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Molnáriban az Idősek Nap-
ja rendezvény hagyományosan
október-november hónapok va-
lamelyik hétvégi napján kerül
évek óta megtartásra, amelyre a
település idős (60 év feletti)
lakóit hívjuk meg egy ünnepi
műsorra és vacsorára, így ki-
fejezve hálánkat. A pandémia
miatt az elmúlt 2 esztendőben

Idősek Napja Molnáriban
elővigyázatosságból kénytele-
nek voltunk elhalasztani e
programot és ezúttal is át kel-
lett tegyük a rendezvényt a jár-
ványhelyzet csillapodását kö-
vető időszakra: szerettük volna
farsang előtt, vagy húsvét után
megtartani a műsort (hogy el-
kerüljük a böjti időszakot).
Azonban a Covid 19 korai

Táncra is perdültek…

(január közepi) elvonulását kö-
vetően egy erős influenza-jár-
vány söpört végig a térségen,
húsvét után viszont már a fel-
kért szolgáltatóknak, közremű-

ködőknek nem volt megfelelő
hétvégi időpont.

Így végül április 9-én,
szombat este került megtartásra

Április 15-én, 9 órakor az egyedutai városrészbőlLetenyén
indult a nagypénteki közös keresztút, melyre helyiLukács Vilmos
vállalkozó szeretettel invitálta a letenyei híveket.

Aigner Géza letenyei plébános vezette az ájtatosságot, melyet
a békéért, a családokért, a betegekért és a hazáért ajánlottak fel. A
14 kilométeres távon a résztvevők az utak mellett emelt keresztek
mellett megállva, a Béci- és az Öreg-hegy érintésével érkeztek
meg a Szentháromság-templomba.

Nagypénteki keresztút Letenyén

A békéért is fohászkodtak…
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Idősek Napja Molnáriban
a Nemzeti Művelődési Intézet
(Magyar Falu Program) támo-
gatásával létrejött esemény,
ahol ezúttal számos fájdalmas
haláleset miatt a helyi közös-
ségszervező egyesület (MOKE)
szintén szokásos műsora elma-
radt. Százötven meghívót küld-
tünk ki az érintett lakosoknak,
akik közül hatvanan jelezték
előzetesen részvételi szán-
dékukat.

Ez évben a polgármester
köszöntőjét követően a helyi
kultúrházban a Marcali 3 Tenor
közel egy órás operett-előadása
volt a fő attrakció (sajnos az
egyik tagjuk lebetegedett, így
csak 2 fővel tudtak fellépni),
már ekkor többen táncra per-

dültek, ezt követően ünnepi
vacsora következett, majd az
Adria (Jadran) Band (Cziczeli
Ferenc) szórakoztatta a nagyér-
deműt. Ekkor még többen tánc-
ra perdültek. Örömünkre szol-
gál, hogy ha megkésve is, de
idén végre módunk nyílt meg-
köszönni időskorú lakóinknak,
hogy megőrizték településünk
hagyományait, tovább viszik és
átadják tudásukat, tapasztala-
taikat a jövő generációja szá-
mára. Köszönjük a Molnári
Horvát Nemzetiségi Önkormány-
zat Molnári Közösség-és a
fejlesztő Egyesület szervezés-
ben ezúttal is kifejtett áldozatos
munkáját!

Kósa János
polgármester

Ismét találkozhattak…

Április 12-én a helyi mű-
velődési ház adott otthont a
Magyar Vöröskereszt Nagyka-
nizsai Területi Kirendeltsége
által szervezett véradásnak,
melyre 53 fő jelentkezett, s 41
fő adhatott vért – tájékoztatta
lapunkat , a ha-Farkas Szilárd
tármenti település polgármeste-
re, aki hozzátette: mindig öröm-
mel veszi, ha a nagykanizsai
szervezet e céllal keresi meg a
letenyei önkormányzatot.

Aki vért ad, a saját egész-
ségnek is jót tesz. A véradást
megelőző kötelező tesztek tu-

Ismét véradás volt Letenyén
lajdonképpen egyben szűrő-
vizsgálatok is a véradó számá-
ra. Az Országos Vérellátó In-
tézetben ugyanis a levett véren
minden alkalommal, még a
rendszeres véradók esetében is
elvégzik a kötelező teszteket, a
HIV, a Hepatitis-B vírus, a He-
patitis-C vírus, a szifilisz vizs-
gálatot és a vércsoport megha-
tározást. Az egészséges vérből
vörösvérsejt-koncentrátum, plaz-
makészítmények és vérlemez-
ke-koncentrátum készül, így egy
egység teljes vér három beteg
honfitársunk életén segíthet.

Április 16-án a határmenti
város adott otthont a „Melinda”
Kupa Ifjúsági CTIF Bajnokság
I. futamának. A kedvezőtlen idő-
járás ellenére a verseny jó hangu-
latban telt. A gyerekek több kör-
ben is megmutathatták a felké-
szültségüket, megismerkedhettek a
Letenye ÖTE felszereléseivel. A
délután családias légkörben foly-
tatódott a közös ebédet követően.

„Melinda” Kupa Letenyén
A nap zárásaként egy rövid

eredményhirdetés következett.
A szombati napon megrende-
zett futamról a „Cikádor Fő-
nix” csapata távozott győzte-
sen. A versenysorozat követ-
kező állomásának Bátaszék
települése ad majd otthont –
tette közzé Facebook oldalán
a letenyei Körzeti Tűzoltó
Egyesület.

Fiatalok versenyeztek…

H
ungarikum

H
ungarikum

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Mára már a községi ön-
kormányzatok nélkülözhetetlen
dolgozói lettek a falugond-
nokok, akiknek képzése egyre

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

bővülő feladataik miatt igen
fontos. Immár második éve a
Zala Megyei Önkormányzat
irányításával történik mindez.

Május másodikán a Megye-
házán indult az újabb tanfo-
lyam, ami e hónap huszonhe-
tedikéig tart.

A tanfolyam megnyitóján dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke köszöntötte a résztvevő-
ket. Kiemelte, hogy a falu, -
vagy tanyagondnokok igen fon-
tos szerepet töltenek be az adott
településen. Hazánkban harminc-
két éve működik ez a szolgá-
lat, Zala megyében a falugond-
nokok száma meghaladja a két-
százat. Nagyon fontos a szak-
mai felkészítésük, hiszen fela-
dataik rendkívül szerteágazóak.

A megyei közgyűlés elnö-
kének köszöntője után már meg
is kezdődött a képzés. Dr. Mes-
ter László, a Zala Megyei Ön-
kormányzat főjegyzője a nem-
zet, az állam és az önkor-
mányzatiság témakörében adott
tájékoztatást.

Dr. Pál-Harmath Judit, a
megyei önkormányzat munka-

társa jogi alapismeretekből tar-
tott előadást.

Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a
falugondnokok, erre Csatár-
ban, Szentgyörgyvölgyön, Szil-
vágyon Zalaszentgyörgyönés
kerül sor.

A képzésben részt vesz Pá-
csonyi Imre alelnök is.

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Dr. Pál Attila mondott köszöntőt.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Idei második ülését 2022.
április 21-én, csütörtökön tar-
totta a .Zala Megyei Közgyűlés

A testület a meghívóban
szereplő napirendi pontokról és
azok tárgyalási sorrendjéről tar-
tott szavazást követően elfo-
gadta az elnöki beszámolót és a
lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést.

Második napirendi pontként
dr. Vereckei Csaba Iván megyei
rendőrfőkapitány tartott beszá-
molót Zala megye közbizton-
ságának helyzetéről, az ennek
érdekében tett intézkedésekről,
feladatokról. A tájékoztatásból
kiderült: megyénkben az előző
évektől eltérően emelkedett a
regisztrált bűncselekmények
száma, a közterületen elköve-
tett bűncselekmények száma
viszont csökkenést mutat, amely
a városi kapitányságok adatai-
ban is megjelenik. A kiemelten
kezelt bűncselekmények száma
szintén csökkent Zala megyé-
ben, azonban az on-line térben
elkövetett bűncselekmények,
elsősorban csalások száma to-
vább nőtt. Zala megye rendőri
szerveinek nyomozáseredmé-
nyességi mutatója 2021-hez
képest növekedett, 82,8 %-os.
A Zala Megyei Rendőr-főka-

Tájékoztató a megye közbiztonságáról
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

pitányság 2022. évi főbb célki-
tűzései között szerepel a megye
baleseti statisztikájának javítá-
sa, a lakosság szubjektív köz-
biztonságérzetének fenntartása
és lehetőség szerint további
javítása, az illegális migráció
elleni hatékony fellépés és a
társadalmat foglalkoztató, szé-
lesebb sértetti kört érintő ügyek-
ben eredményes megelőző te-
vékenység kifejtése.

A rendőrségi beszámolót
követően a testület a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznú-
sági mellékletének elfogadásá-
ról döntött, majd a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2021.
évi belső ellenőrzési jelentését
tárgyalta meg és fogadta el.

A pénzügyi témájú elő-
terjesztések között a közgyű-
lés elfogadta 2021. évi zár-
számadását, majd módosította
2022. évi költségvetését. A
mostani módosítással a költség-
vetés bevétel-kiadási főösszege
1.394.554 e Ft-ra módosult,
ami a 2021. évi maradvány
átvezetését is magában foglalja.

A soron következő szava-
zással a közgyűlés módosította

Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló rendeletét.

A testület jóváhagyta Zala
megye előzetes Integrált Terü-
leti Programjának módosítását,
Zala megye TOP+ fejlesztési
forrása a korábbi 55,952 mil-
liárd forintról 61,322 milliárd
forintra emelkedett. A forrás
növelése többek között közút,
energetikai, aktív turisztikai és
köznevelési fejlesztések meg-
valósítását teszi lehetővé me-
gyénkben.

Döntött továbbá a közgyű-
lés a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról.

Végezetül a testület jóvá-
hagyta a HUNG-2022, a nem-
zeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására irányuló pályázati
felhívásra benyújtott projektet,
valamint három, a Zala Megyei
Önkormányzat projektpartneri
részvételével az Interreg Cent-
ral Europe 1. pályázati felhí-
vására benyújtott pályázatot,
vállalva, hogy a pályázat nyer-
tessége esetén biztosítja a Zala
Megyei Önkormányzat felada-
tainak megvalósításhoz szüksé-
ges 5 %-os önerő összegét.
(Forrás: Zala Megyei Önkor-
mányzat)

Dr. Vereckei Csaba Iván részletes tájékoztatást adott Zala me-
gye közbiztonsági helyzetéről.
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres munkavállalót

teljes munkaid s foglalkoztatásbanő 2 m szakosű

munkarendben azonnali belépéssel a

következ munkakörbe:ő

Általános karbantartó

Fõ feladata:

o Általános épület-karbantartási munkák,

kültéri munkákban való aktív részvétel,

gépek- berendezések üzembiztonságának

biztosítása.

o Képesség önálló és csapatban történő

ő űmunkavégzésre, megfelel m szaki

őszemléletmód, valamint alapvet gyakorlat

a karbantartás/mechanikus, elektromos, víz,

stb. területén.

Elvárások:

o Gépek, berendezések, épületek általános

karbantartásában szerzett tapasztalat,

űm szaki szakmunkás bizonyítvány.

o Pályakezd k jelentkezését is várjuk.ő

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, kér-

jük, önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de

e-mail címre, vagy személyesen hozza el

nekünk, illetve postai úton is elküldheti a Müller

Drogéria Magyar-ország Bt, 8868 LETENYE, Mura

út 2 címre.

A húsvéti tojásfestés hagyo-
mánya évszázadokra nyúlik visz-
sza, ezzel szimbolizálva Jézus fel-
támadását. Mára már szokássá
vált, hogy a locsolásért a lányok
színes, festett tojásokkal kedves-
kednek a fiúknak. Ezek a hímes
tojások különböző technikával
készülhetnek, például természetes
anyagok felhasználásával, íróká-
zással vagy esetleg batikolás-
sal, de emellett modern megol-
dásokkal is találkozhatunk.

A hagyományőrzés érdekében
április 9-én egyCsörnyeföldön
húsvéti kézműves foglalkozás ke-
retein belül a faluban élő fiatalok
megismerkedhettek a hagyomá-
nyos tojásfestési technikákkal.
Brunnerné Gyurkó Melinda, a
falu közművelődési szakembere
bemutatta a résztvevőknek a nö-
vényrátétes díszítés, a batikolás
technikáját, miszerint a tojás fe-
lületéhez mindenféle virágokat,
leveleket kell rögzíteni, majd így
mártani a festékbe. A rögzítéshez

Húsvéti tojásfestés Csörnyeföldön

nejlonharisnyát a legegyszerűbb
alkalmazni és miután kellően
megszáradtak a tojások, a rögzí-
tést le kell venni és szépen ki-
rajzolódik a minta. Száradást kö-
vetően szalonnabőrrel vagy olajos
kendővel lehet fényesíteni a fe-
lületet. A festéshez különböző
természetes anyagokat használ-
tak fel a gyerekek, ilyen volt pél-
dául a hagyma héja, ami piros,
és a lilakáposzta, ami kék színt
eredményezett.

Ezen kívül a foglalkozás részt-
vevőinek lehetőségük volt meg-
lévő minták, valamint saját öt-
leteik alapján fából készült tojás
alakú díszt készíteni, festeni.

Összességében a faluban élő
gyerekek egy jó hangulatú, él-
ménydús eseményen vehettek
részt, ahol megismerkedhettek a
tojásfestés különböző formáival
és díszítési technikáival, tekin-
tettel a hagyományőrzés fontos-
ságára.

Sztojkó Szonja



Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo
A horvát Muraköz

megye támogatásával
minden murakereszt-
úri utcában kétnyelvű
utcatáblák fogják segí-
teni a tájékozódást.
Zrínyi Miklós születé-
sének 402. évforduló-
jára Horvátországból
érkező vendégekkel
közösen emlékeztek
május 3-án Murake-
resztúron, és ünnepé-
lyesen felavatták az
első magyar-horvát ut-
catáblát, aminek az

Kétnyelvű utcatáblák segítik az eligazodást

állványát a Murakeresztúri Ön-
kormányzat finanszírozta. Az
első utcatábla Zrínyi Miklós
nevét viseli, az állványt pe-
dig keresztúriPókecz Gábor
lakatos készítette hozzá. Az
önkormányzat sorra kiteszi
majd az új állványokat és
azokra a táblákat, hogy a faluba
érkező vendégek is könnyen
eligazodhassanak a települé-
sünk, akár belföldről, akár a
szomszédból látogatnak Ke-
resztúrra.

Polgár Róbert polgármester
elmondta: „Murakeresztúr ma-
gyar-horvát település, minden
ötödik keresztúri horvát nem-
zetiségűnek vallja magát. Mi
pedig büszkék vagyunk erre a
kettős identitásra, településünk
horvát hagyományaira, ezért
mindent megteszünk a kétolda-
lú kapcsolatok erősítése érde-
kében. Az összetartó közösség
ugyanis a jó együttműködés és
a fejlődés alapja. Szeretnénk a
jövőben tovább erősíteni kultu-

rális, turisztikai és gazdasági
kapcsolatainkat a folyó másik
partján élő barátainkkal.”

A település vezetője bízik
benne, hogy hamarosan meg-
épülhet a Murán az új híd, amely
közvetlen kapcsolatot nyit majd
Horvátország felé, és így nem
kell 30-40 kilométeres kitérő-
ket tenni, ha a keresztúriak át
akarják lépni a határt közúton.

Az utcatáblák avatóünnep-
ségére a szomszédos horvát és
magyar települések vezetői is

ellátogattak. Dr. Mladen Andr-
lićnek, a Horvát Köztársaság
magyarországi nagykövetének,
Matija Posavecnek, Muraköz
megye főispánjának, Josip Gri-
vecnek, Muraköz alispánjának
és , Mu-Dragutin Glavinának
raköz Megyei Közgyűlés elnö-
kének személyesen köszönhet-
ték meg így a keresztúriak a
fejlesztést. De részt vett az
eseményen a kétnyelvű táblák
ötletét elsőként felvető dr.
Koósz Attila konzul és Mura-
keresztúr híres szülötte, dr.
Gadányi Károly Cseresnyésis.
Péter, a térség országgyűlési
képviselője is köszöntőt mon-
dott, nagy elismeréssel szólt az
itt élő horvát kisebbségről,
amely büszkén őrzi hagyo-
mányait és szokásait.

Az első utcatáblát Vaslabán
Csaba Josipmurakeresztúri és
Drvoderić Goričan-i plébános
is megáldotta. Az avató cere-
mónia résztvevőit a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskola tanárai,
diákja és a Zrínyi Kadétok ün-
nepi műsorral ajándékozták meg.

Hivatalos küldöttség is érkezett Horvátországból a kétnyelvű keresztúri
utcatáblák avatóünnepségére.

Murakeresztúron is a kormánypárt jelöltje nyert

Továbbra is Cseresnyés Péter a térség országgyűlési képviselője.

Április 3-án Murakereszt-
úron is országgyűlési választá-
sokat tartottak, a keresztúriak
döntő többsége Cseresnyés Pé-
terre, a kormánypárt jelöltjére
szavazott mindkét szavazókör-
ben. A településen a választásra
jogosultak több mint 63 szá-
zaléka vett részt. Cseresnyés,
aki az elmúlt négy évben is
ennek a választókerületnek a
képviselője volt, ismét nyerni
tudott, így újabb négy évig
képviselheti a keresztúriakat a
Magyar Országgyűlésben.

A jelöltje aFidesz-KDNP
murakeresztúri 1-es számú sza-
vazókörben 319 szavazatot,

59,74 százalékot kapott, a 2-es
számú szavazókörben pedig
178-an szavaztak rá, ami 57,79
százalékot jelentett. A második
helyen , az el-Horváth Jácint
lenzéki összefogás jelöltje vég-
zett, aki mindkét szavazókör-
ben majdnem 30 százalékot,
összesen 248 szavazatot kapott.

Murakeresztúron listán is a
Fidesz-KDNP nyert majdnem
60 százalékos eredménnyel,
498 szavazattal. A második
helyen az ellenzéki összefogás
listája végzett 248 szavazattal.
Harmadik a Mi Hazánk lett 57
szavazattal, ami közel 7 szá-
zalékos eredményt jelent.
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2022 áprilisában újra megrendezésre került a Keresztúr
Nevű Települések Szövetségének XI. ifjúsági találkozója, amin
11 település diákjai vettek részt. Az idei évben Sárkeresztúron
volt a vetélkedő és a szállás is.

Murakeresztúrról ebben az évben két háromfős csapat is
szerepelhetett, egy fiú (Béli Dominik, Deák Milán, Virovecz
Zsombor Kápics Katalin, Kertész Blanka, Viro-) és egy lány (
vecz Anna) trió. Így hát a találkozó előtt szorgosan tanultunk és
alaposan felkészültünk, hogy minél jobban teljesíthessünk a
vetélkedőn és büszkén képviselhessük településünket. Hama-
rosan eljött az idő, és máris indultunk Józsi bácsival Sárke-
resztúrra egy hétfői nap délutánján. Este hatig odaértünk, elfog-
laltuk a szállásunkat és a vacsora után az ismerkedési estnek
köszönhetően jobban megismerhettük egymást és tartalmas
élményekkel gazdagodtunk mindannyian.

Másnap kezdődött a csapatok közötti versengés. Közben
megismerhettük Sárkeresztúrt is egy kísérő segítségével, mivel
különböző feladatokat kellett megoldani 8-8 állomáson a falu
nevezetesebb helyein. A versenyfeladatok szórakoztatóak és
ötletesek voltak. Az egyik feladat különösen is, mivel egyikünk
sem volt még korábban szabadulószobában, azt sem tudtuk,
hogy hol kezdjük el. Ha komolyan vették volna a szervezők,
lehet még mindig a Sárkeresztúri Általános Iskola 1.a osz-
tálytermében lennénk.

Az exatlon pályák viszont lehettek volna kicsit hosszabbak,
mert így nem lehetett komoly előnyt szerezni az akadálypálya
részénél. Ezt a feladatot nagyon élveztük, de tudjuk, hogy a
tornaterem mérete ennyit engedélyezett. Szeretnénk külön
megköszönni a testnevelő tanárok kreatív munkásságát. Ven-
déglátóink nagyon kedvesek voltak, az ételek finomak, a szál-
lás pedig barátságos, a matracok viszont lehettek volna kényel-
mesebbek is.

A versenyen kívül számos szabadidős tevékenységet bizto-
sítottak a diákoknak, mint például társasjáték parti, táncház és a
búcsúesten diszkó. A diáktalálkozó zárásaként csütörtök dél-
előtt megtekintettük Dinnyésen a Várparkot és a Skanzent, ahol
a világ egyetlen anyaghűen megépített vármakett parkja talál-
ható. A Várpark anyagával az építő Alekszi Zoltán 2018, 2019,
2020 és 2021-ben bekerült a Guinness világrekorderek közé.

Az ifjúsági találkozón sok új ismeretséget szereztünk, bár
szerintem ezek a barátságok nem fognak örökké tartani. Ennek
ellenére örülünk, hogy ennyi embert megismerhettünk és meg-
tapasztalhattuk, milyen érzés ennyi diákkal együtt közösen ke-
resztúrinak lenni. Szeretnénk megköszönni Csutiné Turi Ibolya
polgármesternek és igazgatónak ezt a szín-Mészáros Adrienn
vonalasan megszervezett programot Sárkeresztúron. Nagyon
tartalmas volt az a 4 nap amíg ott voltunk és olyan élmé-
nyekben lehetett részünk, amelyet hálával telt szívvel viszünk
haza. Ha lett volna rá lehetőség, szívesen maradtunk volna még
pár napot.

Kápics Katalin
diák

A murakeresztúri önkor-
mányzat dolgozói nagy erőkkel
dolgoznak azon, hogy rendbe te-
gyék a település kiterjedt zöld-
területét. Április közepén a kollát-
szegi körforgalmat gazolták, csi-
nosították ki. A településnek az

Kivirágzott a körforgalom
elmúlt évben egy új karbantartó
kisgépet is sikerült beszereznie,
amelynek köszönhetően jelentő-
sen hatékonyabbá vált a zöldte-
rület gondozása, de pályázati
pénzből már locsólókocsit is tud-
tak vásárolni száraz idő esetére.

Határon innen és túl több
névrokon települése is van
Murakeresztúrnak, amelyekkel
közös szövetséget alkotnak. A
Keresztúr nevű települések
képviselői és vezetői évről évre
találkoznak egymással, meg-
osztják jó tapasztalataikat és
gyakorlataikat. Eszmét cserél-
nek, barátkoznak, építik a hazai
és határon túli kapcsolatokat.
Ezzel is erősítik a hazaszere-
tetet, a keresztúri öntudatot.

2022 tavaszán a Keresztúr
Nevű Települések Szövetsége

Sárkeresztúr volt az ifjúsági találkozó házigazdája
Sárkeresztúron tartotta meg a
XI. nemzetközi ifjúsági találko-
zóját, amelyen Polgár Róbert
murakeresztúri polgármester,
Zavarkó József alpolgármester
és hat murakeresztúri diák is
részt vett. Polgár Róbert el-
mondta: „A jövőben is ápolni
fogjuk névtestvér települé-
seinkkel a kapcsolatot. Ez egy
jó lehetőség a fiatalok számára
is, hogy világot lássanak, új
barátságokat köthessenek és
értékes tapasztalatokat gyűjt-
senek.”

A murakeresztúri küldöttség a találkozón.

A murakeresztúri
faluvezetés célja, hogy
egyre zöldebbé, kör-
nyezetbarátabbá, fenn-
tarthatóbbá tegyék a
települést. Ennek érde-
kében az elmúlt két és
fél évben több kisebb
és nagyobb fejlesztést
is végrehajtottak itt. A
cél az, hogy csökkent-
sék a falu által termelt
szemetet, újrahaszno-

Folyamatosan zöldül a település

sítsák a hulladékot, és szige-
teljék, napelemmel lássák el az
épületeket, intézményeket.

Az elmúlt két és fél év fon-
tosabb fejlesztései közé tarto-
zik, hogy az önkormányzat
mellett újra kialakítottak egy
üveggyűjtő szigetet, megszer-
vezték a fáradt olaj, használt
zsiradék begyűjtését és elszállí-

tását is. A zöldhulladékot a
temetőben és közterületeken
szintén összegyűjtik és kom-
posztálják.

Szigetelték és napelemmel
látták el az önkormányzati hi-
vatalt. Felújítják és a fenntart-
hatóvá teszik az óvoda épületét
és ezt tervezik a falu műve-
lődési házával is.
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Pintér Sándor belügymi-
niszter kitüntette Tislerics An-
talt Murakeresztúri Önkéntes, a
Tűzoltók parancsnokát. Mura-
keresztúrnak van az egyik leg-
összetartóbb közössége egész
Zala megyében. Ez nagyban
köszönhető az olyan kiváló
és felelősségteljes vezetőknek,
mint amilyen Tislerics Antal.

Az egyesület több évtizede
ügyel a település és környéké-
nek biztonságára, számtalan
mentésben és tűzoltásban vet-
tek részt a keresztúri önkéntes
lánglovagok. Folyamatos részt-
vevői a murakeresztúri családi
napoknak és falusi rendezvé-
nyeknek is. A község méreté-
hez képest ez az egyik legna-

Miniszteri kitüntetést kapott a lánglovagok kapitánya
gyobb és leglelkesebb önkéntes
tűzoltóság, amelyet Tislerics
Antal immár hosszú évek óta
irányít nagyszerűen.

Polgár Róbert murakereszt-
úri polgármester a közösségi
oldalán méltatta Tislerics Antalt
a kitüntetés kapcsán: „Rászol-
gált az elismerésre, amelyhez
egész településünk nevében
szívből gratulálok ezúton is.
Egyúttal köszönöm neki és tár-
sainak, hogy éjt nappallá téve
folyamatosan vigyáznak a ke-
resztúriak biztonságára. Nagy
öröm, hogy Antira nemcsak tűz-
oltóként, hanem önkormányzati
képviselőként is számíthatunk.
Ott is remek társ, aki mindig a
falunk, a közösség érdekét nézi.”

A murakeresztúri tűzoltók
húsvétvasárnapján tüzet oltot-
tak a Mura partján. Nem sok
kistelepülés van az országban,
amelynek olyan szervezett és
jól felszerelt tűzoltói vannak,
mint Murakeresztúrnak.

A Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai az ün-
nepek alatt is vigyáztak a kör-
nyéken élők biztonságára. Mol-

Húsvéti locsolás puttonyfecskendőkkel
náriban a Mura partján 100
négyzetméteren égett az aljnö-
vényzet húsvétvasárnap, de a
keresztúri lánglovagok put-
tonyfecskendőkkel sikeresen
eloltották a tüzet. A tűzoltóink
húsvét hétfőn kölnivel, szódá-
val és vödrökkel is locsolni
indultak, de már nem a veszély
elhárításáért, hanem piros to-
jásokért.

Tüzet is oltottak, s a leányokat - asszonyokat is meglocsolták.

A murakeresztúri polgárőr-
ség 5 millió forintot nyert a
Magyar Falu Programban arra,
hogy egy új járőrautót vehes-
senek, amellyel terepen is gyor-
san és biztonságosan lehet
menni. Az új terepjárót április
elején adta át ünnepélyes kere-
tek között , aCseresnyés Péter
település országgyűlési képvi-
selője. A jármű megvásárlásá-

Új járőrautót kaptak…

hoz a helyi vállalkozók is hoz-
zájárultak.

Ennek a kocsinak köszön-
hetően könnyebb lesz fenntar-
tani a falu biztonságát, nyu-
galmát és békéjét. A polgárőrök
fontos célja volt, hogy a régi
járőr autót lecserélhessék. A
kormány és a falu összefogásá-
nak köszönhetően jöhetett most
létre ez a fejlesztés.

A sikeres pályázat mellett a helyi vállalkozók is segítettek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.huMura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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Egymillió forint értékben
nyertek napernyőket az óvodá-
ra egy verseny keretében a mu-
rakeresztúri ovisok, az átadó
ünnepségét április végén tar-
tották a faluban. Egy zalai épít-
kezési vállalkozás hirdetett kör-
nyezettudatos játékot óvodá-
soknak. Újrahasznosított tár-
gyakból kellett „varázsházikót”

Napernyőt nyertek a varázsházikóval
építeni, amire aztán a vállalko-
zó közösségi oldalán lehetett
szavazni. A zalai cég vállalta,
hogy a verseny győzteseinek az
óvodáját jutalmul egymillió
forint értékben fejleszti.

A szakmai zsűri és a kö-
zönség a keresztúri ovisok há-
zát találta a legjobban sike-
rültnek, így nyert az óvoda

egymillió forintot, amiből há-
rom kihúzható árnyékoló er-
nyőt szereltek fel az intéz-
ményre. Így az ovisok a nyári
melegben is biztonságban, ár-
nyékban és hűvösben játsz-
hatnak majd.

A keresztúri ovisok győztes
csapatának tagjai: Farkas Hédi,
Horváth Melissza, Horváth
Noel, Répás Alex Kuzmaés
Jakab voltak.

Egymillió forint értékű a nyeremény.

Új munkavédelmi bakan-
csokat, csizmákat szerzett be a
murakeresztúri önkormányzat a
közmunkásoknak és a karban-
tartóknak. Bőrből készült, acél-
betétes bakancsokat és csizmá-
kat vettek a hivatal dolgozói-
nak, hogy biztonságosan és

Megbecsülik a közmunkásokat és a karbantartókat
megfelelően felszerelkezve tud-
ják elvégezni a sokszor nehéz,
olykor fokozottan balesetveszé-
lyes munkákat.

A közmunkások és a kar-
bantartók a tavaszi karbantar-
tási munkák során is gépekkel
és nagy figyelmet igénylő szer-

számokkal dolgoznak, sokszor
kimondottan nehéz terepen. A
faluvezetés szeretne minél jobb
feltételeket biztosítani a mun-
kájukhoz, hiszen nekik köszön-
hető, hogy Murakeresztúr az
egyik legtakarosabb falu Zala
megyében.

Akciós húscsibék

2021-ben óriási sikere volt
az egynapos csibeosztásnak Mu-
rakeresztúron. Egy a faluval jó
kapcsolatot ápoló zalai csirke-
tenyésztő felajánlotta, hogy egy
szállítmánynyi csibét ajándékoz
a falunak. Rengetegen jelentkez-
tek akkor, hogy a kis csibéket a
ház körül felneveljék, több mint
3000 egynapos csibét osztottak
ki akkor a településen az ön-
kormányzat szervezésében.

Bár a hivatal idén ingyenes
csibét nem tudott beszerezni,
de a nagy érdeklődésre való
tekintettel újra megkérték a vál-

A Muramenti Parasztporta
Hagyományőrző Egyesület nagy-
csütörtökön délelőtt a murake-
resztúri óvodásokat hívta meg a
tájházba, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy a húsvéti
várakozást örömtelivé tegyék a
kicsik számára.

A tájházba Tótszentmárton-
ból érkezett ésRodek Katalin
Kuzma Lászlóné, Tünde, akik a
hagyományos, írókával történő
tojásfestést mutatták be a gye-
rekeknek. Murakeresztúrról To-
ronyiné, Marika néni gyönyö-
rű, művészi tojásfestési tech-
nikájába is betekintést nyer-
hettek a gyerekek, miközben
saját maguk is kipróbálták a
temperával történő tojásfestést.

Hagyományőrzés az óvodásokkal
Csicsek Anita helyi vállal-

kozó mézeskalács tojásait
szintén nagy élvezettel díszí-
tették a keresztúri ovisok.
Éneklés és mondóka közben
tojásfát díszített a sok apró kéz.
Végül, de nem utolsó sorban a
kicsik örömére egy kosárnyi
meglepetés felkutatása volt a
program a bokrok és fák alatt.
Közben a gyerekek megtekin-
tették a tájház belsejét, érdek-
lődve hallgatták, hogy is él-
tek régen őseink, a sok hasz-
nálati tárgyat hogyan hasz-
nálták annak idején. Kipróbál-
ták a csizmahúzót, a régi
hintalovat. Kicsik és nagyok
minden percét élvezték a közös
programnak.

lalkozót, hogy segítsen a fa-
lunknak kedvezményesen csi-
bét beszerezni. Majdnem 500
egynapos csibét vehettek így a
keresztúriak nagykeráron még
a húsvéti ünnepek előtt. A falu-
vezetés célja, hogy Murake-
resztúron minél többen gazdál-
kodjanak. Minél többen ter-
messzenek növényt és tartsanak
állatokat, mert a ház körüli gaz-
dálkodás segíti a falusi közös-
ség és kultúra megerősítését.
Az így előállított ételek fino-
mabbak, egészségesebbek és
összehozzák a családot is.



V.20 .22  május Mura Info

Nagyszombat előtt egy hét-
tel délelőtt 10 órától, húsvét-
váró kézműves program vár-
ta a gyerekeket. Ezen a napon
14 gyermek vette igénybe a
„nyusziváró” programot. Az
alapanyagokból, tojásokból na-
gyon sok szép munka szü-
letett.

Húsvétváró játszóház…
A képességet is fejlesztő já-

tékos napon segítségünkre volt
Takácsné Istvánné, Edit néni is.
Köszönjük Fityeház Község
Önkormányzatának Sárköziés
Éva sármelléki vállalkozónak a
program támogatását.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Sok szép alkotás született…

A jó idő megérkeztével
belendült a természet, így a
murakeresztúri önkormányzat-
nak is egyre több munkája van
a falu zöldterületeivel. A kar-
bantartók és a közmunkások
nagy erőkkel dolgoznak azon,
hogy település közterületeit
rendben tartsák. A játszótere-
ken már levágták a füvet, ki-
gazoltak és összegyűjtötték a
leveleket, április végén pedig a
temetőt is rendbetették.

Murakeresztúrnak igen ki-
terjedt zöld területe van, a me-

Rendbetették a temetőt

legebb és esős idő pedig jó sok
feladatot ad a hivatal dolgozói-
nak. A lakóházak előtti terüle-
tet, a növényeket, a vízelvezető
árkokat a lakosoknak kell
rendben tartaniuk. Ez azért is
különösen fontos, mert egyre
többször fordul elő, hogy hir-
telen nagy eső zúdul le a mi
településünkön is. Ha felké-
szülnek rá, gondoskodnak róla,
hogy a víz megfelelően el tud-
jon folyni, akkor nem okoz
majd károkat a nagyobb eső-
zés sem.

Majdnem 40 millió forintot
nyert a murakeresztúri önkor-
mányzat a Magyar Falu Prog-
ramban arra, hogy a falu
gyógyszertárának régi épületét
megvegyék és felújíthassák,
ott új szolgálati lakást ala-
kíthassanak ki. A szolgálati
lakást olyan ember veheti
igénybe, aki közszolgálati mun-
kát lát el.

Szolgálati lakás lesz
Az elmúlt több mint két és

fél évben számos pályázatot
adott be a település, hogy fej-
leszteni tudják a helyi szolgál-
tatásokat, fellendíthessék a falunk
fejlődését. A pályázással járó fel-
adatokat alpolgár-Zavarkó József
mester fogja össze. Idén a tele-
pülés eddig kilenc különböző
pályázaton indult el, ezek közül
sikerült most egyet elnyerni.

A járványügyi korlátozások
feloldását követően Fityeházá-
val közösen újra meg tudták
tartani a ha-Murakeresztúron
gyományos ultibajnokságot. A
tizenkettő fordulós, nyolc órán
át tartó versenyen huszonöten
vettek részt. A kártyások ven-
déglátásáról Kocsis Imre Fitti
gondoskodott, gombás csülök
pörkölttel kényeztette a megje-
lent ultisokat. Az idei „citrom

Cser Ferenc lett az ultibajnok

díjas” a fityeházi Csanaky Ti-
bor lett. Ő végzett az utolsó
helyen.

A 3. helyezett Kocsis János
Piktor lett Murakeresztúrról, a
2. helyen végzettNovák Zoltán
Fityeházáról, az 1. helyezett pe-
dig a keresztúri lett.Cser Ferenc

A bajnokságnak a Murake-
resztúri Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület adott otthont, a versenyt
Zavarkó József szervezte meg.

Huszonöten vettek részt a versenyen.

Sikeresen pályázott a falu
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2022. március 26-án – ha-
gyományteremtő jelleggel –
Kozármislenyben került meg-
rendezésre az I. Horvát Zenei
és Gasztronómiai találkozó,
amelyre a magyarországi hor-
vát közösségeket és az anya-
országi baráti települések dele-
gációit invitálták a szervezők.

A gasztro-eseményre 15 fős
csapatokkal lehetett nevezni. A

I. Horvát Zenei és Gasztronómiai találkozó

rendezvényen Fityeház Horvát
Nemzetiségi Önkormányzata 8
fős csapattal vett részt. A
30.000 Ft nevezési díj fejében a
csapatok kaptak 5 kg darált
kolbászhúst, amiből helyben
kellett kolbászt tölteni, majd
meg is kellett sütni. Ezen kívül
minden csapat kapott 6-7 kg
vaddisznó- illetve sertéshúst,
amelyből pörköltet, vagy gu-

Fityeház is résztvevő volt.

lyást kellett főzni a csapatok
számára, illetve kóstolót kellett
biztosítani a vendégek részére.
A zsűri az elkészült ételeket
minősítette.

0,5 l házi pálinkát is le kel-
lett adni a szakmai zsűrinek,
amely szintén elbírálásra ke-
rült. Negyedik feladatként a
csapatoknak egy saját tájjellegű
specialitásokból, termékekből,
ételekből álló kínáló asztalt

kellett megteríteniük. Ötödik fel-
adatként a csapatból 1-2 főnek
a saját településére, régiójára
jellemző népviseletben történő
megjelenését várta el a zsűri.

A csapatok 15 db belépő-
jegyet is kaptak az esti koncert-
folyamra, amelyen három is-
mert horvát együttes – a Srebr-
na Krila Mejaši Slavo-, a és a
nia Band lépett fel.

– TJ –

2022. április 09-én 9 órától
„Tiszta szívvel” címmel költé-
szet napi programot tartottunk
a . AFityeházi Könyvtárban
gyerekek ismert költők versei-
ből választhattak és saját kézzel

Költészet napi megemlékezés
papírra írták a verseket. A máso-
dik fordulóban mindenki szaba-
don választott verset szavalt. A
szereplőket apró ajándékok várták.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Nagyszombaton a községben eldugott húsvéti papírtojásokat
keresgélhettek a vállalkozó kedvű gyerekek. A megtalált papírto-
jásokért cserébe maguk által választott húsvéti dekorációt és édes-
séget vehettek át a helyi könyvtárban. 39 gyermek és fiatal döntött
úgy, hogy kipróbálja magát a kincsvadászaton. Az estig tartó prog-
ramsorozat részeként – a sikerélményt nyújtó vadászatot követően
– húsvéti játszóház lehetőség is rendelkezésre állt a fiataloknak.

A gyerekek nevében köszönjük Fityeház Község Önkormány-
zatának Sárközi Évaés sármelléki vállalkozónak az ajándékokat.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Húsvéti tojás keresése Fityeházon…

A XIV. Országos horvát
kispályás torna 2022. április
23-án került megrendezésre
Pécsett, a Miroslav Krleža Hor-
vát Gimnázium udvarán lévő
műfüves sportpályán. Fityeház
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzata minden évben meg-
szervezte az országos horvát
kupán való részvételt – az
utóbbi években a Muramenti
Horvát Öregfiúk Egyesületével
való együttműködés keretében.

Az idén – Zala megye kép-
viseletében – 14 fővel vettünk

Országos horvát kispályás labdarúgó kupa

részt a kupán, ahol Budapest,
Bácska, Baranya, Podravina és
Gradistye régióinak csapataival
kellett megküzdenünk a
kupáért.

Miután 1. helyen végeztünk
a csoportunkban, így mi játsz-
hattuk a döntőt a másik csoport
győztese – a Bácskai Horvátok
– csapata ellen. A nagy, de
rendkívül sportszerű küzdelem-
ben alulmaradtunk, így a máso-
dik helyen végeztünk és ezüst-
érmesek lettünk.

-f-
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes

munkaid s 2 m szakoső űfoglalkoztatásban

munkarendben 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 meg

rendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Raktáros munkakör:  Teherautó rakodó

Fõ feladata:

o a teherautók leszedése és rakodása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés

� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsa,buszjáratok

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

Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Április elején ötletes és
újszerű dekorációt készítettek a
Letenyéért Közéleti Egyesület
tagjai és a helyi önkéntesek a
városban. Kihasználva a város
központjában lévő virágkoszo-
rú fémvázat, zöld textillel borí-
tották azt, majd virágcserépből
készített húsvéti nyulakat és
dekorációt helyeztek el a borí-
táson. Színes és vidám, környe-
zetbe illő dekorációval várták
húsvét ünnepét a letenyeiek.

A utca lakóiBaross Gábor
pedig tojással díszítették az
egyik fát és kis figurákkal tet-
ték hangulatosabbá az utcaké-
pet – fogalmazott Farkas Szi-
lárd polgármester, aki ezúton is
megköszönte a kezdeménye-
zést és az önkéntes munkát.

Ötletes húsvétváró dekorációt készítettek
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A és aThermal Hotel Balance Lenti Lenti Termálfürdõ
és Szent György Energiapark munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:
– Szobalány
– Konyhai kisegítõ
– Éttermi kisegítõ
– Medenceõr
További nyitott pozíciók a www.balancehotel.hu
és a weboldalak karrierwww.lentifurdo.hu
menüpontjaiban.
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Dél-Zala Murahíd
Kistérségi havilap

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Költészet Napja 2022. Gon-
dolatok, melyek örök érvényű-
ek. Sorok, melyek sosem men-
nek ki a divatból.

A Tér zene programsorozat-
ban a Kávészünet Zenekar kon-
certjén a legismertebb klasszi-
kus és kortárs költők művei, va-
lamint saját szövegű versátira-
tok szólaltak meg modern, di-
namikus hangzással.

*
Április 2. a gyermekköny-

vek nemzetközi napja, Hans
Christian Andersen dán meseíró
születésnapjára a „Tarka kelmék”
című programunkkal emlékez-

Az FMHK-ban történt
tünk. Tanulságos, élményekben
gazdag és vidám délelőttöt töl-
töttünk együtt a 4. osztályosok-
kal Andersen A császár új ru-
hája meséjének feldolgozásá-
val, játékkal és kézműveske-
déssel.

*
A letenyei Hóvirág Óvoda

ügyes óvodásaival beszélget-
tünk a tavaszi kisállatokról, meg-
néztük „Pipi és Hápi” mesés
bábjátékát és tojásban csücsülő
húsvéti kiscsibe sem maradt el.

*
A Bánokszentgyörgyi Pity-

pang Óvoda ügyes óvodásaival

tavasz a gazdaságban és a hús-
vét volt a témánk. Beszélget-
tünk a háziállatokról, megnéz-
tük „Pipi és Hápi” mesés báb-
játékát, valamint tojásban csü-
csülő húsvéti kiscsibe is ké-
szült.

*
Fogyatékossággal élő ember

számára hozták létre tavaly a
Kivi Szolgáltató Központot Be-
csehelyen.

Az ott élő gondozottak láto-
gattak el könyvtárunkba, ahol
megismerkedtek az épülettel, mó-
kás papírszínházas előadást hall-
gattak, játék keretében felidéz-
ték a könyvtárba vezető utat és
könyveket is lapozgattak.

Öröm volt számunkra meg-
ismerkedni velük!

*
Április 8. az emberszeretet

világnapja, mely arra hívja fel a
figyelmet, hogy szeretettel és
segítőkészséggel forduljunk
embertársaink felé.

A letenyei első osztályosok-
kal mélyültünk el a témában,
akik ügyesek voltak és nagyon

jó példát mutattak nekünk. Az
„Együtt sikerülhet?” című fog-
lalkozás keretében a Hogyan
nőtt nagyra az égbolt? papír-
színházi mesét játékkal és kéz-
műveskedéssel dolgoztuk fel.

Andersen születésnapján…
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Pak-
tum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azo-
nosítószámú projekt, mely 2017. január 1. és 2022. május 31.
között 1.102,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg. A megyei foglalkoztatási paktum legfőbb célja a
Zala megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrá-
nyos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak fog-
lalkoztathatóságának javítása volt.

Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésé-
vel, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, kiváló partnerségben
megvalósuló paktum az elvárásokat túl is teljesítette.

A megvalósítás kezdetétől 2022. április 30-ig 773 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 403 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
pedig egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban
részesült.

A projekt időtartama során számos rendezvény és találkozó
valósult meg a megye különböző településein, többek között a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált
KKV és Mikrovállalkozási munkacsoport találkozói és konfe-
renciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferen-
ciák, valamint 20 alkalmas helyi termék rendezvénysorozat.

A megyei paktum területi hatálya az egész megyére kiterjedt,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban

lakcímmel rendelkező személyekre, azonban a megyei paktum-
mal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (Zalaegerszeg-
Lenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segí-
tették a zalai álláskeresők munkához jutását.

A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támoga-
tásukra 1,963 milliárd forint került felhasználásra. A leggyakoribb
támogatási forma a bér/bérköltség támogatás volt (1344 fő),
továbbá rendkívül nagy volt az érdeklődés az önálló vállalkozás
indítását segítő, vállalkozóvá válás támogatásra is. A paktumok-
nak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékeny-
ségét. A TOP programokban bevontaknak lehetőségük volt új
szakmák elsajátítására, 423-an vettek részt többek között:
Élelmiszer-, vegyi áru eladó, Vállalkozási ismeretek, Építő- és
anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány:Targoncavezető) +
vezetőüléses targonca gépkezelő jogosítvány képzéseken. 701 fő
álláskereső egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgálta-
tásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munka-
erőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum

Tudósítókat keresünk!

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

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Dél-Zala Murahíd


