háború végén, a háborút követően az asszonyok kötényükbe takarva az arcukat sírva mondták egymásnak, hogy kinek kije halt meg a családból. Valaki hazatért a frontról, a fogságból, hozott-e híreket, tud-e valamit az itteniekről. Ezeket szeretnénk olyan módon felidézni, hogy mindennek következménye
van. A tetteinket előtte mindig gondoljuk végig.
A szentmisét követően a II. világháborús emlékműnél gyúltak
fel a mécsesek, csendes imával rótták le kegyeletüket az emlékezők.
Farkas Szilárd polgármester elmondta: szinte minden letenyei
család érintett volt ebben a súlyos tragédiában, amely a mai napig
a családokban mély nyomot hagyott. Nincs olyan család városunkban, amely ne veszített volna el egy nagyapát, egy apát, egy
fiút, egy testvért, vagy egy közeli barátot a történelem nemzetet
próbáló háborújában, vagy ne gyászolná a harcokban elesett, ártatlanul kivégeztetett, áldozatul esett hozzátartozóját. Balla, Belovics, Benkő, Bóha, Böjti, Choma, Dara, Frankl, Gyergyák, Ha-

Ezen a napon nem csak a magyar honvédekre, hanem a háborúban elesett valamennyi katonára emlékezünk.

zafi, Herbai, Hóbor és még sorolhatnám a betűrendbe szedett letenyei honvéd, őrvezető, tizedes, főhadnagy áldozatok családneveit,
a magyar hősöket, akik megsebesültek, megbetegedtek, vagy csak
egyszerűen eltűntek a csontfagyasztó hidegben, ott messze, keleten, 2.000 km-re tőlünk. Én azt gondolom, hogy a történelem
egyik legtragikusabb eseményei közé sorolhatjuk a doni ütközetet,
illetve az ott történt tragédiát, eseményeket a mérhetetlen orosz
túlerővel szemben.
Ezen a napon nem csak a magyar honvédekre, hanem a háborúban elesett valamennyi katonára emlékezünk, hiszen őket is
hazavárta a család, de sokszor mindhiába, csak a hivatalos levél
érkezett arról, hogy hősi halált haltak.

Vince-napi pincejárás Letenyén

Elérkezett a szőlőmetszés ideje…

Január 22-én a letenyei
Öreghegyen Vince-napi pincejárást szervezett a Szőlő- és
Gyümölcstermesztők Egyesülete, a Letenyei Borbarát Hölgyek Társaságával közösen. A
már hagyományossá vált eseményre a környék szőlős- és
borosgazdái is ellátogattak.
A civil szervezet tagjai, a
meghívott vendégek és az érdeklődők Somogyi Tibor pincéjénél gyülekeztek, aki a kora
délelőtti fagyos hidegben szívet
melengető pálinkával kínálta a
betérőket, de az új borokból is
lehetett már kóstolni. A gazda
elmondta: a szőlőbirtok hét
évvel ezelőtt családi örökség-

ként került hozzá és olyannyira
megkedvelte a szőlőtermesztést, hogy azóta növelte is a
művelendő területet. Sőt hivatalosan kistermelői borászatot
hozott létre, ma már többféle
nedűt készít, cserszegi fűszeres
fajtája 2021-ben a város bora
címet is kiérdemelte.
A Vince-napi pincejárás
programunk közel 30 éves
múltra tekint vissza – fogalmazott Somogyi András, a Szőlőés Gyümölcstermesztők Egyesületének elnöke, aki hozzátette: tíz éve a város környéki
hegyhátak között is válogatnak,
hogy a tagtársaink érezzék a
törődést. Egyetlen év sem ma-

radt ki az ünneplésből, bár
tavaly a járvány miatt csak
szűk körben találkozhattak.
Meglátogattak további két gazdát, a nap eszmecserével zárul
a boronapincénél kialakított,
egyre szebbé váló közösségi téren. A borászok sokra értékelik
ezt a napot, hiszen ekkor kezdik metszeni a szőlőt. Régebben az első vesszőket egyfajta
termésjóslásként otthon vízbe
tették, néhány hét múlva, amelyik kihajt, az valószínűleg
életben van és érdemes lesz
dolgozni a birtokon. Somogyi
András elnök szerint ahhoz,
hogy jó évük legyen a gazdáknak, nem kell más, mint tisztességes mennyiségű csapadék.
Bár ebből a szempontból a
január már kivétel, hiszen gyakorlatilag alig esett, most talán
néhány milliméternyi hó beterítheti a talajt. Az esőnek tavasszal kellene jönnie, nyáron
pedig sok napos órára számítanak. Ez az időjárás amolyan
meseszerű lenne, de nyilván
mindig ebben a forgatókönyvben reménykednek.
A vendéglátó egyesületet és
helyi borbarát hölgyek társaságát meglátogatta a keszthelyi
Balatoni Borbarát Hölgyek, a

Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend, a szlovéniai Csentei Szőlőtermelők
Egyesülete és Alsópáhok polgármestere, Czigány Sándor.
Farkas Szilárd letenyei városvezető koronavírus betegsége
miatt nem tudott részt venni a
rendezvényen, de üdvözletét
küldte a megjelenteknek és
továbbra is biztosítja támogatását az egyesület részére.
– A szlovén határszélen, a
Mura vidéken nem a Vincenapot tartjuk, hanem a február
3-ai Balázs napon vágunk először szőlővesszőt – vette át a
szót a szlovéniai Farics Dorisz,
a csentei egyesület elnöke, aki
úgy fogalmazott: – A történelem könyveinkben inkább ez a
dátum szerepelt, s szeretnénk
hűek maradni a hagyományainkhoz. Természetesen a barátság összeköt bennünket a
letenyeiekkel is, ilyenkor lehetőség nyílik a másik tájegységek, a finom borok megismerésére.
Az ökumenikus imahét keretében Aigner Géza plébános
és Smidéliusz Zoltán evangélikus lelkipásztor áldották meg a
tőkéket, ezt követően Somogyi
Tibor jelképesen megmetszette
a szőlőt, ezzel hivatalosan is
megkezdődött a szőlőmetszés
ideje.
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Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az egyébként is szerteágazó feladatokat ellátó kormányhivatalokra a koronavírusjárvány, illetve a gazdaság újraindítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Megyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?
– A hivatal – sokrétű tevékenysége révén – számos területen jelen van a zalai társadalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít- Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
juk. Sokáig tartana felsorolni, kormánymegbízottja.
hogy mi minden tartozik fel- lakkal rendelkezik. 2021-ben
adataink közé. Kapcsolatba lezárult továbbá a Zala Megyei
kerülünk a kisgyermekes csa- Kormányhivatal által vezetett
ládokkal, a pályaválasztás előtt „Ügyfélkapcsolati rendszerek
álló gyermekekkel, de az érett- fejlesztése” című KÖFOP proségi szervezése is teljes mér- jekt is, melynek egyik kiemelt
tékben hozzánk tartozik. A rendszerelemét az állampolmegváltozott munkaképessé- gárok számára elérhető korgűek ellátásaival kapcsolatos mányablak mobil applikáció
eljárások mellett a foglalkoz- képezte. Saját erőből megvatatás elősegítése, az álláskere- lósított fejlesztéseink tekintesők támogatása is feladatunk, tében pedig egy speciális közde a nyugdíjjövedelmek meg- úti ellenőrzést lehetővé tévő
állapításával kapcsolatos teen- irodabusz beszerzése említhető
dőket is hivatalunk végzi. példaként, amely szeptember
Mindezek alapját – az elsődle- óta végzi munkáját Zala meges kapcsolódási pontot az gye útjain.
– A koronavírus-járvány
állampolgárok irányába – kormányablakaink jelentik. A kor- hogyan befolyásolta a rendezmányzati ügyfélszolgálati iro- vények tartását?
– Az engedélyezett keretek
dák mellett az állami szolgáltatások elérését a megyénkben között, a védelmi intézkedések
működő kormányablak busz is betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
segíti.
– Milyen fejlesztések segí- melyek közül jó néhány esetik az állampolgárok minél ményt saját magunk szervezmagasabb színvonalú kiszol- tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
gálását?
– Kollégáink képzése mel- adott otthont az Állami Főlett nagy gondot fordítunk arra építészek Szakmai Fórumának.
is, hogy ügyfeleinket megfe- A Greentech Konferencia és
lelő körülmények között fo- Szakkiállítás pedig remek begadjuk. Az elmúlt évben csak- mutatkozási lehetőséget jelennem 460 millió forintot fordí- tett a tavaly létrejött Környetottunk épületeink állagmeg- zetvédelmi, Természetvédelmi
óvására és felújítására, mely- és Hulladékgazdálkodási Főnek egyik kiemelt elemét a osztályunk részére. Saját szerzalalövői okmányiroda kor- vezésű eseményeink közül a
mányablakká történő átalakí- Zala Megyei Államigazgatási
tása képezte. Az újonnan át- Kollégium elmúlt évi ülése
adott ügyfélszolgálati iroda ré- emelhető ki. A konferencia –
vén – melynek januári átadá- melyre ezúttal a keszthelyi
sán dr. György István, a Mi- Amazon Házban került sor –
niszterelnökség területi köz- kiváló alkalmat kínált arra,
igazgatásért felelős államtitká- hogy az államigazgatási szerra is részt vett – Zala megye vek vezetői szakmai eszmecsemár tíz új típusú kormányab- rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti változásokkal összefüggésben. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal generáció megszólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Magyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képességeikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az általános iskolát befejező, a továbbtanulásban érintett diákokra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – működésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.
– A járvány sajnos továbbra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön mindig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhivatal járványkezelésben nyújtott szerepéről. Mit tudna most
összefoglalóan kiemelni?
–2021 januárjában Zalában
is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, majd kezdetét
vette a védőoltások prioritási
rend szerinti beadása. Az oltások felvételét április 23-tól online időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Európában elsőként Magyarországon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében került sor az első oltási akcióhétre, amelynek során időpontfoglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kormánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatokhoz megfelelően alkalmazkodtak, melynek eredményeképpen az általunk nyújtott szolgáltatások változatlan színvonalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjairól és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állampolgárok.
– Az idei tervek közül említene néhány fontosabbat?
– Az egyik már megvalósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kormányablak átadását. Mindemellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Kazinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint értékben. Fontos és hangsúlyos kormányzati szándék a mezőgazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítását. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 településen elérhető. Nemrégiben történelmi léptékű vidékfejlesztési program indult. A kormány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszorosa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.
– Nincs ez másképp a magyar családpolitikai intézkedések tekintetében sem…
– Egyértelmű, hogy a magyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említhetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelemadót, a levont ekho kétharmadát, valamint a kata negyedét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több országban lesz követendő példa.
– Változott-e a kormányhivatal feladatköre az elmúlt
időszakban?
– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormányzatok jegyzőitől – a telekalakítási eljárásokkal összefüggésben – az építésügyi és településrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivatalok feladatköre tehát folyamatosan bővül, felkészült szakembereink azonban biztos alapot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Évindító közgyűlést tartottak a letenyei önkéntes tűzoltók
Január 21-én az egyedutai
kerékpáros centrum felújított
épületében évindító közgyűlést
tartott a Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye civil szervezet. A
közgyűlésen megjelenteket és a
meghívott vendégeket Biró
László, az egyesület titkára
köszöntötte, aki egyben Farkas
Szilárd polgármester üdvözlő
és támogató szavait is átadta. A
városvezető betegsége miatt
nem tudott jelen lenni a rendezvényen. A megjelent egyesületi tagok személyügyi kérdésekben döntöttek, továbbá
tagfelvételre is sor került. A
meghozott határozat értelmében 10 ifjúval és 2 felnőttel
bővült a tagság 2022-ben.
Kovács Tibor, a civil szervezet vezetője ismertette az elmúlt évre vonatkozó elnöki,
valamint pénzügyi-gazdasági
beszámolókat, majd előadta a
2022. évi munkatervet. Kovács
Tibor kiemelte: A tavalyi év a
Covid-19 vírus okozta rendkívüli helyzetből adódóan nem a
szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően telt. A rendezvények majdnem teljes egészében egészében elmaradtak. Társadalmi események is igencsak
korlátozott módon voltak megtarthatók. Az elnöki beszámo-

lóból az is kiderült, hogy a civil
pályázaton az egyesület működési költségeinek fedezésére
300.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el,
sőt a 2021. évi Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által kiírt pályázaton 1 millió
forint támogatást tudhat magáénak a civil szervezet. Tavaly
novemberben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
jóvoltából 128.000 forint pótlólagos pénzbeli támogatásban
részesültek, 200.000 forintot
pedig Letenye Város Önkormányzatától kapott az egyesület.
Kiemelendő a beszámolóból, hogy a szeptember 5-én
rendezték meg a CTIF Országos versenyt, ahol élesben is
szerepelt az új ifjúsági csapat, s
a versenyen III. helyezést értek
el. Decemberben a Magyar
Tűzoltó Szövetség támogatásaként 50.000 forint összegű
üzemanyagkártyát kapott az
egyesület. A 2022. évi munkatervből kiderül, hogy november
hónapban meg kívánják rendezni a már hagyományossá
vált tűzoltóbált, valamint február hónap elején 7 millió forint összegben ingatlanfelújításra is pályáznak a Magyar

A magyar kultúra ünnepe
A Magyar Kultúra Napja
letenyei rendezvényén a Himnusz elhangzása után Dömők
József, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója
köszöntötte a jelenlévőket, és
beszélt a kultúra fontosságáról,
majd Kaleidoszkóp címmel
Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő és Szabó Gyula
verses, zenés lírai műsorát hallgathatta meg a közönség.
Ezt követően Mészáros T.
László fotóriporter nyitotta meg

a letenyei Molnár Dani bemutatkozó fotókiállítását. Az
est zárásaként pedig a 2020ban alapított A Letenyei Kultúra Mecénása díj átadása volt
a program.
Mivel a díjazott nem tudott
részt venni a rendezvényen, az
oklevelet egy későbbi alkalommal adjuk át. Az idei év díjazottja Horváth László (Horváth
Húsbolt) a Mura Menti Napok
két évtizedes önzetlen támogatásáért.

Letenyén is megemlékeztek a Magyar Kultúra Napjáról.

Tovább bővült az állomány.

Falu Program Falusi Civil Alap
felhívására, sőt egy tűzoltó kiállítóhely megvalósításán is
dolgoznak már. A hagyományos vizes gyakorlatra pedig
augusztus 6-án kerül sor Kistolmácson.
Ernszt Gábor, az egyesület
parancsnoka tájékoztatta a tagságot a tavalyi évben elvégzett
feladatokról.
A beszámolókból többek
között az is kiderült, hogy
összesen 21 alkalommal vonultak Letenyéről az önkéntesek
Muraszemenyére, Bázakerettyére, Borsfára, Zajkra, Letenyére,
Tótszerdahelyre, Becsehelyre és
Murarátkára, de a kistolmácsi
raj is aktív volt, 4 alkalommal
avatkoztak be, főként viharkárok elhárításában. Fakivágásokban, rendezvények biztosításában, iskolai bemutatókon is
részt vettek 2021-ben a lánglovagok. Örömteli hír volt, hogy
az ausztriai Pölt település önkéntes tűzoltóitól hőkamerát,
bevetési sisakokat és műszaki
mentő ruházatot kaptak.
A beszámolókat a civil szervezet által létrehozott felügyelőbizottság képviseletében Birkás Zoltán, a felügyelőbizottság elnöke javasolta elfogadásra.

Sajnos tragikus esemény is
történt az egyesület életében tavaly. Hirtelen körülmények között, váratlanul elhunyt az
egyesület pénzügyi-gazdasági
vezetője, Helber Istvánné, Marika. A közgyűlésen meghozott
döntés szerint 2022-től a pénzügyi gazdasági vezetői feladatokat Herczeg Szandra látja el
az egyesületben. Az egyesület
gazdálkodása a 2021-es évben
stabil volt. A bevételi oldalon
közel 2 millió forint, a kiadási
oldalon pedig 1,5 millió forint
realizálódott. A 2022. évi pénzügyi terv szerint 1,5 millió forint kiadásra, és 2,3 millió forint bevételre terveztek.
Kómár Ferenc tűzoltó alezredes, a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tűzoltóparancsnoka is szólt a
tagsághoz. Beszédében kiemelte: dicséret illeti az önkéntesek
elvégzett munkáját és példaértékűnek nevezte az utánpótlásnevelésre fordított időt és energiát, a sikeres toborzási tevékenységet, mellyel az egyesület
versenycsapata egyedülálló a
megyében. Mándli Géza és Balogh József tagtársak hozzászólásával zárult a közgyűlés,
melyet vacsora és kötetlen beszélgetés követett.
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Többletmunkát ad az elszórt szemét Letenyén
Farkas Szilárd, a határmenti város polgármestere arról
számolt be, hogy felveszik a
harcot a szemetelőkkel, sőt hulladékgyűjtő edényt is kihelyezett otthona elé a polgármester.
A városvezető ezzel egyrészt szeretne jó példával elöl
járni, másrészt úgy véli, lépésével ráébresztheti a szemetelőket
arra, hogy mennyire káros a
városképre és a környezetre is
az, amit évek óta folyamatosan
tesznek. A városvezető elmondta: 2014 óta polgármester, s
úgy érzékeli, hogy egyre több
az elszórt hulladék a közterületeken. Ezeket egyrészt az önkormányzati gazdasági társaság
dolgozói, másrészt a közfoglalkoztatottak szedik össze. Hiába
épült meg az autópálya, Letenye tranzittelepülés jellege továbbra is megmaradt, s a környező településekről is sokan
járnak ide vásárolni. Ez sajnos
szemeteléssel is jár, amit nap
mint nap tapasztalhatunk.
A polgármester hozzátette:
a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is meg kellett szüntetni,
mert rengeteg háztartási és
egyéb hulladék került a közvet-

len környezetükbe. Ma már
működik a városban a házhoz menő szelektív gyűjtés.
Arra törekszenek, hogy minél
több szemetes edény kerüljön
a közterületekre, különösen
a gyalogátkelőhelyek mellé,
mert ezek a legszemetesebb
részek.
– Az én otthonom is egy
gyalogátkelőhely közelében van,
és ott is ezt tapasztaltam. A ház
előtti területet jó állampolgár
módjára igyekszem rendben
tartani, de az út szélén pár
pillanatra megálló gyalogosok
rengeteg szemetet dobálnak el.
Talán ezzel a saját műanyag
hulladéktároló edénnyel véget
vethetek a jelenségnek. Természetesen az edény rendszeres
ürítését is én végzem saját költségemre! És úgy látom, jó volt
az ötlet, az emberek ebbe dobják a szemetüket, már csak elvétve kerül egy-egy eldobott
papír a közterületre – mondta a
polgármester.
Farkas Szilárd lapunkkal
azt is megosztotta: szemetelés
szempontjából a város neuralgikus pontja továbbra is az
autóbusz-pályaudvar, de szom-

Adóbevallás idején
2022. január 31. napjáig a munkáltatók, a munkahely, a kifizetőhely megküldték a munkavállalók részére a 2021. évi jövedelemigazolásról szóló összesített igazolást, melyet az 21M30-as
szám jelöl a dokumentumon, utalva a tavalyi dátumra és az igazolás beazonosítására. Február 15-éig az arra jogosultak megkapták a kedvezményről szóló igazolásokat is, sőt az SZJA kiutalása is megtörtént az arra jogosultak részére.
A fentiek birtokában március 16-ától a bevallási tervezetek
már elérhetők a nav.gov.hu oldalon, ahol az ügyfélkapus hozzáféréssel tudnak belépni és a tervezetet megtekinteni, javítani, majd
elektronikusan beküldeni. Amennyiben nem rendelkeznek az
elektronikus úton történő hozzáférési és kitöltési lehetőséggel,
akkor március 16-áig sms-ben, a 06 30 344 43 04-es telefonszámon is kérhetik a postai úton történő tervezet megküldését. Rövid
szöveges üzenetben meg kell adni az SZJA mozaikszót, az adóazonosító jelet és a születési dátumot. Ha ezt a határidőt lekésik,
akkor már csak személyesen kérhető a papíralapú tervezet a NAV
ügyfélszolgálatain, azaz például Nagykanizsán, a Fő úton lévő
kirendeltségen. A kirendeltség telefonszáma: 06-93/509-614.
A személyi jövedelemadó bevallás beküldése és az esetlegesen
keletkező befizetés végső határideje 2021. május 20. napja. A
személyi jövedelemadó bevallás beküldésekor rendelkezhetnek az
1+1% felajánlásról is külön űrlapokon. További tájékoztatás a
1819-es, ingyenesen hívható telefonszámon is kérhető.
Farkas Szilárd polgármester bízik abban, hogy a fentiekben
közölt tájékoztató segítségükre lesz az SZJA bevallásukkal
összefüggő feladatok lebonyolításában. Természetesen igény esetén a letenyei könyvelőirodák is tudnak segítséget nyújtani.

Szigorúbb lesz az ellenőrzés Letenyén.

baton és szerdán a teljes városközpontban jelentős szemetelést tapasztalnak. A hulladék
összegyűjtése jelentős problémát okoz, különösen a közfoglalkoztatottaknak, akik szombaton nem dolgoznak, de többször előfordult, hogy kénytelenek voltak „bejönni”, és
összeszedni a szemetet. A szemetelőket már a térfigyelő ka-

merák is „látják”, s épp egy
ilyen felvétel és tettenérés alapján szabtak már ki 30 ezer forint köztisztasági bírságot, amit
kiválthat az illető 36 órányi
közérdekű munkával. A polgármester azt sem rejtette véka
alá, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni az ilyen és ehhez hasonló
ügyekre.

Februárban is „Oltási akciónapok”
Februárban is folytatódnak
az „Oltási akciónapok”, így
minden csütörtökön és péntek
délután (14:00-18:00), valamint
szombaton (10:00-18:00) akciónapok lesznek a járásközponti szakrendelőkben. Ekkor
előzetes időpontfoglalás nélkül
és helyszíni regisztrációval lehet menni akár az első, akár az
elmaradt második vagy a megerősítő harmadik és negyedik
oltásra is. Letenye Város Önkormányzata együttműködve a
Zala Megyei Kormányhivatallal rendelkezésre bocsájtotta a
Letenyei Egészségház földszinti rendelőjét és kiszolgáló helyiségeit, sőt hétvégente az oltócsoport személyzete számára
kávéval, ebéddel és frissítővel
is kedveskedett a város önkormányzata.
Az „Oltási Akciónapok” lebonyolítása
érdekében
az
Egészségház oltópontjára kórházi mobil oltócsoportot biztosít a kormányhivatal, sőt a
helyszíni adminisztratív feladatokhoz a Zala Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselőket is delegál az oltópontra. A
város önkormányzata pedig a

Letenyei Család- és Gyermekjóléti munkatársát, Bagladi Róbert Gézánét biztosította a kisegítő feladatok ellátására, de
Mirkóné Tamás Judit védőnő is
részt vett a feladatokban.
2022. február havi „Oltási
akciónapok” az alábbiak szerint
alakultak:
2022. február 3-4. (csütörtök-péntek) és 2022. február 5.
(szombat)
2022. február 10-11. (csütörtök-péntek) és 2022. február
12. (szombat)
2022. február 17-18. (csütörtök-péntek) és 2022. február
19. (szombat)
2022. február 24-25. (csütörtök-péntek) és 2022. február
26. (szombat)
Farkas Szilárd polgármester elmondta: az oltási akció
kizárólag a 12 év feletti lakosságra vonatkozik. Az 5-11 éves
gyermekek oltása továbbra is
csak időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy
a házi gyermekorvosoknál. A
polgármester végül hozzátette:
január hónapban több, mint 300
fő vette fel az első, második,
vagy harmadik védőoltását.

2022. február
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Kolbász is lógott a vesszőkön Vince-napkor
Ahogy az már évek óta hagyomány Letenyén, a szomszédos horvátországi Perlakon élő
szőlő- és borosgazda, Ivan
Gudlin Julián-hegyi birtokán is
sor került január végén a
Vince-napi áldásra. A gazda
elmondta: két hektáron termel
szőlőt, főként olaszrizlinget,
cabernet sau vignont, cserszegi
fűszerest, chardonnayt és szürkebarátot. A borosgazda azt is
hozzátette: a letenyei önkormányzattól 2021 végén vásárolt
akácos területre 2022 ősszel
muscat ottonel fajtát telepít, a
szükséges területrendezés és
talaj-előkészítés után. Továbbá
szeretne falusi vendéglátásra
alkalmas részt is kialakítani a

birtokon, mert úgy látja, van rá
igény.
Ivan Gudlin úgy fogalmazott: Szent Vince-napján szokás
a szőlősorok végére disznósajtot akasztani, ezzel jelképezve
a szőlőfürtök kívánt méretét. A
tőkék alá pedig a hagyomány
szerint borosflaskát is elásnak,
ezzel ugyancsak bő termésre
szeretnék ösztönözni a hamarosan kihajtó szőlőtőkéket.
Sok helyen lelkipásztort is
hívnak, s a tőkékre a jó Isten
áldását kérik. Horvátországban
kolbászt aggatnak a szőlővesszőkre, de zenekíséret mellett meg is locsolják a tőkéket
borral, hogy jobban teremjenek.

Életet mentett a CO-érzékelő

Ivan Gudlin fontosnak tartja a hagyományőrzést.

Ivan Gudlintól azt is megtudtuk: fontosnak tartja a hagyományőrzést, és hiszi: a jó
Isten áldása elengedhetetlen a
kiváló szőlőterméshez, ezért
hívta meg birtokára Aigner
Géza letenyei, Vaslabán Csaba

murakeresztúri, valamint szülőhazájából, Goričanból Joszip
Drvoderič plébánosokat. S természetesen eljöttek szomszédai
és barátai is, akiknek a ceremónia után bőséges horvát vendéglátásban volt részük.

Január közepén érkezett jelzés a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító ügyeletére, miszerint egy
letenyei, Bajcsy-Zsilinszky utcai lakásban megszólalt a szénmonoxid-érzékelő. A tulajdonos – nagyon helyesen – egyből ablakot nyitott és értesítette a tűzoltókat. A letenyei hivatásos tűzoltók
kiérkezés után visszaállították az eredeti állapotokat a lakás
konyhájában, ahol két, nyílt égésterű gázkészülék is üzemelt. A
mérések kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, így kijelenthető,
hogy ismét életet mentett az érzékelő.
Farkas Szilárd letenyei polgármester jelezte lapunknak, hogy
információi szerint egyre többen vásárolnak szaküzletekben kapható, minőségi és megfelelőségi jelzésekkel ellátott, szabványos,
megbízható érzékelőket, melyek főként a fűtési szezonban szolgálnak életmentő berendezésként. A polgármester azt is kiemelte,
hogy a késő őszi és a kora tavaszi közti időszakban a kéménytüzek is problémát okoznak, ezért a fűtési szezon előtt, ahogy a
gázkészülékeket, úgy a kéményeket is szükséges szakemberekkel
átnézetni.
Erre a Katasztrófavédelem is folyamatosan felhívja a téli fűtési
szezon beállta előtt lakosság figyelmét.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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