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Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a azFidesz-KDNP
országgyűlési választáson: sor-
rendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzel-
met (136 képviselői hely a 199-
ből).

Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mind-
három választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje vég-
zett az első helyen, s szerzett
mandátumot.

A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-

„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka

mény lapzárta után vált is-
mertté.

A zalai választási ered-
mények:

Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, LMP, Párbe-
széd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.

Az egyéni választókerületek
győztesei: 1. sz. választókerü-
let: 57,88 %, 2. sz.Vigh László

választókerület: Nagy Bálint
61,07 %, 3. sz. választókerület:
Cseresnyés Péter 53,86 %.

Az országgyűlési válasz-
tással párhuzamosan tartották a
gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi

küszöbhöz szükséges 4 107
652 voks. Minden eddiginél
magasabb volt az érvénytelen
szavazatok aránya (20,41 %).
Ezt megelőzően a 2016-os
kvótanépszavazásnál 6,33 %
volt az érvénytelen voksok szá-
ma (az adatok lapzárta előttiek
– a szerk.).

Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánFotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

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.

Negyvennegyedik borbírá-
latát rendezte meg március 19-én
a Letenyei Szőlő- és Gyümölcs-
termesztők Egyesülete.

Az eseményre hagyományo-
san a Szapáry-Andrássy kas-
télyban került sor. A rendez-
vényt polgár-Farkas Szilárd
mester nyitotta meg, aki örömét
fejezte ki, hogy ismét sze-
mélyes jelenléttel, a találkozás
és baráti beszélgetés örömével
vette kezdetét az esemény. A
városvezető megnyitó beszédé-
ben azt is kiemelte: izgalommal
várja, hogy idén mely fajta
nyeri el a „város bora” címet.

– Amióta létezik boros szer-
vezet Letenyén – beleértve az
elődünket, a kertbarát kört is –,
minden évben megtartjuk a
borbírálatot, melyet még a szi-
gorú pandémiás időszakban is
meg tudtuk oldani, hogy ne
maradjon el – fogalmazott So-
mogyi András, a civil szervezet
elnöke, aki így folytatta: a
mostani bírálatunkra 135 minta
érkezett, 41 fajta bor, 53 gaz-
dától. Ebből 109 a fehér, 9 a
rozé és 17 vörös. A borokat 4
bírálóbizottság bírálta 4-4 fő-
vel, melyek elnöke dr. Pálfi
Dénes kertészmérnök volt, a
bizottsági elnökök pedig Szlá-
dovics László, Simon Zoltán,

A negyvennegyedik borbírálatot

135 mintát bíráltak…

Kovács Ottó, illetve dr. Pálfi
Dénes is vezetett egy bizott-
ságot. Térségi borbírálatról lé-
vén szó a gazdák Tormaföldé-
től-Eszteregnyéig hozták min-
táikat, de érkezett nevezés Hor-
vátországból, valamint Szlové-
niából is. Somogyi András a
borok minőségéről szólva azt is
hozzátette: elég nagy a szórás,
az ítészek bizonyos esetekben
jelentős különbséget tapasztal-
tak bor és bor között.

Az eredményhirdetésre a
tradíciók szerint külön, gálava-
csora keretében szokott sor ke-
rülni, ennek időpontját a koro-
navírus járványhelyzet jövőbe-
ni alakulása miatt még nem
tűzték ki.

Most úgy gondoljuk, hogy a
díjátadást összehozzuk vala-
melyik jeles programmal. Fel-
merült az augusztusi Mura Men-
ti Napok is – árulta el Somogyi
András, aki végül elmondta: ha
valamelyik pályázatuk nyer,
akkor könnyen lehet, hogy má-
jusban, egy, a boronapincénk-
nél tartott rendezvényen adják
át az elismeréseket. Ez tehát
még képlékeny, de mindenkit
időben értesítenek arról, ha már
megszületett a döntés. A „város
bora” címet és az eredménye-
ket a jövőben tesszük közzé.

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
Dél-Zala MurahídDél-Zala Murahíd
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Március 29-én felavatták a le-
tenyei Szentháromság Plébáni-
án megújult közösségi teret, majd
az újonnan épült Kolping Alap-
szolgáltatási Központot.

A Magyar Falu Program
„Egyházi közösségi terek fej-
lesztése” nyújtotta 30 millió forint
pályázati támogatásból, illetve
a plébánia által biztosított 5 mil-
lió forintból végezték az épü-
letben a villamoshálózat bővíté-
sét, a vízvezeték cseréjét, a fal-
szigetelést, burkolást, az épület
nyílászáróinak cseréjét a helyre-
állító festést. A földszinten meg-
újult közösség térben kiállítás is
helyet kapott. Az eseményen
Pusztai Ferenc helytörténész köz-
reműködésével a jelenlévők meg-
ismerték a plébánia történetét.
Halminé Mikó Erzsébet megosz-
totta az elnyert projektben meg-
valósult beruházás elemeit, majd
Aigner Géza plébános osztotta
meg ünnepi gondolatait a kö-
zösséggel.

Cseresnyés Péter, a térség or-
szággyűlési képviselője a helyi
közösségek megőrzéséről beszélt
az ünnepségen, melyre a kor-
mányzat is odafigyel. Ezt bizo-
nyítja számos hasonló esemény,
ahol a közösség a gyarapodását
be tudja mutatni. A Magyar Falu
Program hazai támogatásai olyan
fejlesztéseket szolgálnak, melyek
fontosak a helyieknek – fogal-
mazott az országgyűlési képvi-
selő. A beszédet követően Fü-
löp Attila, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának szoci-
ális ügyekért felelős államtit-
kára méltatta a közösségi tér meg-
újítását, majd azt dr. Székely Já-
nos szombathelyi megyéspüspök
áldotta meg. Fülöp Attila állam-
titkár kitért arra is, hogy az idő-
seket szolgálja a nemrég elin-

Megvalósult beruházásokat avattak Letenyén
dított „Gondosóra program” is,
mely az a jelzőeszköz, amely-
nek jóvoltából a nap minden
órájában egy diszpécserköz-
pontba tud jelezni a viselője.
Ezzel az otthon élő idősek
biztonságát tudják szolgálni, a
65 év felettiek számára ingye-
nesen elérhető formában. A prog-
ramhoz a webol-gondosora.hu
dalon lehet csatlakozni.

Farkas Szilárd, a település
polgármestere osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel és mon-
dott köszönetet a kormányzat
támogatásáért. Visszaemlékezé-
sében felidézte Németh Károly
esperes, tiszteletbeli kanonok hit-
tanóráit, melyek akkoriban a plé-
bánia épületében is zajlottak, s
felidézte a nyáresti, hosszú be-
szélgetéseket is az atyával. Vala-
hányszor a plébánia épületébe
beléptem, mindig felemelő és
megtisztelő érzés volt – fogal-
mazott a határmenti város első
embere. A polgármester szívesen
emlékezett vissza 2017 őszére,
amikor párjával, a há-Eszterrel
zasság előtti jegyesoktatásokat
látogatták Farkas Károly plé-
bános közreműködésével.

A helyi Kolping Idősek
Ápoló - Gondozó Otthona
mintegy 200 millió forintos sa-
ját fejlesztés keretében idősek
nappali ellátását biztosító alap-
szolgáltatási központtal bővült,
melyet beruházást a volt ÁFÉSZ
irodaház helyén alakították ki.
Az intézményben jelenleg öt
szakfeladatot látnak el. Az idő-
sek nappali ellátásában közel
30 főt tudnak fogadni, a házi
segítségnyújtásban több, mint
40 idős személyről gondos-
kodnak, emellett működik a
támogató szolgálat a fogya-
tékkal élő gyermekek számára,

a jelzőrendszeres házi segít-
séggyújtás, míg a szociális
étkeztetésben pedig közel 100
fő rászorulónak biztosítanak
naponta ebédet.

A március 29-i ünnepségen
Vlasicsné Hermán Gabriella in-
tézményvezető köszöntötte a meg-
jelenteket, emelte ki a projekt-
ben résztvevők munkáját. Bán-
hidy Vajk, a Kolping Oktatási
és Szociális Intézményfenntar-
tó Szervezet igazgatója beszé-
dében köszönetet mondott az
érintetteknek azért a segítő, támo-
gató munkáért, mellyel megépül-
hetett az új, modern központ.
Az eseményen Cseresnyés Péter,
államtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője is jelen volt,
aki méltatta a fejlesztést és fel-
hívta a figyelmet az idősekről
való gondoskodásra, megbecsülé-
sükre. Fülöp Attila szociális
ügyekért felelős államtitkár pe-
dig arról beszélt, hogy az új
intézmény segíti a négyezer fős
határmenti városban a családok
mindennapi életét, és elmond-
ható, hogy az országban már
szinte nincs olyan település, ahol
nem történt volna fejlesztés az
elmúlt időszakban.

Az avató ünnepségen dr. Szé-
kely János megyéspüspök celeb-
rált szentmisét és áldotta meg

intézményt, majd vágták át a
szalagot.

Az ünnepélyes szalagátvá-
gást követően Farkas Szilárd, a
város első embere pohárköszön-
tőjében kiemelte, mint az épület
szomszédjában élő lakó minden
nap végigkísérte az építkezést,
s valóban egy modern, új, a
mai kor igényeinek megfelelő
központ, komplexum jött létre.
A polgármester köszöntőjében
kiemelte: nemcsak a Szociális
Munka Világnapján, hanem az
év minden napján nagy köszö-
net illeti az intézmény vala-
mennyi munkatársát, ápolóját,
gondozóját, akik emberséggel,
kiváló szakmai tudással, hiva-
tással és hitvallással gondos-
kodnak embertársaikról, főként
az elesettekről és idősekről,
hiszen ő maga is nap, mint nap
tapasztalja, mit jelent az idős
emberekről gondoskodás, főként
a saját családjában. Az ünnep-
séget követően Farkas Szilárd
lapunknak azt is elárulta: az
intézményben végzett szakmai
munkát és hivatástudatot Bol-
dog Adolph Kolping által kép-
viselt személyes küldetése, misz-
sziója és még életében végzett
szociális segítő, szolgáló mun-
kája testesíti meg a minden-
napokban.

A Kolping Alapszolgáltatási Központ avatása.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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Ahogy 2020-ban, úgy idén
is március 15-én tisztelegve az
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc hősei előtt Csörnyeföld
Község Önkormányzata gyalog-
túrát szervezett. A kokárdás em-
léktúrát nagy érdeklődés övezte,
hiszen a helyi lakosokon kívül
sok más településről is érkeztek
a rendezvényre.

Emléktúra Csörnyeföldön

45 fővel 9 órakor indultunk
a faluközpontból, majd a hegyi
utakon keresztül eljutva a vör-
csöki Nepomuki Szent János ká-
polnát tekintettük meg. Utunk
tovább a mellettJános szobor
vezetett a vörcsöki vadászház
felé, majd felkerestük Józsalak
település megmaradt emlékeit.
Végállomás a vörcsöki kilátó-

nál volt, ahol finom falatok és
italok várták a megfáradt tú-
rázókat.

Az emléktúrát hagyomány-
teremtő célzattal szerveztük, vá-
runk mindenkit szeretettel jövő-
re is. Akkor egy újabb útvonal
mentén igyekszünk megmutat-
ni településünk értékeit.

Hóbor-Sztrahia Krisztina

Március 7-én este, egy nap-
pal nőnap előtt a Fáklya Mű-
velődési Ház és Könyvtár szerve-
zésében, „Egy szál virág he-
lyett…” címmel irodalmi és ze-
nés ajándékműsorral kedvesked-
tek a hölgyeknek. Immáron a
pandémia sem gördített akadályt
a rendezvény lebonyolítása te-
kintetében.

Az eseményen résztvevő lá-
nyokat, asszonyokat a kulturá-
lis intézmény igazgatója, Dömők
József köszöntötte és konferálta
fel az esti rendezvényt. Az est
hangulatát emelte a Letenyei Vers-
mondó Kör tagjainak szerves köz-
reműködése, Horváth Bendegúz,
Halmi Nándor, Bogdán Gábor
és Dömők József személyében.

– E rendezvény kiváló alkal-
mat adott arra is, hogy a „Le-
tenyei Kultúra Mecénása” díjat
Horváth László vállalkozó, lete-
nyei élelmiszerüzlet-tulajdonos
részére polgár-Farkas Szilárd
mester úrral együtt átadjuk. A
Magyar Kultúra Napján sajnos
nem tudta átvenni a rangos el-
ismerést – fogalmazott Dömők
József.

A város polgármestere iro-
dalmi idézetekkel, hivatkozások-
kal gazdagon tarkított beszéd-
del köszöntötte a hölgyeket. En-
nek végén köszönetet mondott
mindazért, amit nekik köszön-
hetünk:

„Oly sok mindenért lehetne
köszönetet mondani akkor, ami-
kor az év egy napját Önöknek
szenteljük. Ez a nap nem is len-
ne elég a köszönet kifejezésére.
Jómagam is nőkkel vagyok kö-
rülvéve, az otthonomban, a kör-
nyezetemben és a munkahelye-
men egyaránt. A türelem, a se-

A hölgyeket köszöntötték Letenyén

gítőkészség, a kedvesség, a meg-
értés és a támogatás az, amit a
hölgyeknek szeretnék elsősorban
megköszönni. Isten, amikor meg-
teremtette a férfit, egyedülinek,
árvának, elhagyatottnak látta és
arról határozott, idézem: „nem jó
az embernek egyedül lenni, szer-
zek néki segítő társat, hozzá illőt.”
– olvassuk mindezt Mózes első
könyvének második részében.

Istentől először halljuk azt,
hogy valami nem jó. Valami nem
jó, és ezért megteremti a férfi mel-
lé az első nőt, aki hozzá illik, aki
segítő társa az életben, hogy ne
legyen egyedül. Egy pici humor-

ral, ha élhetek, csak annyit mon-
dok: az Édenkertben azonban
mégis leszakadt a tiltott gyü-
mölcs!

Önök, kedves hölgyeim, amel-
lett, hogy társaink az életben, még
sokkal többet tesznek értünk. Tes-
tükben hordják és nevelik gyer-
mekeinket, megteremtik az ott-
hont és gondoskodnak annak
melegéről, tisztaságáról. Ápol-
nak és vígasztalnak, támogat-
nak, és ha kell, óvó kritikával il-
letnek bennünket. A Nőnap ki-
fejezi azt is, amit fiú az édes-
anyjával, férj a feleségével, fér-
fi az imádott nővel szemben érez,
ezért véleményem szerint a va-
lahol család és a szeretet ünnepe
is ez a kora márciusi nap.

Kedves jelenlévő férfitársa-
im! Most Önökhöz szólok! Kö-
szöntsük a hölgyeket, bárhol is
élnek a világban, hiszen nélkü-
lük mit sem ér az élet! Szeretett
édesanyánk nélkül mi magunk
sem születtünk volna meg, mi
magunk sem lennénk most itt.

Önök nagyon fontosak ne-
künk. Mint eszmény – és főleg:
mint valóság. Mint múzsa – és
mint társ. Otthon és bárhol a vi-
lágban. Hogy hogyan képesek
mindenhol ilyen derekasan helyt-

állni? Az persze továbbra is rej-
tély. Örök rejtély. De sebaj! Így
legalább a világirodalom és a
művészet is tovább virágzik. Kö-
szönjük fáradhatatlan munkáju-
kat, köszönjük az eszüket és
köszönjük a szívüket.

Végezetül kérem, engedjék
meg, hogy záró gondolataimat
Richard Wagner német zeneszer-
ző, karmester híres idézetével zár-
jam, amely úgy gondolom oly sok
köszöntő beszédben már elhang-
zott, így a nők és asszonyok
egyik legszebb éltetése, köszön-
tése a zene és muzsika olda-
láról e csodás ünnepen! Az idé-
zet így szól: „Az élet zenéjét a nők
adják, akik őszintén, minden fel-
tétel nélkül fogadják magukba
a dolgokat, hogy érzéseiken át
szebbé alakítsák át azokat.”

Ezen nemes gondolatok jegyé-
ben a jó Isten éltesse Önöket Nő-
nap alkalmából, a béke és sze-
retet legyen Önökkel!

A hölgyek méltatását köve-
tően a megjelenteket Gergely Ró-
bert, kétszeres EMeRTon-díjas
magyar színész, énekes ismert
magyar és külföldi slágerekkel
szórakoztatta. A zenés műsor telt-
házzal és fergeteges hangulat-
ban zajlott.

Az ünnepi rendezvényen átadták a „Letenyei Kultúra Mecé-
nása” díjat.



Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
A Fidesz-KDNP újabb

kétharmados győzelmet ért el a
2022-es országgyűlési választá-
sokon. Budapesten, Szegeden
és Pécsen kívül nem nyert
egyéni jelöltje az ellenzéknek.
Zala megye 3-as körzetében
újra , a Fi-Cseresnyés Pétert
desz-KDNP politikusát válasz-
tották országgyűlési képviselő-
nek. mindkétMurakeresztúron
választókerületben biztos győ-
zelmet aratott Cseresnyés Péter.
A kormánypárt államtitkára
megyei szinten 68,9%-os rész-
vétel mellett 25 483 szavazattal
53,86%-os győzelmet ért el.
Murakeresztúron még ennél is
jobban szerepelt: az 1-es szava-
zókörbe: 319 (59,74%) szava-
zatot kapott, míg a második
helyezett ellenzéki jelölt, Hor-

Cseresnyés Péter és a Fidesz-KDNP nyerte a választásokat
váth Jácintra 158-an szavaztak
(29,59%). A 2-es szavazókör:
ugyanez az arány 178 (57,79%)
volt, az ellenzék 90 (29,22%)
szavazatával szemben.

Polgár Róbert murakereszt-
úri polgármester a közösségi
oldalán gratulált a nyertes je-
löltnek: „Murakeresztúr érdeke
az, hogy tovább fejlődhessen a
településünk, és ebben Cseres-
nyés Péter mindig kiváló,
megbízható partnerünk volt. Az
elmúlt 2,5 évben rengeteg
fontos fejlesztés valósulhatott
meg Cseresnyés Péternek és
támogatásának köszönhetően.
Szívén viseli közösségünk jö-
vőjét, falunk fejlődésének ügyét.
Ezért is történhetett meg, hogy
Murakeresztúron a megyei át-
lagot meghaladó mértékben

nyert újra régi-új képviselőnk,
Cseresnyés Péter, akinek ez-
úton is köszönjük az eddigi mun-
káját, és sok sikert, erőt kívá-
nunk neki a folytatásához is.

Közös célunk, hogy Mura-
keresztúr barátságos, biztonsá-
gos, kényelmes, fejlődő és sze-
rethető otthona legyen mind-
annyiunknak!”

A képen Cseresnyés Péter és Polgár Róbert.

Az Országfásítási Program
keretében 30 hársfát nyertek
Murakeresztúron, amit március
végén elültettek. A faluvezetés
szeretné, hogy falu minél zöl-
debb, otthonosabb és hangula-
tosabb település legyen. A fák
megkötik a szén-dioxidot, csök-
kentik a felmelegedést, és nyá-

Harminc hársfát ültettek el
ron hűs árnyékot adnak. Tavasz-
szal gyönyörűen virágoznak,
ősszel pedig különleges színpom-
pában játszanak. De a szálló por
mértékét is csökkenteni tudják.

Azért esett a hársfákra a te-
lepülés választása, mert virág-
záskor azok méhlegelőként is
funkcionálnak.

Új autó a polgárőröknek

Murakeresztúr polgárőrsége
5 millió forint támogatást nyert
a Magyar Falu Program kere-
tében, hogy egy új terepjárót
szerezhessenek be, amellyel a
földutakon, terepen is könnyeb-
ben, gyorsabban és biztonságo-
sabban lehet majd közlekedni.
A keresztúri polgárőrség fontos
szerepet tölt be a falu bizton-

ságának és békéjének fenntar-
tásában.

A polgárőrök régi törekvése
volt, hogy az öreg járőr autó-
jukat le tudják cserélni. A
kormány támogatását a helyi
vállalkozók és az önkormány-
zat egészítette ki, igazi össze-
fogással lett tehát új autója a
polgárőreinknek.
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Tíz vadonatúj biciklit nyert
Murakeresztúr a Mura Nemzeti
Program keretében. A terepre is
alkalmas bicikliket a telepü-
lésre érkező vendégek, az ön-
kormányzat dolgozói vehetik
majd kölcsön, ha bringával sze-
retnének eljutni valahova a fa-
luban, vagy a környéken.

Az elmúlt évtizedek legje-
lentősebb kerékpáros fejleszté-
se van folyamatban a telepü-
lésen. Új bicikliút épül a Mura
mentén, amely Murakeresztúrt
érintve összeköti ésMolnárit

Tíz új bicikli…

Őrtilost. A kerékpáros szemlé-
letformáló pályázat keretében
nyerte el a település a bicik-
liket, amelyeket az önkormány-
zattól lehet majd kölcsönkérni.
A faluvezetés szeretné elérni,
hogy a településen minél töb-
ben közlekedjenek kerékpárral.
A biciklinek nincs károsanyag ki-
bocsátása, és a friss levegőn való
mozgás jót tesz az egészségnek
is. Az új bicikliút gyönyörű he-
lyen, a Mura partján vezet majd
végig, reméljük, új lendületet
adhat a vidék turizmusának.

Terepre is alkalmasak…

Március végén felkerült az
új árnyékoló a murakeresztúri
óvodára. Még tavaly júniusban
egymillió forintot nyertek mu-
rakeresztúri gyerekek a falu
óvodájának a felújítására. Egy
verseny keretében különleges
babaházat készítettek olyan új-
rahasznosított alapanyagokból,
amiket minden háztartásban
meg lehet találni. A zsűri pedig
az ő babaházukat találta a
legeredetibb, legjobban sikerült
alkotásnak, ráadásul erre érke-
zett a legtöbb szavazat is a
meghirdetett online versenyben.

Árnyékolóra nyertek támogatást
Az elnyert támogatásból az

ovi új árnyékolót szerzett be,
így a nyári kánikulában is
hűvösebb marad majd az
óvoda épülete, és a leárnyé-
kolt udvaron is tovább, a
naptól biztonságban tudnak
majd játszani a gyerekek. A
keresztúri ovisok győztes csa-
patának tagjai: Farkas Hédi,
Horváth Melissza, Horváth
Noel, Répás Alex Kuzmaés
Jakab voltak. A versenyt az
Etalon Zala Kft. hirdette meg,
ők ajánlották fel az egymillió
forintot is.

A út lakói ésPetőfi Sándor
a beruházás megvalósításában
résztvevők közösen adták át
Murakeresztúr új járdáját, amit
díszkővel újított fel a település.
A település a Belügyminisz-
tériumi pályázatán nyert pénzt
arra, hogy szebbé, biztonsá-
gosabbá és kényelmesebbé te-
hesse a gyalogosok közlekedé-
sét Murakeresztúr egyik fő
útvonalán. Az avató ünnepsé-
gen ésAndrasek Árpád Gyurka
Lászlóné Erzsi, is részt vett,
mindketten ebben az utcában
laknak. De ott volt Cseresnyés
Péter, a település országgyűlési
képviselője, , a kivi-Tóth Antal
telező képviseletében, Tislerics
Antal önkormányzati képviselő
és alpolgár-Zavarkó József
mester is.

Polgár Róbert murakereszt-
úri polgármester a beruházás

Átadták az új járdaszakaszt Murakeresztúron
kapcsán elmondta: „Szeret-
nénk, hogy a jövőben minél
több járda és útszakasz meg-
újulhasson Murakeresztúron.
Településünknek kiterjedt úthá-
lózata van, amelyre ráfér egy
alapos felújítás, de a lehetősé-
geink korlátozottak. Ezért a
jövőben is minden lehetőséget
meg fogunk ragadni, hogy
kihasználjuk az állami és uniós
támogatásokat, és így tegyük
kényelmesebbé a közlekedést,
szebbé a falunkat. Az új dísz-
burkolat nemcsak szép, de jobb
lesz a vízelvezetése is, így re-
ményeink szerint a nagyobb
esőzéseket is kibírja majd. Kö-
szönöm mindenkinek, aki se-
gített abban, hogy ez a beru-
házás megvalósulhasson. Kö-
szönöm a éskormány Cse-
resnyés Péter támogatását!
Folytatjuk a falunk fejlesztését!”

Az avatás pillanata.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Két éve egy
lomos, gazos és
szemetes terület-
ből alakította ki
közösségi össze-
fogással a mura-
keresztúri önkor-
mányzat a saját
kertészetét. Azóta
rengeteg finomsá-
got termeltek meg
itt, amit közvet-
lenül fel tudtak
használni az ön-
kormányzat kony-
hájában, amely

Újraindult az önkormányzati kertészet
A Murakeresztúri Önkor-

mányzat támogatást nyert a falu
óvodájának energetikai korsze-
rűsítésére. A település csaknem
90 millió Ft állami támogatást
nyert arra, hogy új szigetelést
és nyílászárókat kapjon az in-

Megújulhat az óvoda
tézmény, és még napelemet is
telepíthethetnek a tetőre, hogy az
épület meg tudja termelni a sa-
ját maga által elhasznált energiát.

Így takarékosabb, gazda-
ságosabb, fenntarthatóbb, ott-
honosabb lehet majd az óvoda.

Véget ért a jól megérdemelt
pihenés a kertészek számára,
indul a tavaszi szezon, irány a
kert, kezdődhet a munka. Már
éledezik a természet is az
enyhe tél után. Persze még nem
kiabálhatjuk el, hogy itt van a
tavasz, hiszen tudjuk, érhet
nyakig a hó áprilisban is. A föld
idén nem igazán fagyott meg, a
növényzet mozgolódik, a hagy-
más virágok meg már decem-
ber óta hajtanak, szóval itt az
ideje, hogy lassan újra birtokba
vegyük a kertet. Így mi is
felvettük a kertészkesztyűt és
előkészítettük a terepet az ön-
kormányzat kiskertjében is.

A tavalyi évben a fóliasá-
tornak és az állandó munka-
társaknak köszönhetően szép
termést takaríthattunk be a
kertészetünkből. Itt szeretném
megköszönni Kovács Ferencné,
Ilike munkáját, aki szívvel-lé-
lekkel serénykedett a kertészet-
ben, ami a kerten és a termésen
is meglátszott. Nagyon szépen
termett a hagyma, a saláta, a
cukorborsó, és gazdag volt a
cukkini, paradicsom, káposzta,
uborka és cékla termés is.
Ezekből a növényekből az idei
évben is ültetünk. A paprika

Tavaszi ébredés a falu kertjéből!
viszont tavaly nem lett igazán
jó, ezért ebben külön lessük az
igényeit.

Az idei év is a beltéri mag-
vetéssel kezdődött. A palán-
tázás legnagyobb előnye, hogy
felgyorsítjuk a növények fej-
lődését és megnöveljük a si-
keres és bőséges termés esélyét
azzal, ha a kertbe már egy
életerős palántát ültetünk. Feb-
ruár végén elkezdtük a palán-
tanevelést. Szeretnénk a ker-
tünkben paradicsomot, paprikát
palántázni, ezeket elvetettük
cserépben és ládákban, nevel-
getjük őket egy napfényes ab-
lakban, műveli őket a műve-
lődési házunk is.

A kertünkbe már földbe
kerültek gyökérzöldségek: pet-
rezselyem, sárgarépa, sőt a
fejes saláta, zöldborsó, dug-
hagyma is. Mindig megtervez-
zük, hogy a konyhakertben ho-
gyan követik majd egymást a
különböző vetemények, figye-
lembe véve és kihasználva a
növénytársítások jótékony ha-
tását is. Kitapasztalva azt, ha a
kert egyik végében nem érezte
jól magát egy növény, most
máshova ültetjük, mert lehet,
hogy más fényviszonyokra van

szüksége, hogy szépen fej-
lődjön.

Nincs is finomabb, mint a
saját termesztésű, napon érett,
friss zöldség, ami tavasztól
egészen ősz végéig ellátja táp-
lálékkal, vitaminokkal a kony-
hát. Hogy ez idén is így legyen,
számba vettük, hogy miből fo-
gyott tavaly a legtöbb, mi
hiányzott a veteményesből és
mi az, ami a „nyakunkon ma-
radt”. Ez alapján állítottuk
össze az elő-, a fő- és utóve-
teményeinket. Tudjuk azt, ha
élvezni szeretnénk a természet
szépségét és kincseit, bele kell
fektetni az energiát is. Nem

véletlenül tanította Bálint gaz-
da, hogy „az idejében elvégzett
kerti munka a legjobb bizto-
sítéka a gazdag nyári és őszi
termésnek!”

A kertészkedés nemcsak
arra szolgál, hogy az ember
szép környezetet teremtsen ma-
gának, esetleg megtermelje az
ételei egy részét. Néhány újabb
kutatás arra mutat rá, hogy a
természetben, kertészkedéssel
töltött idő hozzájárul gazdájá-
nak hosszabb és egészségesebb
életéhez is! Tehát a kiskert
nemcsak öröm, hanem a hosszú
és egészséges élet titka is egyben!

Spirk Erzsébet

hétköznaponként több száz
keresztúrinak készít ételt.

A kert folyamatosan fejlő-
dik, már fóliasátrat is állítottak,
hogy minél hosszabb ideig
tudjanak termeszteni. A jó idő
megérkeztével az önkormány-
zat dolgozói hozzá is kezdtek a
kertészkedéshez, az első mago-

kat már el is ültették a kertben.
A faluvezetés bízik benne,
hogy idén is sok finom zöld-
séget tudnak majd megtermelni
itt. A kert ráadásul közvetlenül
a falu óvodája mellett van, így
a gyerekekkel is könnyebben
meg tudják szerettetni a ker-
tészkedést.
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A községi önkormányzat
által az „Önkormányzati épü-
letek energetikai korszerű-
sítése” című felhívásra benyúj-
tott TOP_PLUSZ-2.1.1-21-
ZA1 kódszámú pályázatot, Ma-
gyarország Kormánya támo-
gatásra érdemesnek találta. En-
nek keretében Fityeház Köz-
ség Önkormányzata 45.718.859
Ft összegű, vissza nem térí-
tendő támogatásban része-
sült.

A támogatásból a Kultúrház
és a Sportöltöző földszintje, vala-
mint tetőtéri része is teljes ener-
getikai korszerűsítésre kerül.
Ezen belül:

• a Kultúrház és a vele egy
épületet alkotó Sportöltöző
(együtt: Művelődési– és Sport
Közösségi Színtér) határoló fala-

A Fityeházi Művelődési- és Sport Közösségi Színtér épületének energetikai korszerűsítése

inak (homlokzatainak) utólagos
hőszigetelése;

• a Kultúrház feletti födém
utólagos hőszigetelése járásbiztos
felület kialakításával;

• a Sportöltöző beépített tető-
terének utólagos hőszigetelése;

• a Keleti oldali bejárati
ajtó, valamint a korszerűtlen tető-
téri fa nyílászárók cseréje;

• az épületegyüttes teljes
körű fűtéskorszerűsítése.

A fűtést könnyen kezelhető
és vezérelhető, alacsony karban-
tartás-igényű, villamos működte-
tésű „levegő-levegő” hőszivaty-
tyús rendszer fogja biztosítani.

A gazdaságos üzemeltetés
érdekében a Kultúrház, a Sportöl-
töző földszintje és a beépített te-

tőtér külön egységekkel – egymás-
tól függetlenül – is fűthető lesz.

Egy következő projekt kereté-
ben pedig – a tetőhéjazat cseré-
jével egy időben – a hőszivaty-
tyús fűtőberendezésekhez szük-
séges villamos energiát – napele-
mes megújuló energiaforrásból
tervezzük biztosítani.

– TJ –

Élt egyszer, nem is olyan rég', alig múlt száz esztendeje, hogy
ötszáz éve történt, szóval, élt egyszer egy szegény halász ember a
Dráva partján. Nem ádott néki az úr nagy talentumot, nem is
kellett neki, hiszen más dolga sem volt, mint hogy halat fogjon
egész álló nap. Kellett a hal a feleségének, a fiainak, akik száma a
hatot is meghaladta. Meg a lányainak, akiket már megszámolni
sem bírt, mert annyian voltak. Tudni akarta persze, hogy mennyi
az a sok lány, de mindig csak annyit mondott, ha róluk esett szó:

– Jaj, számolatlan lányaim, számolatlan lányaim! Hát mikor
kerítek én nektek férjet? Hol van ennyi legény? …mennyi is…?

Az ujján számolta meg. Amikor kilencig jutott, két kezével
megfogta a fejét, s azon nyomban el is felejtette megszámolni a
tizedik lányát. Pedig Dravira volt a legszebb, meg a legokosabb is.
Irigyelte is tőle a többi lány! Mintha az Úristen ebbe a tizedik
lányba sűrített volna minden szépséget és okosságot, a többi
kilencből meg kifelejtette volna… Na, folyton-folyvást szenvedte
is ezt a legkisebb lány. Nővérei nem mulasztották el arcát
pacskolni, de nem szeretetből. De Dravira ettől is még csak szebb
lett, pirospozsgás arca úgy ragyogott-mosolygott a világra, mint a
kelő nap bárki emberfiára.

Nem hiába volt okos a szép leány. Tudta, hogy a sorban az
utolsó, neki ezen a tájékon férj bizony nem terem. Elindult hát a
Dráva mellett fölfelé, messzi tájakra, ahol majd szerez magának
férjet. Az ismeretlen útra csak a kiscicáját vitte magával. Mius –
merthogy ez volt a neve – nélkül biz' el sem indult volna, ő volt a
kispajtása, neki mondta el örömét, bánatát. El is rejtette a köténye
zsebébe, mert olyan kicsi volt, hogy még az egér is csúfot űzött
belőle. Ha jó kedvre akart derülni az egér, csak ránézett és hátast
dobva kacarászott rajta. A kilenc nővér sem tett másképp, amikor
csak tehették gúnyolódtak-kacarásztak a kiscicán, no meg a
gazdiján.

Esteledett már, amikor leült egy jókora fa tövébe megpihenni.
Korgó gyomra nem hagyott neki nyugtot. Nevetve szólt cicájának:

– Hej Mius! Más azt mondja: okos vagyok! Én meg mondom:
buta is! Hát ennivalót nem hoztam magammal! – és éhes gyomra
meg álomra le-lecsukódó szemei viaskodni kezdtek egymással.

Álom volt az erősebb, s ahogy volt, ültében el is aludt az
éhesen is szép Dravira. Mius meg kiugrott a kötényzsebből

Kilenc nővér egyenest a Drávába gazdijának szép kecsegét fogni. Észre sem vet-
te talán, de az első lecsúszott a torkán, hisz' ő is éhes volt. No, a töb-
bit már ügyesen kivitte a partra, majd tüzet rakott, s megsütötte a
kecsegéket. Pirkadott már, mikor gazdáját ébresztgette.

– Nyá…nyá…nyá… – próbálkozott Mius az ébresztéssel, de
gyenge hangja elveszett a Dráva zúgásában.

Bezzeg a finom kecsege-illat! Az felébresztette a lányt. Nem
győzött csodálkozni és hálálkodni a lány Miusnak a kiadós és fi-
nom reggeliért.

– Az életemet mentetted meg Miusom!
Indultak volna is tovább, amikor megpillantottak a Dráván egy

feléjük közeledő díszes csónakot, mit beszélek, dehogy csónakot,
egy valódi nagy hajót! A hajónál díszesebb csak annak az ifjú
hercegnek, Draviánnak a ruhája volt, aki kiugrott a partra. A
herceget elbűvölte a lány szépsége, s ahogy beszédbe elegyedtek,
hát rögvest tudta, hogy okos is a lány. Ilyen feleség kellett neki!
Dravira sem habozott, elindultak hát a herceg palotájába.

Lett is nagy lakodalom, evett-ivott kedvére a Dráva mindkét
partjának minden fia-lánya. Ott volt az okos-szép lány családja is.
Anyja-apja meg a bátyok kaptak szépen útravalót a – most már –
hercegnétől, s búcsút véve elindultak haza.

A kilenc nővér meg ottmaradt. Egy se ment férjhez, pártában
maradt mind. Szépséges húguk gondoskodott arról, hogy legyen
tennivalójuk. Mind a kilenc Mius nevelője, vigyázója lett. Egész
álló nap vele kellett foglalkozniuk. Lett is belőle olyan szép,
egészséges, nagytermetű macska, hogy senki emberfiának, de
egyetlen egérnek sem jutott eszébe gúnyt űzni belőle! Olyan úri
bánásmódban részesült, hogy olyat még a Dráván túlról érkezők
sem láttak-hallottak soha.

Dravira ma is boldogan él hercegi családjával a Dráva partján.
A kilenc nővér még mindig Miusról gondoskodik, az meg kedvére
karmolássza őket, eszükbe juttatva azt az időt, amikor olyan
mostohán bántak vele és gazdijával.

„Dráva vize zúgja-bongja:
Gonosz ne légy soha-soha!
Úgy jársz, mint a kilenc nővér
Macskát szolgálsz, amíg csak élsz!”
Ha a Dráva vize nem zúgna olyan hangosan, talán hallani

lehetne az én mesém folytatását, no, meg Mius elégedett nyá-
vogását is.

Csicsek Anna meséje

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Farkas Szilárd letenyei vá-
rosvezető tájékoztatta lapunkat,
hogy tavaly júliusban került
benyújtásra a Vidékfejlesztési
Program „Külterületi helyi köz-
utak fejlesztése” című pályázati
felhívás 103 millió forintos
összköltségű támogatási kérel-
me, mely az 5282/1 helyrajzi
számú Öreghegyi út felújítását
célozta meg. Az összköltségből
5,1 millió forint önrészt vállalt
az önkormányzat.

A polgármester elmondta:
régóta várt álom valósulhatott
volna meg a támogatás megíté-
lésével, hiszen nem csak a
városban élő polgárok számára,
hanem a zártkertekben gazdál-
kodó szőlőbirtokosoknak is
fontos lett volna az ingatlanok
problémamentes megközelíté-
se. A felújítással érintett útsza-
kasz az Öreg-hegy hegykapujá-
tól megközelítőleg a Boldog

Bíztak az Öreg-hegyi út felújításában
Buzád Kilátó előtti elágazásig
terjedt volna. A fejleszteni kí-
vánt, jelenleg amortizálódott
útszakaszhoz fizikailag kapcso-
lódott többek között a vízel-
vezető árkok karbantartása,
tisztítása, sőt a meglévő átere-
szek felújítása, a padkák, ré-
zsűk kialakítása is. Az árkok
karbantartása és létesítése mel-
lett, a meglévő út alapjának
megerősítését követően a sze-
mélygépjárművek részére ren-
delkezésre álló közlekedési
felületet pedig aszfalt burko-
lattal látták volna el – fogal-
mazott Farkas Szilárd.

A letenyei városvezető vé-
gül hozzátette: bízik abban,
hogy a jövőben ismét lehető-
ség lesz a zártkerti utak fel-
újítására pályázni, mivel mind-
ezidáig, valamennyi benyújtott
pályázatuk sajnos elutasításra
került.

Március 9-én Farkas Szi-
lárd Dömőkpolgármester és
József, a Fáklya Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatója nő-
nap alkalmából egy-egy virág-
gal és verssel köszöntötte a
Derűs Évek Nyugdíjas Klub
hölgy tagjait, akik egy helyi
étteremben gyűltek össze.

Farkas Szilárd ünnepi kö-
szöntőjében kiemelte a nők
fontosságát, a családban be-
töltött gondoskodó szerepüket,
akik a mindennapokban az
otthon melegét és szeretetét is
adják. Az elmúlt két év különös
megpróbáltatás elé állította a
családokat, az ünnepek nem a
megszokott módon zajlottak –
fogalmazott a letenyei városve-

Nőnapot ünnepeltek

zető, aki azt is hozzátette: a
pandémia negyedik hullámának
végén vissza kell térni a
megszokott hétköznapokhoz, a
közösségi élethez, az ünnepek
és események megtartásához,
melyek hozzátartoznak min-
dennapi életünkhöz, hiszen va-
lamennyien vágyunk a közös-
ségre, a tartalmas baráti be-
szélgetésekre. A nyugdíjas klub
hölgytagjainak társaságában
hamar repül az idő. Valahány-
szor találkozunk, mindig jó
hangulat és öröm járja át szí-
vünket – emelte ki a polgár-
mester, aki a jelenlévő hölgy-
tagoknak az esemény alkalmá-
val finom ebéddel is ked-
veskedett.

Március 8-án a letenyei vá-
rosházán több napirendi pontot
is megtárgyaltak a képviselők –
tájékoztatta lapunkat Farkas
Szilárd polgármester.

Az országgyűlési képvise-
lők 2022. évi általános válasz-
tásán és az azzal közös eljá-
rásban lebonyolított országos
népszavazáson közreműködő
szavazatszámláló bizottságok
tagjainak megválasztásával vet-
te kezdetét az ülés, majd a
bölcsődei ellátás nyújtása ér-
dekében a Sokszínvilág Alapít-
vánnyal kötött feladatellátási
szerződés került felülvizsgá-
latra. Az alapítvány elnöke a
képviselő-testület felé már ko-
rábban jelezte abbéli szándékát,
hogy szeretne férőhelyet bő-
víteni, melyet a jelenlegi in-
gatlanban helyhiány miatt már
nem tud megvalósítani. Az
elnök korábbi levele alapján a
bővített férőhellyel a Bajcsy u.
2/B. szám alatti ingatlanba
helyezné át a bölcsőde telep-
helyét és itt lehetőség nyílna az
1 év alatti gyermekek bölcsődei
ellátására is. Az alapítvány
elnökének tájékoztatása alapján
egy benyújtott pályázatuk pozi-

Ülésezett a letenyei képviselő-testület
tív elbírálásban részesült, mely-
ből eszközöket vásároltak az új
ingatlanba. Az önkormányzat
pedig emelt összegű támogatást
nyújt az alapítványnak a fé-
rőhelybővítés kapcsán.

A képviselő-testület elfo-
gadta és tudomásul vette a
Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont Zala Megyeijavaslatát a
Pedagógiai Szakszolgálat mű-
ködési körzetre vonatkozóan.
Az ülés további részében az
önkormányzat értékesítésre ki-
jelölte a 6147, 6126, 6127,
6325 helyrajzi számú ingatla-
nokat. Az 1624 helyrajzi szá-
mon nyilvántartott ingatlan
eladását nem támogatta a kép-
viselő-testület. Az ülésen elfo-
gadásra került a Fáklya Mű-
velődési Ház és Könyvtár 2022.
évi beiskolázási terve és fe-
lülvizsgálták a képzési tervét.
Ugyancsak elfogadásra került a
Letenyei Hóvirág Óvoda 2022.
évi beiskolázási terve is. Az
oktatási-nevelési intézmény
2022. évi beiskolázási tervében
szereplő képzéseket 96.000
forintban állapította meg a
képviselő-testület, mely összeg
a szakmai munka színvona-

lának emelését segítő képzés-
hez használható fel.

Egyebek napirendi pontban
a testület tárgyalta a Barátság
utca lakóinak közterületi köz-
lekedőfelületek megújítására
vonatkozó kérelmét, melyhez
az önkormányzat által legyár-
tott betonelemeket, mederlapo-
kat és térkőburkolatot kértek.
Kezdeményezésüket jó közös-
ségi összefogásnak és példaér-
tékűnek tartják, azonban a la-
kók által megjelölt mennyiségű
betonelem nem áll az önkor-
mányzat rendelkezésére. Az
eddig legyártott és készleten
lévő betonelemek felhaszná-
lását terveik szerint ebben az
évben a Bajcsy utcai, I. számú
köztemető murvával borított

járófelületeinek részleges kivál-
tására irányozták elő. A pol-
gármester írásban arról is tá-
jékoztatta a lakókat, hogy a
betonelem- és térkő-gyártás
2022. évben már nem az ön-
kormányzat feladatai közé tar-
tozik. A gyártási folyamatokat
az önkormányzat cége, az
ÉKKÖV Kft. végzi közfoglal-
koztatást keretén belül. A na-
pirendi pontban a városvezető
tájékoztatást adott a II. számú
felnőtt háziorvosi körzet he-
lyettesítéséről és a körzet-
ben esetlegesen felmerülő or-
voshiány kérdéseiről, valamint
a szomszédos országban zaj-
ló háború ukrán menekült-
jeinek elhelyezéséről is szó
esett.
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Weinhoffer István szemé-
lyében új karbantartó érkezett a
murakeresztúri önkormányzat-
hoz. István sokrétű munkata-
pasztalattal, kiváló szakmai tu-
dással rendelkezik, és máris ne-
kilátott a még előző ciklusban
félbemaradt gépbeálló megter-
vezéséhez és felépítéséhez.

Új gépbeállót építenek

A beálló jó szolgálatot tesz
majd, hiszen a Magyar Falu
Program keretében nemrégiben
nyert a település egy kis mun-
kagépet és hozzá locsoló ko-
csit, sövénynyírót is. Többek
között ezeket az eszközöket is
kényelmesen tudják majd itt
parkoltatni, tárolni.

Murakeresztúr és a kör-
nyező települések jövőjéről,
fejlesztéséről egyeztettek már-
cius második felében, Nagy-
kanizsán Pol-. Az egyeztetésről
gár Róbert keresztúri polgár-
mester elmondta:

„Falunk és a vidékünk jö-
vője kéz a kézben jár. Tele-
pülésünk csak akkor tud előre
lépni, ha az egész térség elő-
relép. Ezért rendszeresen egyez-
tetünk a nagykanizsai kistérség

Dél-Zala fejlesztéséről egyeztettek
településeinek vezetőivel. Meg-
osztjuk egymással jó tapaszta-
latainkat és gyakorlatainkat. A
koronavírus-járvány az elmúlt
két évben komoly gazdasági
kihívást jelentett mindannyiunk
számára. A járvány enyhülé-
sével, a pályázati lehetőségek
kihasználásával új lendületet
vehet térségünk fejlődése. En-
nek érdekében a jövőben is
szorosan együtt fogunk működ-
ni a dél-zalai településekkel.”

Március 7-én vette kezdetét
a határmenti városban a IX.
Hóvirág Tavaszi Művészeti
Fesztivál. Letenyén évszázada
hóvirág mező borítja ilyenkor a
kastélyparkot és a városi zöld-
felületeket. A kikelet első vi-
rága ezért lett szimbóluma a
Mura menti kisváros tavaszi
művészeti fesztiváljának.

– A hagyományt ott folytat-
juk, ahol 2020-ban az abba-
maradt – fogalmazott Dömők
József, a szervező Fáklya Mű-
velődési Ház és Könyvtár igaz-
gatója, aki hozzátette: akkor
nagyon sikeresen zajlottak a
programok, de a koronavírus
megjelenésével az utolsó, telt
házas színházi elő adás már
elmaradt. A pandémia miatti
tavalyi kihagyás után az újra-
kezdés mottójával szerveztük
meg a fesztiválsorozatot. A jól
bevált programelemek (nőnapi
műsor, az 1848/49-es szabad-
ságharc városi megemlékezése,
könnyed hangvételű színházi
produkció, borbírálat), termé-

Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál
szetesen megmaradtak. A vi-
zuális kultúra népszerűsítése
hangsúlyosabb szerepet kapott
idén, újdonság volt a helyi
amatőr képzőművészettel fog-
lalkozók bemutatkozása. Meg-
határozók a különböző zenei
produkciók is, például a Sa-
varia Rézfúvós Együttes ta-
vaszköszöntő térzenéje, a Voice
& Brass klasszikus zenei kon-
certje, amit az együttes térítés-
mentesen ajánlott fel a saját
kastélykoncert-sorozat pályáza-
tának keretében. Igyekeztünk
minden korosztályt megszólíta-
ni, minél színesebb palettát
kínálni lehetőségeinken belül.
A programokat a kistelepülési
önkormányzatok rendezvényei-
nek támogatásából finanszíroz-
zuk, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Nemzeti
Művelődési Intézet koordinálá-
sában.

A tavaszi kulturális kaval-
kádot március 7-én 18 órakor
Farkas Szilárd teltházas nőnapi
köszöntője és Gergely Róbert

zenés műsora nyitotta meg a
művelődési házban. Március 8-
án a helyi könyvtárban kiállítás
nyitotta meg kapuit „Nők a
tudományban” címmel. Már-
cius 9-én 14 órától pedig a
diákok számára meghirdetett
rajzpályázatra érkezett alkotá-
sokból készített tárlatot tekint-
hették meg az érdeklődők a
művelődési ház emeletén. A
gyerekeknek a 100 éve szü-
letett mű-Nemes Nagy Ágnes
veihez kellett illusztrációkat

készíteniük. A színes progra-
mok közül a teljesség igénye
nélkül érdemes még kiemelni a
Pesti Zenés Színpad „Egy óra
múlva itt vagyok…” című ka-
baréját, természetesen Harsá-
nyi Gábor Kossuth- és Jászai-
díjas színművész főszereplésé-
vel, melyre március 13-án 17
órai kezdettel került sor a mű-
velődési ház emeleti színház-
termében. A fesztivál a Voice &
Brass klasszikus zenei koncert-
jével zárult március 20-án.

A Voice & Brass is koncertezett.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

A minap újabb pályázati
sikerről számolt be Farkas Szi-
lárd, a határmenti város pol-
gármestere. Ezúttal a Letenyei
Hóvirág Óvoda Eötvös utcai
telephelye újulhat meg.

Farkas Szilárd elmondta:
korábban a Magyar Falu Prog-
ramból részben fejlesztették a
telephely óvodaudvarát. Új,
komplex játszóeszköz került
beszerzésre, valamint térkővel
burkolták az udvar egy részét.
Településfejlesztési pályázatból
pedig az épület energetikai
mutatóit javították, mintegy
15,1 millió forintból. Most pe-
dig újabb forrást, 66,5 millió
forintot ítéltek meg a telephely
fejlesztésére szintén település-
fejlesztési programból. A meg-
valósítandó pályázat beruházást
és eszközbeszerzést is magában
foglal. Új öltözőszekrényeket,
valamint konyhai eszközöket
kívánnak beszerezni, többek

Megújulhat a Letenyei Hóvirág Óvoda Eötvös utcai telephelye
között egy nagyteljesítményű
mikrohullámú sütőt.

A beruházás teszi ki a meg-
ítélt támogatási összeg jelentős
részét. A kültéri munkákat ille-
tően a tetőhéjazat cseréjével kí-
vánják az épület külső meg-
jelenését javítani. A jelenleg
meglévő szürke szabványpala
fedés helyett páramegkötő filc-
réteges cserepes lemezzel kí-
vánják biztosítani a szakszerű
és modern megjelenést. A ké-
mények visszabontására is sor
kerül, valamint kialakításra ke-
rült a megfelelő villámvédelmi
rendszer is. Az épület korábbi
fűtési rendszeréhez épített kül-
ső önálló kéménytest is lebon-
tásra kerül. A tetőfelújítás során
a kapcsolódó bádogos munkák
is elkészülnek. Az épület körüli
járdát is meg kívánják újítani.
A térburkolattal nem rendelke-
ző déli, keleti, valamint az
épület északi oldalán készül

állagvédő járda. A járda beton
térkőburkolattal lesz ellátva,
kerti szegélykő beépítéssel. Az
udvaron álló, a főépületet és a
játszóudvar hátsó részét elvá-
lasztó régi melléképület lebon-
tásra kerül. A meglévő bejárat
és környéke, illetve a bontásra
kerülő melléképület helyén
kültéri foglalkozások és ren-
dezvények tartására is alkal-
mas, térkőburkolattal ellátott
tér kerül kialakításra. A meg-
lévő töredezett aszfaltburkolat
is felbontásra kerül. A bontási
munkákat és a térburkolatot
érintő zöldfelületeken terepren-
dezési munkákat végzünk, te-
repegyengetéssel és füvesítés-
sel. A kültéri térburkolaton az
árnyékolás későbbiekben meg-
határozott helyen elhelyezésre
kerülő napvitorlákkal történik,
fix acéltartók beépítésével.
Az energiahatékonyságot is
növelni kívánják, ezért az
épület tetőfelületén 5 kW össz-
teljesítményű napelem rend-
szer kerül telepítésre az áram-
ellátás kiegészítésére. Az ud-

varon akadálymentes parkoló is
készül.

Az épület belső felújítására
is hangsúlyt fektetnek. A belső
padlóburkolatok jelentősen meg-
koptak, ezért új burkolattal nö-
veljük a komfortérzetet. Az
épület belső falait is megújít-
ják. A gyermek és a nevelői
mosdók burkolatot kapnak,
továbbá valamennyi belső nyí-
lászáró új festést kap. Az épü-
letben belmagasság csökken-
tésére álmennyezet kerül ki-
építésre, valamint a villamos-
hálózatot is meg kívánják újí-
tani. Mindezek mellett a meg-
lévő fűtőtestek is megújításra
kerülnek egyedi szabályozás-
sal, mely fűtőtesteket védő-
burkolattal látják el.

A városvezető kiemelte: há-
lás köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a pályázat sike-
res bírálatáért dolgoztak, lob-
bierejükkel segítették a támo-
gatási forrás megítélését. Ezzel
a gyermekek színvonalasabb kö-
rülmények között történő ok-
tatását, nevelését segítették elő.

A Letenyei Hóvirág Óvoda
szervezésében március 25-én
délelőtt szakmai napot tartottak
a Letenyei Közös Önkor-
mányzati Hivatal Házasságkötő
Termében. A rendezvényen a
térségből 41-en vettek részt, 23
fő a környék óvodáiból érkező
óvodapedagógus volt. Az ese-
ményen védőnők és a helyi
óvoda dolgozói is jelen vol-
tak. A rendezvényre Mikóné
Farkas Ildikó alpolgármester,
gyógypedagógus is meghívást
kapott.

Hermán Zsoltné Szunyogh
Éva, a Hóvirág Óvoda vezetője
köszöntötte a résztvevőket. Az
intézményvezető kiemelte: örö-
mét fejezi ki, hogy a korona-
vírus járvány időszaka után
meg lehet tartani a régóta ter-
vezett szakmai napot, tanács-
kozást.

„Bölcsődéből az óvodába”
címmel tartott előadást az elsők
között Wünsch Annamária
óvodapedagógus, csecsemő- és
kisgyermeknevelő, majd a kö-
vetkező előadás témája az
„Autizmus Spektrumzavaros
gyermekek az óvodában” címet

Szakmai napot tartottak Letenyén
viselte. Az érdekes előadást -
Hering Mónika oligofrém-tiflo-
pedagógua, terapeuta betegsége
miatt - Hermán Zsoltné Szu-
nyogh Éva, a helyi óvoda ve-
zetője prezentálta.

Az ebédszünetet követően
Lugosi Alexandra klinikai szak-
pszichológus előadását hallgat-
hatták meg a résztvevők az
óvodai szorongások okairól,
majd Hermán Zsoltné Szu-
nyogh Éva óvodapedagógus,
tanító, gyógypedagógus, tera-
peuta előadása következett,
melynek témái a következők
voltak: „Az átlagtól eltérő fej-
lődésmenet – LongiKid vizs-
gálat”, valamint a „TSMT (Ter-
vezett szenzomotoros tréning)
módszer ismertetése”.

A résztvevők az előadások
végén kérdéseiket a témákkal
kapcsolatban feltehették az
előadók felé. A szakmai napon
résztvevő szakemberek hasznos
elméleti ismeretekkel és gya-
korlati tanácsokkal gazda-
godtak, melyeket mindennapi
munkájuk során jól tudnak
majd alkalmazni – fogalmazott
a letenyei óvoda vezetője.
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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!

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.

A klímaváltozás „ránk rúgta
az ajtót” – fogalmazott Kocsis
Anikó ökológus a letenyei klíma-
napon. A bolygónkon nem szűnik
meg az élet, az viszont kérdés,
hogy az embernek lesz-e helye
a megváltozó Földön – szembe-
sítette hallgatóságát az éghaj-
latváltozás problémájával Kocsis
Anikó ökológus március 18-án,
a határ menti városban tartott
kistérségi klímanapon. A kéz-
műves- és termelői vásárt, ér-
dekes szakmai előadásokat, vala-
mint kerekasztal-beszélgetést is
tartalmazó programot annak kap-
csán szervezték meg a Fáklya
Művelődési Házban, hogy az
Európai Unió kohéziós alapja

Idén tavasszal is tapasztaltuk a klímaváltozás jeleit

pályázati támogatásával elké-
szült a Dél-Zala Murahíd Le-
tenye kistérségi társulás klíma-
stratégiája. A 27 településre aján-
lásokat is tartalmazó komplex
dokumentumot a házigazda tele-
pülés polgármesterével közö-
sen mutatta be Kocsis Anikó, a
projekt szakmai koordinátora.

A határmenti város polgár-
mestere, a ren-Farkas Szilárd
dezvényen kiemelte: azért tud-
tak térségi szinten dolgozni,
mert az előforduló klímavál-
tozás miatt a 27 település azo-
nos problémákkal küzd. Az el-
múlt évek során valamennyien
szenvedtek forró, csapadékmen-
tes nyártól, időjárási szélsősé-

gektől, sőt a villámárvizektől is
–, így megoldási javaslatok terén
is sok azonosság mutatkozik. A
klímastratégiában arra is felhív-
ják a figyelmet, hogy óriási az
egyén felelőssége, hiszen ha
mindannyian teszünk a környe-
zetünk érdekében, akkor az
erők allokálódnak, összeadód-
nak, és lassítható lesz a klíma-
változás.

Kocsis Anikó szerint az ég-
hajlatváltozás problémakörével
azért nem foglalkozott sokáig a
társadalom széles köre, mert az

lassú folyamatként indult. Mos-
tanra azonban – a polgármester
által is jelzett, szinte minden-
napos veszélyeket hordozva
magában – katasztrofálisan fel-
gyorsult, kvázi „ránk rúgta az
ajtót”, mely kapcsán a huszon-
negyedik órában vagyunk a meg-
oldásokat illetően. A városve-
zető hozzátette: a klímaváltozás
jeleit már az idén tavasszal is
tapasztaltuk, hiszen március hó-
napban nem volt csapadék, mely
szárazság jelentős károkat oko-
zott a mezőgazdaságban is.

A huszonnegyedik órában vagyunk.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:


