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A több mint nyolcvan tele-
pülést és közel százezer lakost
számláló dél-zalai régió ipará-
nak, mezőgazdaságának és ide-
genforgalmának fejlődéséről,
jövőbeli lehetőségeiről Cseres-
nyés Péter országgyűlési képvi-
selőt, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium államtitká-
rát kérdeztük.

– Önt bízták meg Nagy-
kanizsa gazdaságfejlesztésével
és a város területén létesítendő
Tudományos és Innovációs Park
megvalósításával kapcsolatos
feladatok összehangolásával. Hol
tart e projektek megvalósítása?

Fontos, hogy Dél-Zala sikeres legyen
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel

– A tervezett Tudományos
és Innovációs Park nagysza-
bású programja egy bő évtize-
des szemléletváltás következ-
ménye, pontosabban annak
egyik lényeges vetülete. 2010
után, amikor egy időben let-
tem országgyűlési képviselő
és Nagykanizsa polgármeste-
re, jól ismerve e vidék és a
város hagyományait, azzal az
új szemlélettel fogtam hozzá
a munkához, hogy egységes
térségben gondolkodva, annak
erősségeire építve lehetünk
versenyképesek a 21. szá-
zadban.

A fenntartható fejlesztés a
kezdetektől fogva az egyik fő
pillére volt e gondolatnak.
Nagykanizsa komoly ipari ha-
gyományokkal rendelkező vá-
ros, az olajipar hajdani köz-
pontja, a víztisztítás és a víz-
kezelés tudásának birtokosa. A
várost körülölelő dél-zalai tér-
ség egyedi jellemzője pedig,
hogy az erdőkben leggazda-

gabb térségek egyike, feltárat-
lan és érintetlen zöldterület, je-
lentős háztáji mezőgazdasági kul-
túrával. Ezek az adottságok kör-
vonalazták azt a gazdaságfej-
lesztési stratégiát, melynek egyik
területe a Tudományos és Inno-
vációs Park a MOL és a Pannon
Egyetem tudásbázisára alapoz-
va, a másik a mezőgazdaságra

Hajrá Zala! Hajrá Dél-Zala!

A becsehelyi kiviültetvényen.

Elűzték a telet…

„Mumus huss!” télűző mesejáték és kézműves foglalkozás a
letenyei Hóvirág Óvoda gyerkőceivel.
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A kormány az immár egy évtizede megkezdett bürokrácia-
csökkentési program keretében folyamatosan egyszerűsíti a
hivatali ügyintézést: hogy csak egy példát említsünk, a NAV
elkészíti minden magánszemély, egyéni vállalkozó és őstermelő
adóbevallását.

Most újabb szintet lépünk a szolgáltató állam építésében: a
kormány ugyanis egy olyan új ingyenes szolgáltatást vezetett be
2022-től, amely már nemcsak a közigazgatási ügyintézés so-
rán csökkenti a magyar emberek adminisztrációs terheit,
hanem immár a szolgáltató szektorban is egyszerűbb, gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé. Az egyablakos ügy-
intézés tehát mostantól a közműszolgáltatóknál is megje-
lenik, ami jelentős adminisztrációs terhet vesz le az emberek
válláról – időt, utazást, pénzt és ügyintézéssel járó bajlódást
megspórolva – tájékoztatta lapunkat , Zala megyedr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottja.

Az ingyenes e-bejelentő szolgáltatással kényelmesebbé és
gyorsabbá válik az adatváltozások bejelentése, valamint a
közművek átírása. Mindez innentől kezdve néhány kattintással,
egyetlen online felületen elintézhető a https://e-bejelento.gov.hu
oldalon, vagy személyesen az ország bármelyik kormányabla-
kában. Tehát az állampolgárok vagy otthonról laptoppal, számí-
tógéppel lépnek be a rendszerbe, vagy pedig, akinek erre nincs
lehetősége, felkeresi a kormányablakot és a kormányablak ügy-
intézőinek segítségével lépnek fel az ügyfélkapun keresztül az e-
bejelentő honlapjára. A kormányablakokban a sorszámhúzó
totemen az adatváltozás-kezelési szolgáltatás „e-bejelentés”
néven található meg.

(Fontos: az egyszerű, gyors ügyintézéshez csupán ügyfélka-
pus regisztrációra van szükség. Az e-bejelentővel egy ügyfél
akár 5-10 órát is megtakaríthat! A személyes ügyintézés
utazással, várakozással együtt akár 2,5 órába telhet egyetlen
szolgáltatónál is, egy adatváltozásnál, költözésnél pedig jellem-
zően 4-5 szolgáltatónál is intézkedni kell.)

Mint azt dr. Sifter Rózsa elmondta, Zala megye valamennyi
kormányablaka felkészülten várja az ügyfeleket, akik közül
már többen telefonon és személyesen érdeklődtek az új típu-
sú szolgáltatásról, vagy éppen igénybe is vették azt.

Miről is szól a gyakorlatban ez az új szolgáltatás? Mind-
annyiunk életében adódhat olyan élethelyzet, amikor valamilyen
személyes adatunk megváltozik, és ezt jeleznünk kell minden
szolgáltatónak, amellyel szerződésben állunk.

A víz-, gáz-, távhő- és áramszolgáltatóknál eddig külön-kü-
lön kellett olyan ügyeket elintézni, mint

– névváltozás bejelentése házasságkötés vagy tudományos
fokozat megszerzése miatt,

– lakcímünk megváltozásának bejelentése másik lakásba
vagy albérletbe költözés esetén,

– bármely egyéb adatunk (pl. kapcsolattartási adat) válto-
zásának bejelentése,

A kormány az e-bejelentővel tovább csökkenti az adminisztratív terheket

– valamint tulajdonosváltásból, öröklésből fakadó közmű-
átírási teendők elvégzése.

Miben egyszerűbb az új szolgáltatás? Az e-bejelentővel a
közműátírás és a változás-bejelentés kevésbé bonyolult abból az
okból, hogy a különböző szolgáltatók különböző űrlapok kitölté-
sét várják el ügyfeleiktől. Az e-bejelentő egységes, átlátható
felületet biztosít.

További újdonság, hogy az eseti adatváltozás-bejelentés mel-
lett lehetőségünk van felhatalmazást adni automatikus beje-
lentésre is, így az e-bejelentő akár 5 éven át automatikusan to-
vábbítja a velünk szerződésben álló szolgáltatóknak, ha vala-
mely adatunk megváltozott a lakcímnyilvántartásban.

A kormánymegbízott arról is szólt, hogy az e-bejelentő-
höz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcso-
lódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók (pl. E.ON Áram-
szolgáltató Kft., MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Zalavíz
Zrt. stb.). És ez még csak a kezdeti fázis: az e-bejelentőhöz
ugyanis folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak,
így a közműszolgáltatók mellett a jövőben akár telekommuni-
kációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kap-
csolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük. Az e-bejelentő
fejlesztésével továbbá a természetes személyeken felül a gazda-
sági társaságok és egyéni vállalkozók számára is elérhető lesz a
szolgáltatás.

A kormánymegbízott azt is hangsúlyozta: A közigazga-
tásban ügyfélközpontú, szolgáltató jellegű és a valódi élet-
helyzetekhez igazodó, a 21. századi technológiai vívmányait
kihasználó ügyintézési lehetőséget kínálunk és folyamatosan
fejlesztjük szolgáltatásainkat.

Az e-bejelentő projekt mintegy másfél milliárd forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósult
meg a KÖFOP program „Adminisztratív terhek csökken-
tése” című konstrukciójában.

Összességében elmondható, hogy az e-bejelentő szolgál-
tatásnak nyertese lesz minden érintett: a szolgáltatók, a
közműcégek, de leginkább a magyar családok.

Érdekesség: A magyar családok átlagosan tíznél is több
szolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és évente mintegy 4 mil-
lió olyan adatváltozási eset történik, amelyet a magánsze-
mélyeknek le kellett jelenteniük a szerződött szolgáltatók felé is.
Úgy gondolom, ez a szembeötlően magas szám megfelelően
szemlélteti, hogy miért volt szükség e területen is a
bürokráciacsökkentés általi terhek mérséklésére – összegezte
gondolatait dr. Sifter Rózsa.

Az egyablakos ügyintézés tehát mostantól a közműszolgálta-
tóknál is megjelenik.

Zala megye valamennyi kormányablaka felkészülten várja az
ügyfeleket.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

Dél-Zala Murahíd
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Február 15-én a közel húsz napi-letenyei képviselő-testület
rendi pontot tárgyalt meg. , a város polgármestereFarkas Szilárd
időben, a jogszabályoknak megfelelően terjesztette be a város
2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét, melyet minősített több-
séggel elfogadtak a testület tagjai. Továbbá, az idei költségvetés
előtt elfogadták az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyle-
teiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az
azt követő három évre várható összegét, melyben a saját bevéte-
leket erre az évre 245,2 millió forintra, az azt követő évekre pedig
210,8 millió forintra tervezték meg. Az idei költségvetésről külön
cikkben számolunk be.

A képviselő-testület harmadszor is módosította a 2021. évi
költségvetést, melynek eredményeként a bevételi és kiadási fő-
összeg 1 841 923 829 forintban realizálódott. A módosítást a be-
vételi, valamint a kiadási oldalon keletkezett változások igényel-
ték. A módosítást követően májusban tárgyalhatja a képviselő-
testület a 2021. évi költségvetés zárszámadását.

Az ülésen jóváhagyták a polgármester 2022. évi szabadság-
tervét, majd döntöttek a bölcsődei nevelés fejlesztése című
pályázat benyújtásáról is. A polgármester az ülésen beszámolt a
Települési Értéktár Bizottság 2021. évi munkájáról, elfogadták a
Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár tavalyi évre vonatkozó szak-
mai beszámolóját, majd megtárgyalták az intézmény 2022. évi
munkatervét, köztük a rendezvénytervet is.

Döntöttek a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról. A víz- és
szennyvízelvezetéssel, valamint vízkezeléssel, az ívóvíz vezeték,
és csatornarendszeren előforduló csőtörések, vészhelyzet jellegű
feladatok finanszírozására, a helyi vízkárelhárítás, valamint az
árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, ille-
tőleg a víziközművek üzemeltetésére létrehozott önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság törzstőkéjének emelésére különí-
tettek el 1.819.137 forint összeget.

Megtárgyalták, majd döntöttek az 1624 helyrajzi számú ingat-
lan vételi szándékának bejelentéséről. Az ülésen a testület felülvizs-
gálta a kegyeleti közszolgáltatási szerződést, miszerint Letenye Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. február 15. napjától
– 10 év határozott időre – 2031. december 31. napjáig kegyeleti
közszolgáltatási szerződést köt az ÉKKÖV Kft.- vel, mint az ön-
kormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasággal.

Közel húsz napirendi pontot tárgyaltak

Elfogadták az önkormányzat 2022. évi összesített közbeszer-
zési tervét. Így nemzeti eljárásrendben a volt gyermekorvosi ren-
delő komplex felújításra és környezetének fejlesztésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás 2022. március, az árubeszerzésre vonatkozó
eljárás pedig 2022. május hónapban indulhat meg. Ugyancsak ez
év tavaszán kezdődhet meg a közmű-fejlesztéseMura Ipari Park
közbeszerzési eljárása is. A képviselő-testület meghozta döntését a
közbeszerzési eljárások megindítása tárgyában. Három határozati
javaslatot fogadtak el a képviselők. A volt gyermekorvosi rendelő
és a Mura Ipari Park közmű-fejlesztése építési beruházásokra nyílt
közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttek, majd elfogadták a
volt gyermekorvosi rendelő eszközbeszerzésére vonatkozó nyílt
közbeszerzési eljárás megindítását is.

Jóváhagyták a telephely bejegyzési kérel-Z-NET Telekom Zrt.
mét. Döntöttek a betonüzemben lévő, közfoglalkoztatási prog-
ramból beszerzett eszközök ingyenes használatba adásáról, illetve
az árverésen vásárolt csarnok e célra, az ÉKKÖV Kft. részére
történő bérbeadásáról. Elfogadták az ÉKKÖV Kft. 2022. évi
lakásfelújítási tervét, majd a letenyei strandfürdő és kempinggel
kapcsolatos problémákat beszéltek át és hoztak döntést.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Februárban is folytatódtak
az „Oltási Akciónapok”, így
minden csütörtökön és péntek
délután (14:00-18:00), valamint
szombaton (10:00-18:00) ak-
ciónapok voltak a já-Letenyén
rásközponti (járási) szakrende-
lőkben. Ekkor előzetes idő-
pontfoglalás nélkül és helyszíni
regisztrációval lehetett menni
akár az első, akár az elmaradt
második vagy a megerősítő har-
madik, illetve negyedik oltásra
is. Letenye Város Önkormány-
zata valamennyi alkalomkor
szervesen együttműködött a
Zala Megyei Kormányhivatal-
lal, és rendelkezésre bocsátotta
a Letenyei Egészségház föld-
szinti rendelőjét, valamint ki-
szolgáló helyiségeit. Hétvégen-
te az oltócsoport személyzeté-
nek kávéval, ebéddel és fris-
sítővel kedveskedett a város
önkormányzata.

Az „Oltási Akciónapok” le-
bonyolítása érdekében az Egész-
ségház oltópontjára kórházi mo-
bil oltócsoportot biztosított a

Februárban is voltak „Oltási Akciónapok” Letenyén

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

kormányhivatal februárban is,
sőt a helyszíni adminisztratív
feladatokhoz a Zala Megyei
Kormányhivatal kormánytiszt-
viselőket is delegált. A város
önkormányzata pedig a Lete-
nyei Család- és Gyermekjóléti
munkatársát, Bagladi Róbert
Gézánét biztosította a kisegítő
feladatok ellátására, de Mirkó-
né Tamás Judit védőnő is részt
vett mind a januári, mind pedig
a február havi feladatokban.
Valamennyiünk közös ügye az
oltási akciónapok sikeres le-
bonyolítása – fogalmazott Far-
kas Szilárd polgármester, aki
elmondta azt is, hogy a szer-
vezésben a figyelemfelhívó
plakátok nyomtatásában, ter-
jesztésében, népszerűsítésében
is feladatot vállaltak.

A városvezető azt is hoz-
zátette: az oltási akció kizáró-
lag a 12 év feletti lakosságra
vonatkozott. Emellett a védőol-
tásokat a felnőtt háziorvosi
körzetekben is fel lehetett ven-
ni, előzetes regisztrációval, idő-

pontfoglalással. Az 5-11 éves
gyermekek oltása továbbra is
csak időpontfoglalással lehet-
séges a kórházi oltóponto-

kon vagy a házi gyermekor-
vosoknál. A polgármester azt is
elmondta: február hónapban
200-as nagyságrendben vették
fel az első, második, vagy har-
madik, illetve negyedik védő-
oltást.

(Mirkó)
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Farkas Szilárdot, polgármesterét kérdeztük a városLetenye
idei költségvetéséről.

– Elfogadták a költségvetést?
– A február 15-i soros ülésen számos napirendi pontot tárgyalt

a város képviselő-testülete. A legnagyobb horderejű téma a város
önkormányzatának 2022. évi költségvetése volt. A képviselő-tes-
tület minősített többséggel támogatta a rendelet-tervezet elfoga-
dását, hisz ez az önkormányzati működés 2022. évi alapja.

– Milyen főbb elemeket emel ki az anyagból?
– A költségvetési rendeletet egyben szükséges tekinteni, azon-

ban néhány főbb részt kiemelek. A bevételi és kiadási főösszeg
meghaladta az 1,7 milliárd forintot. Nem kevés a mérleg szerint
egyensúlyban lévő főösszeg, azonban ebben benne foglaltatnak a
folyamatban lévő, a megvalósítás alatti és az elnyert pályázati for-
rások is. Volt már ennél jobb és rosszabb költségvetésünk is, talán
ezt a költségvetést ismét egyfajta veszélyhelyzeti költségvetésnek
lehet tekinteni, ahol magas a beszámítás költsége és a be nem
folyt adók is hiányoznak belőle, melyet bármely célra fordíthat-
tunk volna. Ezen összeg mértéke 100 millió forint felett van.
Csökkentettem a rendelkezésemre álló, a polgármesteri tisztség
ellátásával kapcsolatos költségemet. A civil szervezetek részére
nyújtandó támogatások is jelentős mértékben csökkentésre kerül-
tek. Az idén a lakásvásárlási támogatás nem valósul meg, erre
nem áll rendelkezésre forrás a költségvetésben. Az intézmény-
vezetők figyelmét felhívtam a takarékos gazdálkodásra. Az intéz-
mények működése biztosított, azonban saját forrásból nagyobb
volumenű beruházások elvégzésére ebben az évben nincs mód és
lehetőség, csak a kisebb karbantartási munkákra. Minden esetben
a pályázati forrásokat ki kívánjuk használni. Bár azt látom, mire a
tervezéstől a beruházásig eljutunk, jelentős, saját erőből biztosí-
tandó többletforrásra van szükség majdnem minden esetben. Van
olyan pályázatunk, melyhez többletforrást nem kaptunk, például
az óvodai tornaszoba megvalósítása. Itt várjuk az illetékesek
állásfoglalását a megvalósítás tárgyában, azonban választ még
nem kaptunk.

Érdemes megemlíteni, hogy nettó 1 millió forint összegig vál-
lalhatok bármiféle kötelezettséget. Ezen összeg felett, az áraján-
latok elbírálásában a Beszerzési Bizottság kompetens, ők javasol-
ják részemre a legkedvezőbb ajánlat elfogadását, melyet eddig
minden esetben jóváhagytam.

Kiemelem, hogy azon elvet is követni kell, hogy a kötelező
önkormányzati feladatokat végre kell hajtani, az önként vállalt
feladatok pedig opcionálisak, vagyis azt is mondhatnám, hogy
addig nyújtózkodj, ameddig a takaró ér. Meg kell jegyeznem,
hogy az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező
önkormányzati feladatok megvalósulását, az a fő szabály! Az sem
titok, hogy a biztonság kedvéért – mivel évközben bármikor ke-
rülhet bármely önkormányzat kedvezőtlen helyzetbe – úgyne-
vezett rulírozó hitelfelvétel lehetőségét is terveztük a költségve-
tésben 10 millió forint összegig, melyhez még nem szükséges a
kormányzati hozzájárulás.

– Térjünk át az intézmények finanszírozására. Hány intézmé-
nye van jelenleg az önkormányzatnak és milyen és mennyi for-
rásból gazdálkodhatnak?

– Az önkormányzat jelenleg a Letenyei Közös Önkormányzati
Hivatalt, a Letenyei Hóvirág Óvodát, a Fáklya Művelődési Ház és
Könyvtárat, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központot,
valamint a Védőnői Szolgálatot finanszírozza. Ezen kívül feladat-
ellátási szerződést kötöttünk a szociális feladatok ellátására, vala-
mint bölcsődei feladatok ellátására is. Ki kell emelnem, hogy az
állam által nyújtott finanszírozások, az úgynevezett normatívák a
legtöbb esetben nem elegendők, így saját forrás biztosítási is
szükséges, legyen az a bérek és a munkáltatókat terhelő járulékok,
adók kifizetése, vagy a dologi kiadások finanszírozása. Összesen
működési támogatásként 385.882.111 forintot kapunk. Pontosan
ezért kértem az intézmények részéről a továbbiakban is a
takarékos gazdálkodást. A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

Elfogadták Letenye költségvetését
közel 179 millió forintból, a Letenyei Hóvirág Óvoda 208 millió
forintból, A Fáklya Művelődési Ház és könyvtár 55 millió forint-
ból, a Letenyei Család- és Gyermekjóléti Központ pedig 46 millió
forintból gazdálkodhat.

– A költségvetési rendelet táblázatai tartalmazzák a jelenleg
elnyert pályázatokat is. Melyek ezek?

– A 2022-es évben a Vidékfejlesztési Programból a külterületi
utak fejlesztésére pályázati forrásból 5,1 millió forint áll rendelke-
zésre, a zártkerti fejlesztések támogatására 23 millió forint, helyi
fejlesztések támogatására 500 ezer forint használható fel. Termé-
szetesen 2018-ból és 2019-ból is vannak áthúzódó hazai és ma-
gyar-horvát Interreg pályázataink, több százmillió forint nagyság-
rendben, például hazaiak közül a Mura ipari Park fejlesztése.

– Mi lesz a sorsa a letenyei strandfürdőnek és a mellette lévő
kempingnek? A létesítmény működtetése összefüggésben van a
költségvetéssel.

– A letenyei strandfürdő 2019-ben nyitotta meg legutóbb a
kapukat, természetesen a kempinggel együtt, előtte éven zárva
volt. 2020-ban és 2021-ben is zárva volt, azonban ekkor is jelent-
keztek költségek: karbantartás, közüzemi díjak, próbaüzem. A
költségvetési rendelet elfogadása előtt megvizsgáltuk, hogy mek-
kora saját többletforrás biztosítása volt szükséges ahhoz, hogy a
létesítmény megnyisson, illetve a szezon zárásaként mekkora volt
a veszteség mértéke. Be kell látni, hogy szezonálisan, 2,5 hónapot
működő kültéri medencékkel ellátott létesítmény a legrosszabb
megoldás. Megvizsgáltuk azt is, hogy mennyi letenyei polgár,
család vette igénybe a szolgáltatásokat. Sajnos elkeserítő volt az
eredmény. 2019-ben csupán 40 bérlet került eladásra, melyet a he-
lyiek vásároltak meg. Kalkuláltuk a 2022-es évben várható
veszteséget és a létesítmény megnyitásához szükséges forrásokat
is. Ajánlatokkal rendelkeztünk. A próbaüzem során derült ki, hogy
az egyik mélykúti szivattyút ki kell emelni, mert meghibásodott.
Ez további, több százezres költséget jelent. A jelenleg hatályos
jogszabályoknak a kemping sem felel meg teljes mértékben. Tá-
mogatást mindezidáig nem kapott önkormányzatunk a létesítmény
megnyitására, pedig valamennyi fórumon a turisztika fejlesztését
hangsúlyozzák. Számtalanszor próbálkoztunk, hogy forráshoz
jusson önkormányzatunk. Többek között a Magyar Turisztikai
Ügynökségnél is jó pár alkalommal, de elutasították kérelmeinket.
Megkerestünk minisztériumokat és még sorolhatnám, de mindhiá-
ba a próbálkozásunk. Az idei évi karbantartás és üzemeltetési
költségek, továbbá a várható veszteség már meghaladja az önkor-
mányzat költségvetési bevételeit, úgy is mondhatnám, meghaladja
az önkormányzat önként vállalt feladatra vonatkozó képességet.
Ezen önként vállalt feladat, nem veszélyeztethet kötelező önkor-
mányzati feladatokat, valamint a finanszírozás sem biztosított a
költségvetésben, ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy az
idén a létesítmény zárva tart, továbbá kijelöli értékesítésre a
komplexumot. Tisztában vagyunk valamennyien azzal, hogy ez
nem egy népszerű intézkedés a lakosság körében, de a veszély-
helyzeti rendelkezések miatt a meg nem kapott adókkal nem
számolhatunk bevételként.

– Összességében, hogy látja ezt az évet?
– Véleményem szerint a tavaly is jelentkezett nehézségekkel

kell megküzdenünk az idén. Költségvetésünket egyfajta válság-
költségvetésnek is tekinthetjük! Sokan összehasonlítanak a fal-
vakkal és szóvá is teszik, mennyi forráshoz jutottak a kiste-
lepülések az elmúlt években, Letenye pedig miért nem. Ez nem
teljesen igaz. Egy kis lélekszámú településen, faluban néhány
millió forint nagyságrendű pályázati támogatás erőteljesebben
látszik meg, mint egy 4.000 fős városban, ahol a kiadások terhére
például intézményeket kell működtetni. Letenye esetében egy-egy
pályázati forrás elnyerése sok esetben akkora összeget jelent, mint
egy-egy falu esetében több év alatt lehívott pályázati támogatás
forrásainak összege. Ezért megítélésem szerint az összehasonlítás
nem éppen megfelelő, a nagyságrendek miatt sem!

Mirkó Imre



Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo

Több Ukrajnából menekült család befogadását is előkészítik
Murakeresztúron Polgár Róberta művelődési házban. pol-
gármester a kezdeményezéssel kapcsolatban elmondta: „Az el-
múlt napok tragédiáját látva nem maradhatunk tétlenek. Rend-
kívüli közgyűlést hívtam össze településünkön, hogy felajánljuk
mi is a segítségünket. Meg kell teremtenünk a tárgyi feltételeit
annak, hogy Ukrajnából menekült családokat tudjunk befogadni,
amennyiben a közgyűlés többsége is támogatja a javaslatot.”

Bár az önkormányzat korábbi bankjának csődje miatt nehéz
anyagi helyzetben van a falu, a keresztúri művelődési ház
emeletén található szobákban így is több család számára is biz-
tonságos és kényelmes menedéket tudnának átmenetileg nyújtani.
A település felajánlásából már több ágyneműt, paplanokat és
párnákat is kapott, a közgyűlés döntését követően hamarosan
Murakeresztúr is aktívan be tud kapcsolódni a menekültek meg-
segítésébe.

Készülnek a menekültek megsegítésére

Adománygyűjtési akciót hir-
detett az önkormányzat Mura-

keresztúron, hogy a település is
kivehesse részét az Ukrajnából
elmenekült emberek megse-
gítésében. „Mindannyian ag-
gódva figyeljük, hogy mi tör-
ténik a szomszédunkban. És
amit saját erőből tudunk, meg
fogunk tenni, hogy segíteni tud-
junk a bajbajutottakon. Ezért
Murakeresztúr önkormányzata

Murakeresztúron is gyűjtést indítottak a menekültek megsegítésére
adománygyűjtésbe kezd. Kér-
jük, hogy aki teheti, adomá-
nyozzon az alábbi termékekből,
hogy el tudjuk juttatni a Ma-
gyarországra érkező menekül-
teknek. Segítsünk együtt a há-
ború miatt otthonukat hátra-
hagyó ukrán és kárpátaljai
magyar menekülteknek! Az
adományokat a Katolikus Ka-
ritászon keresztül juttatjuk el
a rászorulóknak” – olvasható

az önkormányzat közlemé-
nyében.

Murakeresztúron az alábbi
adományokat lehet leadni az ön-
kormányzatnál, illetve a művelődé-
si házban nyitvatartási időben:

Tartós élelmiszert:
– készétel konzerv,
– májkrémek,
– energiaszelet,
– aszalt gyümölcs
– és olajos magvak.
Gyors és azonnal átadható,

vagy azonnal fogyasztható ter-
mékeket:

– 0,5 l víz vagy 0,2 dl -es
dobozos gyümölcsleveket,

– bébiételeket, bébiitalokat,
– kekszeket, nápolyikat,
– csomagolt, tartós lejáratú

péksüteményeket,
Egyéb létfontosságú esz-

közök:
– tisztálkodási szereket:

szappant, tusfürdőt, fogkefét,
fogkrémet;

– higiéniai eszközöket: wc-
papírt, egészségügyi betétet,
nedves tisztítókendőket, gyerek
pelenkákat.

Murakeresztúr segít…

Február végén megbeszélést
tartott a murakeresztúri önkor-

mányzat VIII. Mura-Mentia
Malacságok csapataival.

„A böllérfesztivál alapját,
lelkét ők jelentik. Nekik kö-
szönhetjük a sok-sok finom-
ságot, az ételkülönlegességet,
és azt, hogy mindig jó han-
gulatban, családias körben ün-
nepelhetjük hagyományainkat.

Kiértékelték a böllérfesztivált
Fontos számunkra a vissza-
jelzésük, mert az a célunk,
hogy évről évre jobb legyen a
fesztivál, így mindig örülünk,
ha konstruktív kritikát is ka-
punk. Az idén tizenegy csapat
volt, mindegyikük megérdemli
az elismerésünket. Szeretettel
várjuk őket jövőre is!” – ol-
vasható a keresztúri önkor-
mányzat közleményében.
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Az ukrán háború gazdasági
hatása települé-Murakeresztúr
sét is elérte. A murakeresztúri
önkormányzat is annál az orosz
banknál vezette ugyanis a
számláit, amelyik most az
uniós szankciók miatt végel-
számolás alá került. A település
fizetései emiatt beragadtak a
hitelintézetnél, de a kormány-
nak és a település jegyzőjének,
Béli Krisztinának köszönhetően
sikerült megoldani a problémát.
A falu jegyzője azonnal az
államkincstárhoz fordult segít-
ségért, a kormány pedig gon-
doskodott róla, hogy a település
ne váljon fizetésképtelenné. Az
orosz bank csődjét követően új
banknál vezeti Murakeresztúr a
számláinkat, így végül minden-
ki időben megkaphatta a tele-
pülésen a fizetését is.

Az önkormányzat arra kéri
a keresztúri lakosságot, hogy a
hivatal régi számláikra már

Változtak az önkormányzat bankszámlái!
senki ne utaljon semmit, és a
március 3-a előtt kézbesí-
tett csekket se fizessék be az
emberek. Az önkormányzat
új bankszámlaszámai a követ-
kezők:

Magánszemélyek kommu-
nális adója: 11749015-15432209-
02820000

Iparűzési adó beszedési
számla: 11749015-15432209-
03540000

Gépjárműadó beszedési
számla: 11749015-15432209-
08970000

Késedelmi pótlék beszedési
számla: 11749015-15432209-
03780000

Talajterhelési díj beszedési
számla: 11749015-15432209-
03920000

Idegen bevételek elszámolá-
si számla: 11749015-15432209-
04400000

Bírság számla: 11749015-
15432209-03610000

Egyéb bevételek beszedési
számla: 11749015-15432209-
08800000

Költségvetési elszámolási
számla: 11749015-15432209-
00000000

Önkormányzati illetékbe-
szedési számla: 11749015-
15432209-08730000

Magánfőző párlat utáni jöve-
déki adó: 11749015-15432209-
10010000

Elkülönített számla: 11749015-
15432209-10020009

A befizetésre váró tételek-
ről márciustól ezek alapján
állítja ki az önkormányzat a
számlákat, csekkeket.

Murakeresztúron is meg-
kezdték a zöldterületek karban-
tartását a meteorológiai tavasz
beköszöntével. „Közeleg a tavasz,
a szép idő. Szeretnénk, hogy
Murakeresztúr a legszebb arcát
mutassa. Ezért az önkormány-
zat munkatársai folyamatosan
járják a települést, hogy rend-
be tegyék a zöld területeket. A
tavaszi kertészeti munkálatok

Elindultak a kertészeti munkálatok
során az ágakat is visszamet-
szik, a betegek ágakat levágják,
hogy ezzel biztosítsák a növé-
nyek egészséges fejlődését, és
gondoskodjanak a keresztúriak
biztonságáról.

Köszönjük a karbantartóink
és közmunkásaink lelkiismere-
tes és alapos munkáját!” – ol-
vasható az önkormányzat köz-
leményében.

A új munkaruhákat szerez bemurakeresztúri önkormányzat
karbantartóinak és közmunkásainak. „Sokan nem is tudják, hogy
az önkormányzatunk közmunkásai és karbantartói milyen fontos
és értékes munkát végeznek minden nap a településünkért. Ezért
is szoktam erről időről időre itt is beszámolni. Fontosnak tartjuk,
hogy ezt a munkát kollégáink a lehető legjobb körülmények
között tudják végezni, ezért új, kényelmes és biztonságos mun-
karuhákat fogunk beszerezni számukra. Ezzel is szeretnénk kife-
jezni köszönetünket és elismerésünket számukra. Szeretnénk há-
lánkat kifejezni azért a kiváló, lelkiismeretes munkáért, amit Mu-
rakeresztúrért, közösségünkért végeznek” – olvasható Polgár
Róbert polgármester közösségi oldalán.

Új munkaruhát ad az önkormányzat

Bár a Murakeresztúri Böl-
lérfesztivál csak egynapos prog-
ram, a felkészülés heteket vett
igénybe, és a sátor elbontása,
az eszközök elpakolása is több
napon át tartott. A szervezők
megköszönték a keresztúri ön-
kormányzat munkatársainak a
rengeteg munkáját, amit azért
végeztek, hogy a böllérfeszti-
válon mindenki jól érezhesse
magát. murake-Polgár Róbert
resztúri polgármester a közös-
ségi oldalán azt írta: „Örülök,
hogy ilyen szuper csapatom

Rekordrészvétel a böllérfesztiválon

Megköszönték a karbantartók és közmunkások munkáját.

van, akikre mindig számítha-
tok, ha dolog van. Kiváló kar-
bantartóink és közmunkásaink
nélkül biztosan nem lett volna
ilyen sikere a böllérfesztiválnak
sem. A majdnem 2000 négyzet-
méteres sátor és a köré kihe-
lyezett építmények, faházak és
sátrak elbontása három napot
vett igénybe. Köszönöm a lelki-
ismeretes munkáját mindenki-
nek, aki a Mura-Menti Malac-
ságok szervezésében, előkészí-
tésében és lebonyolításában részt
vett. Jövőre ugyanitt folytatjuk!”

A beteg ágakat levágják
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Két lakást kapott Murake-
resztúr a Magyar Falu Program
keretében, ezeket alakítaná szo-
ciális otthonná az önkormány-
zat. Murakeresztúron a Honvéd
utca 2-es szám alatt található
telken korábban laktanya volt,
azonban már régóta nem szol-
gálnak ott katonák. A lakásokat
évek óta nem használja senki, a
szerkezetük jó, de az állapotuk
leromlott. Az állam a Magyar

Szociális otthonokat alakítanának ki

Az elmúlt hónapokban há-
rom gyűlöletkeltő felirat is
megjelent ,Murakeresztúron
mindhárom esetet jelentette a
keresztúri önkormányzat a
rendőrségnek, akik nyomozást
indítottak az ügyben.

„Murakeresztúr egy békés,
együttműködő település, ahol
több kisebbség és nemzetiség is
évszázadok óta együtt él barát-
ságban, nyugalomban. Nem fog-
juk hagyni, hogy ezt a békés
közösséget bárki veszélybe sodor-

Feljelentés a gyűlölködő falfirkák miatt

ja. Van baj ma elég enélkül is a
világban. Nem hagyjuk, hogy
bárkinek az emberi méltóságát
megsértsék településünkön!

Kérjük, ha bárkinek van in-
formációja az üggyel kapcso-
latban, tegyen bejelentést a
kanizsai rendőrségen az alábbi
telefonszámon: 06 93/312-190,
vagy írásban az alábbi e-mail
címen: nagykanizsa.rk@zala.
police.hu Védjük meg közösen
falunk békéjét!” – áll az ön-
kormányzat közleményében.

Novemberben indul az iskolabusz

Murakeresztúron márciustól
szünetelteti az önkormányzat
az iskolabusz járatot. „Megjött
a jó idő, egyre korábban vilá-
gosodik, immár biztonságosan
lehet közlekedni az iskoláig és
az óvodáig. Ahogy ígértük,
egész télen minden murake-
resztúri gyereknek ingyenesen

biztosítottuk az iskolabuszt, és
így lesz ez a következő télen is.

Köszönjük, hogy igénybe
vettétek a szolgáltatást! Legkö-
zelebb novemberben indítjuk
újra a járatot, ahogy megér-
kezik a hideg idő és korábban
sötétedik majd” – olvasható az
önkormányzat közleményében.

Falu Program keretében fel-
ajánlotta a településnek, hogy
hasznosíthatják az ingatla-
nokat.

„Némi törődéssel, felújítás-
sal újra lakhatóvá tudjuk tenni
a lakásokat. Szociális lakást fo-
gunk kialakítani az elhagyatott
laktanya épületében” – számolt
be tervekről , aPolgár Róbert
település polgármestere a kö-
zösségi oldalán.

Farsang napi vidám han-
gulat volt a könyvtárban. A
gyerekek Takácsné Istvánné,
Edit irányítása mellett, játékos
formában tölthették el a dél-
utánt. A jelmezben érkezők

Farsang Fityeházon

apró ajándékot kaptak. Le-
hetőség volt különböző játékok
kipróbálására, mindenre, ami
ezen a napon rendelkezésre állt.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Ajándékot is kaptak

Egykor laktanya volt ott
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Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Murakeresztúr Fityeház Község Önkormányzatánakés VIII.
böllérfesztiválját 2022.02.12-én tartották meg Murakeresztúron. A
két önkormányzat még 2019-ben nyújtott be közös pályázatot a
2020. évi rendezvényre, amely azonban a járványhelyzet miatt
nem kerülhetett megrendezésre. A közösen elnyert több mint két-
millió forintos pályázati támogatás így az idén került felhasz-
nálásra.

Fityeház községet a csa-Fityeház Fejlődéséért Közalapítvány
pata képviselte, tagjai – ahogyan a korábbi években – az idén is a tö-
pörtyű-készítés nagymesterei voltak.

A „Mura-menti malacságok” program szervezésében, illetve tá-
mogatásában képviseltette magát a Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat Fityeház Fityeház Erdőbirtokosági Társulat Lócsi, a és
József vállalkozó is. A résztvevőket Fityeház Község Önkor-
mányzata nevében alpolgármester köszöntötte.Béli Zoltán

Nagyon sok vendéget és ismerőst üdvözölhettünk a szomszé-
dos horvátországi testvértelepülésekről – mind hivatalos, mind magán-
látogatói minőségben.

A tartalmas program legfontosabb része a hagyományok bemu-
tatása volt, így az ideérkező vendégek – a látványvágás keretében
– betekintést nyerhettek abba, hogyan zajlott régen a hagyo-
mányos családi disznóvágás, milyen disznótoros ételek készültek
az alapanyagokból. Lehetőség volt megkóstolni a sajátos, a ver-
senyzők által elkészített gasztronómiai ételeket: hurkát, kolbászt,
sült húst, töpörtyűt és egyéb finomságokat.

Az egész napos kavalkád tartalmas programokat biztosított a csa-
ládok számára is, volt gyermek játszóház, gyermekszínház, bor-
kóstoló, kulturális csoportok fellépése, sztárvendégek műsora. A
fellépő sztárvendégek között láthattuk a nemzetközi szinten is
ismert, népszerű horvát zenekart.Mejaši

Az esemény helyet biztosított a Vöröskereszt számára is.
Kovácsné Deák Erzsébet

művelődésszervező

Fityeháziak a VIII. Böllérfesztiválon

A fityeháziak a zenekar tagjaival.

A tavalyi év nyarán lehetőség
adódott, hogy az államilag finan-
szírozott rehabilitációs program
részeként Takács Istvánnét, Edi-
tet Balikóifjúsági segítőként,
Brigittát pedig adatrögzítőként
foglalkoztassa Fityeház Község
Önkormányzata. Ezt megelőzően,
2021. júliusában felkértem Edi-
tet, hogy a nyári gyermekhét
programjába segítsen be nekem.
Együtt bonyolítottuk le a szak-
mai programsorozatot a nagyka-
nizsai Halis István könyvtár dol-
gozóival.

– Kérlek, beszélj arról, hogy
mit jelentett számodra a nyári
gyermekhét…

– Jól éreztem magam, bár ki-
csit féltem a közösségbe kerü-
léstől. A gyerekek gyorsan elfo-
gadtak. Együtt örültünk, olykor
csalódtunk. Különösen igaz volt,
amikor a versenyen, vetélkedőn,
a kötélhúzásban veszítettek, vagy
épp összedőlt a könyvből épített
torony. Különösen szép visszaem-
lékezni a nagykanizsai kölyök-
parkban vagy a Csónakázó tónál
eltöltött időre, a bázakerettyei
strand élményeire. 32 gyermek-
nek szereztünk felejthetetlen él-
ményeket.

– Ifjúsági segítőként mi volt
a feladatod?

– A könyvtár nagyon sok le-
hetőséget biztosított. Besegítet-
tem a könyvtár dekorációjának
szépítésében. Megismerkedtem

Amikor az álmok újra valóvá válnak

Takács Istvánné a fiatalokkal.

a könyvtári feladatokkal, he-
lyettesítettem. A fiatalokkal való
foglalkozás a mindennapok ré-
szévé vált. Nagyon örültem, hogy
egyre több gyermek vett részt a
programokon. Sikerült bevonni
a fiatalokat a könyvtár életébe.
Nagyobb rendezvényeknél a hát-
térmunkákba is besegítettek.

Nagyon sok kisprogramot bo-
nyolítottunk le, a könyvtár haszná-
lattól a játékos vetélkedőkig. Fo-
tóversenyt, rajzversenyt indítot-
tunk.Tudáspróbák, ügyességi játé-
kok, kvíz, társasjátékok várták
a gyerekeket. Karácsonyi rajz-
versenyt hirdettünk. Volt Mikulás-
napi foglalkozás, Halloween,
könyvtári órák. Segítettük a Mi-
kulás-napot, karácsonyi műsort.

– A fiatalok mellett a nyug-
díjas korosztály is részévé vált
a mindennapoknak?

– Igen. Már a gyermekhé-
ten jól szervezett, segítőkész nyug-
díjasok biztosították a népi éte-
lek elkészítését, besegítettek a
gyermekfelügyeletbe. Köszönöm
nekik, ahogy azoknak is, akik
otthon sütötték a buktát, pogá-
csát, palacsintát. Nagyon szép
összefogás volt a gyerekekért.
Több alkalommal tartottunk
népi ételkészítést, hívtuk meg a
környék ügyeskezű asszonyát,
Papócsi Pálnét, hogy mutassa
be a papírhasznosítást. Kiállí-
tást is szerveztünk a munkájá-
ból. Voltak nyugdíjas délutánok,

ahol régi népdalokat énekeltek
a jelenlévők. Nagyon sok ötletet
kaptunk tőlük, sokat meg is fo-
gadtunk. Például Mariska néni
kezdeményezésére „Szállást keres
a szentcsalád” imaestet tartot-
tunk.

– Úgy tudom, hogy tagja
lettél a Fityeházi Asszonykó-
rusnak is!

– Igen, felkértek, hogy én is
erősítsem a kórust. Bár a covid
sok szempontból hátráltatott ben-

nünket, de sikerült fellépnünk
itthon, Murakeresztúron, Nagyka-
nizsán és Kaposváron. Remél-
jük, hogy lesz folytatás.

– Számíthatunk-e rád a
következő időszakban is?

– Természetesen, szeretek gye-
rekekkel lenni és foglalkozni
velük. Jól érzem magam ebben
a környezetben.

– Köszönöm és visszavárunk.
Kovácsné Deák Erzsébet

művelődésszervező
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Fontos, hogy Dél-Zala sikeres legyen
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyűlési képviselővel

és az aktív turizmusra építő
Mura Nemzeti Program.

– Melyek a Mura Nemzeti
Program legfontosabb elemei,
amely programnak ön a mi-
niszterelnöki biztosa?

– A program célkitűzése a
helyi gazdaság megerősítése, a
megélhetési lehetőségek fej-
lesztése, s ezáltal a térség né-
pességmegtartó erejének növe-
lése. A program keretében meg-
született egy térségi gazdaság-
fejlesztési stratégia, amelynek
célja a megélhetési lehetőségek
és a fenntartható vidék meg-
teremtése. A fejlesztési straté-
gia három pillére támaszkodik:
gazdaságfejlesztés, agrárfejlesz-
tés, komplex turizmusfejlesztés,
mely magában foglalja egy új
turisztikai desztináció létreho-
zását. A program miniszterelnö-
ki biztosaként az a feladatom,
hogy olyan gazdasági együtt-
működéseket generáljak, ame-
lyekbe a térségből minél több
szereplő képes bekapcsolódni,
a háztájitól az üzemi méretűig,
a termelőtől a feldolgozón át az
értékesítőig, a szolgáltatóktól
az ide érkező turistákig. Azért
dolgozom, hogy a Mura Nem-
zeti Programon keresztül mind
a mezőgazdasági, mind a tu-
risztikai területet az együttmű-
ködés és a hálózati logika jelle-

mezze, melyben minden sze-
replő megtalálja a számítását.

– Mi a feladata a nagyka-
nizsai Tudományos és Inno-
vációs Parknak?

– Az alapját a körforgásos
gazdaság kialakítása jelenti, me-
lyet a jövő fenntartható, kör-
nyezetbarát gazdaságának is
neveznek. Lényege, hogy nem
csupán csökkentse a hulladék-
termelést, hanem megteremtse
a gazdaságban az újrahaszno-
sítás kultúráját. Vagyis a válla-
latok már a kezdetektől úgy
tervezzék meg az általuk gyár-
tott termékeket, hogy azok a
felhasználás után újrahaszno-
síthatóak legyenek, és így ne
vesszen el a nyersanyag és a
ráfordított energia.

– Igen jelentős a dél-zalai
térség mezőgazdasága. Hogyan
segíti az agráriumot a Mura-
Foods rendszer?

– A MuraFoods lényege,
hogy bizonyos termékekből el-
érjük egy jelentős mennyiség
és minőség előállítását, mely
vagy alapanyagként, vagy fel-
dolgozott formában kis- és
nagykereskedelmi forgalomba
kerülhet, s ezek a termékek
majd az ide érkező turisták
számára is megvásárolhatók,
hazavihetők legyenek. De ez a
sokadik lépés lesz, ám az alap-
jainak megteremtésén sokat

dolgoztunk az elmúlt
években. A bogyós
és a különlegesnek
számító gyümölcsö-
kön – kivi, füge,
káki, – túl a jövőben
foglalkozunk majd
még gyógynövény-
termesztéssel és -fel-
dolgozással, mely a
kisebb települések-
nek jelenthet kitörési
lehetőséget.

– Nem kevésbé
jelentős a régió tu-
rizmusa. Milyen stra-
tégia mentén széle-
síthető az idegenfor-
galmi attrakciók szá-
ma, a térség turisz-
tikai vonzerejének nö-
velése?

– Célunk egy új
turisztikai desztiná-
ció fejlesztése Mura-
földe néven, mely tekintetében
elsősorban a természeti ér-
tékeinkre szeretnénk építeni.
Mivel a régió 2020-ban orszá-
gosan kiemelt aktív turisztikai
térség lett, olyan fejlesztéseket
– kerékpáros, vízi, bakancsos,
lovas –, melyeken keresztül
feltárulnak a térség ez idáig
rejtve maradt értékei. A munka
folyamán néha még magam is
rácsodálkozok arra, hogy mi-
csoda egyedálló értékkel ren-

delkezünk. Ezt kell megmutat-
nunk a magyar emberek és a
nagyvilág számára.

Számomra továbbra is az a
legfontosabb, hogy Dél-Zala si-
keres legyen, s az itt élő em-
berek megtalálják a boldogu-
lásukat, és persze másik is
megtapasztalják azokat a szép-
ségeket és azokat az érté-
keket, amelyek minket jel-
lemeznek. (Forrás: pannonia-
kincsei.hu)

A Mura a térség nagy kincse.

Február és különösen hús-
hagyókedd a farsangi mula-
tozás, télűző maszkázás ide-
je. Ezt a szokást Csörnyeföl-

Farsangi mulatság volt Csörnyeföldön is!
dön is megtartották, farsan-
gi fánkkal és csörögével vár-
ták a jelmezeseket a falu-
házban.

A tarka forgatagban lát-
hattunk királylányokat, híres-
ségeket és különlegességeket.
A jóízű falatozás és vidám
mulatság után jelmezversenyen

vehettek részt a maszkák, ahol
díjazták a felnőtteket és a gye-
rekeket. A legijesztőbb alakos-
kodót különdíjban részesítették.

B GY M
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

„Itt a jó káposzta,/Hússal van
megtöltve,/Ebből a tányérját/Ki-
ki teleszedje./Tál tisztességére/
Ne maradjon semmi,/Gazdánk
óhajtja,/Hogy mind meg kell
enni.”

Február 26-án, a farsangi idő-
szak utolsó szombatján „Far-
sangi Malackodás” elnevezés-
sel, disznóvágással egybekötve
tartottuk meg a szo-Semjénházán
kásos téltemető mulatságot, amely
a tavalyival ellentétben már
igazi közösségi rendezvényként
került megszervezésre.

A Semjénháza Községi Önkor-
mányzat Semjénháza Horvátés a
Nemzetiségi Önkormányzat által
támogatott rendezvény a Kemen-
cés udvarban lett megrendezve,
amelynek a téliesítése éppen er-
re az alkalomra fejeződött be.

A farsangi vigasságot megtisz-
telte jelenlétével Cseresnyés Pé-
ter államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője is, aki beszé-
dében nem csupán az össze-
tartozás, a hagyományőrzés fon-
tosságát és a horvát hagyomá-
nyok átörökítésének jelentősé-
gét emelte ki, hanem azt is meg-
említette, hogy a gyermekek szá-
mára külön élmény és egyben
történelmi áttekintés is egy-egy
ilyen esemény, mint a disznó-
vágás, hiszen rajta keresztül meg-
ismerhetik szüleik, nagyszüleik
múltjának egy szeletét.

A mulatság a nagyközönség
számára ugyan délutántól kezdő-
dött, a hozzá kapcsolódó előké-
születek viszont már reggel hét
órától folytak. Egy csaknem 160
kg-os sertés került feldolgozás-
ra, amelyből hivatásos hentesek

„Felkötöttük a farsang farkát” Semjénházán
és a csa-Semjénházi Öregfiúk
pat tagjai segítségével, Mátés
Ferenc Trojkó Er-képviselő és
vin szakácsmester szakértelmét
kihasználva ízletes paradicsomos-
húsos káposzta, helyben töltött,
kemencében sült májas, véres hur-
ka, kolbász, tepertő és szintén
kemencében sült sertéspecsenye
készült. Természetesen a sokak
által közkedvelt, szintén ehhez
az ünnepkörhöz tartozó szala-
gos fánk sem maradhatott el. A
finom ételek mellé a vendégek
helyi, Sándor-hegyi, 2021-es friss
borokat is kóstolhattak és idén
sem maradhatott el az óriási nép-
szerűségnek örvendő forralt bor
kínálása sem.

Ez az esemény nem csupán
a zord téli időszak elűzésével, a
böjti időszak előtti mulatozás-
sal, torkoskodással járó népszo-
kást, hanem egyben a disznó-
ölés és feldolgozás tradícióját
is hivatott volt népszerűsíteni,
átörökíteni a fiatalabb generáció
számára. Az évről évre lebonyo-
lításra kerülő farsang – akár-
csak a szüreti mulatság – az év-
századok óta fennálló hagyomá-
nyok felelevenítésén kívül a ma-
gyar lakosság és a horvát nem-
zetiség közötti kapcsolatot is
erősíti, hozzájárul a kultúrák, ezen
belül pedig a különböző nemze-
dékek találkozásához.

A kóstoló előtt a meghívot-
tak először a semjénházi óvodá-
sok intézmény-Preksen Lászlóné
vezető és a Molnári Községi Hor-
vát Nemzetiségi Óvoda óvónői
segítségével összeállított vidám,
színes műsorát tekinthették meg,
majd ezt követően a Semjén-

háza Gyöngyszemei Asszonykó-
rus jelmezbe öltözött tagjai szó-
rakoztatták a falubelieket fergete-
ges farsangi táncukkal. A jel-
mezbe öltöző gyerekek – és a
felnőttek is – kivétel nélkül mind-
annyian meg lettek jutalmazva
egy kis meglepetéssel, bo-Gábor
hóc pedig lufihajtogatással já-
rult hozzá a már amúgy is de-
rűs hangulathoz. A talpalávaló-

ról zenész gondos-Rezsek Zsolt
kodott, aki a lakomázást követő
táncmulatsághoz szolgáltatta a
muzsikát.

A rendezvényen csaknem
150-200 vendég volt jelen.

Úgy gondolom, hogy egy
ilyen remek hétvége után méltán
kiálthatjuk: „Kezdődhet hát a ta-
vasz, legyen bőséges a termés!”

Nagy-Varga Tünde
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Farkas Szilárd letenyei város-
vezetővel beszélgettünk a közfog-
lalkoztatás helyzetéről, aki el-
mondta: már tavalyi év végén
egyeztettek a 2022. évi Start min-
taprogram közfoglalkoztatásról,
azonban januárban mindössze-
sen 25 fő foglalkoztatására nyújt-
hatták be kérelmüket. Az előz-
ményekhez hozzátartozik, hogy
átadták az úgynevezett beton-
üzemet az önkormányzat 100%-
os tulajdonában lévő gazdasági
társaságnak, az ÉKKÖV Kft-
nek. Köztudott, hogy a helyi sa-
játosságokra épülő program (be-
tonüzem – betonelemgyártás) ed-
dig az önkormányzat berkein
belül működött, azonban egyre
kevesebb szakképzett munkaerő
vett részt a programban. A pol-
gármester azt is hozzátette: Le-
tenye önkormányzata több évig
folyamatosan sikeresen pályázott
a Belügyminisztérium közfoglal-
koztatási programja keretében a
helyi sajátosságokra épülő prog-
ramelemre, mely során beton-

Kevesebb közfoglalkoztatottal kezdik meg a munkákat tavasszal
elemeket, térköveket gyártottak.
Ezzel évente 15 főnek adtak köz-
foglalkoztatási bérért munkát.
A gyártáshoz szükséges alapanya-
gokat, gépeket, eszközöket 20-
23 millió forintos kormányzati
támogatással szerezték be. Az esz-
közöket a pályázati előírásnak
megfelelően 5 évig használni
kell, értékesíteni nem lehet, de
meghibásodásuk esetén a javítási
költségek a kedvezményezettet,
azaz az önkormányzatot terhe-
lik. A közfoglalkoztatásért helyet-
tes államtitkár már november-
ben közzétette a jövő évi pá-
lyázatot a 2022. március 1-jétől
2023. február 28-ig tartó időszak-
ra. A korábbi években többször
szó volt arról, hogy a feladatot
és a térkőgyártást átadják az ön-
kormányzati cégnek. Ez csak úgy
lehetséges, hogy az önkormányzat
ebben az évben nem nyújt be pá-
lyázatot erre a programra, helyet-
te ezt az ÉKKÖV Kft. teszi meg
ezt. A döntés értelmében 5 fővel
kezdhetik meg tavasszal a térkő-

gyártást, melyhez az önkormány-
zat biztosítja az eszközöket in-
gyenes használatba adással, vala-
mint bérleti díj ellenében az ár-
verésen vásárolt csarnokot.

Az önkormányzat januárban
csupán egy járási Sartmunka
mintaprogramra (szociális jellegű
közfoglalkoztatási program) nyúj-
tott be támogatási kérelmet, me-
lyet jóváhagytak 3,5 millió forint
felhalmozási és működési, 33
millió forint bér- és járulék-
költséggel. Így önkormányzati
berkeken belül összesen 25 fő
kezdheti meg tavasszal a munkát
a szociális jellegű közfoglal-
koztatási programban, 3 fő mun-
kavezetővel, 1 fő adminisztrátor-
ral és 21 fő segédmunkással. Az
elvégzendő feladat azonban
ugyanannyi maradt, mint tavaly.
A közfoglalkoztatási béreket
emelték, így például egy mosta-
ni programban dolgozó segéd-
munkás 2022. január 1-jétől havi
bruttó 85.000 forint helyett havi
bruttó 100.00 forintot keres. A
program sikeres végrehajtását –
a közfoglalkoztatási programon
kívül – segítik 1 fő főállású mun-
kavezető, 1 fő 6 órás alkalma-
zott és 1 fő főállású erőgépkeze-
lő. A 2022-es önkormányzati
költségvetési rendelet is ennek

megfelelően került beterjesztés-
re, majd elfogadásra február 15-
én. A szociális jellegű közfog-
lalkoztatási programban főként
településüzemeltetési feladato-
kat, zöldterület-karbantartást és
gondozást, belvízelvezetési mun-
kákat, az árkok tisztítását, gyom-
és parlagfűmentesítési, valamint
egyéb kommunális jellegű fe-
ladatokat is ellátnak.

A letenyei városvezető hozzá-
tette: a korábbi foglalkoztatási
létszám 25 főre csökkent, emiatt
sokan nem folytathatják a mun-
kát a program keretén belül. Az
ő részükre az elsődleges muka-
erőpiacon történő elhelyezkedés-
ben nyújt Farkas Szilárd segít-
séget. Van, aki már élt a lehe-
tőséggel, de sajnos van olyan
is, aki nem vette igénybe az ál-
tala felkínált segítséget, sőt nem-
tetszésének adott hangot külön-
böző fórumokon. Azt viszont ér-
demes tudni, hogy a közfoglal-
koztatási lehetőség kezdetben
ideiglenes megoldást nyújtott
az elsődleges munkaerőpiacon
állásukat elvesztett munkavál-
lalók részre, de ma már úgy lát-
ja, hogy ez a cél kissé megko-
pott, hisz van, aki már több,
mint 10 éve közfoglalkoztatott.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Letenye Város Önkormányza-
ta tavaly november végén ismét
pályázatot nyújtott be a Tér-Zene
Program felhívásra, melyet a kö-
zelmúltban bíráltak el.

Az önkormányzatunk brut-
tó 5.000.000 forint vissza nem
térítendő támogatásban része-
sült, melyet zenei művészeti
előadások megtartására fordít-
hatnak a jövőben. Önkormány-
zati saját forrás biztosítása nem
volt szükséges a pályázat során,
a programok finanszírozása
teljes mértékben az elnyert pá-
lyázati forrás terhére valósul-
nak meg.

Tér-Zene Program

A támogatási kérelem szakmai
megírásában, összeállításában a
Fáklya Művelődési Ház és Könyv-
tár kollektívája, az adminisztrá-
ciós feladatokban pedig a Lete-
nyei Közös Önkormányzati Hiva-
tal munkatársai vettek részt.

A támogatott pályázat konkrét
megvalósítása 2022. július 1. nap-
jától - 2023. június 30. napjáig
tart. Egyelőre még a korábbi prog-
ramból megvalósított zenés művé-
szeti előadások zajlanak a város-
ban, egészen 2022. június 30-
ig. A részletekre későbbi szá-
munkban visszatérünk.

Kép és szöveg: Mirkó Imre

Tér-Zenék a Mura Városában sorozat farsangköszöntő program-
ja a Termelői piac előtt. 2022. február 26. DixImage Együttes.
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Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes munkaid ső

foglalkoztatásban munkarendben2 m szakosű

betanított munkára a következ munkakörökbe:ő

Raktáros munkakör:  Áruátvevõ

Fõ feladata:

o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes

ellenõrzése, átvétele és a számítógépes

rendszerben történõ rögzítése.

Elvárások:

• űFelhasználói szint számítástechnikai ismeret

Raktáros munkakör:  Targoncavezetõ
Fõ feladata:

o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre

történõ szállítása, beraktározása

o áttárak szállítása

o göngyölegek kezelése

o egyéb raktári munkák

Elvárások:

• őÉrvényes targoncavezet i engedély

Raktáros munkakör:  Komissionáló
Fõ feladata:

o az áru raktárhelyr l gyalogosan történő ő

kiszedése és összekészítése az üzletek

megrendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés
� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsabuszjáratok ,

Zalaegerszeg, Csurgó Barcsés irányából is,

több települést is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Ma-

gyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu


