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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

Helyreállítják a megrongálódott csatornákat
A tavalyi károk után a Belügyminisztériumnál pályázott a
keresztúri önkormányzat, hogy
rendbe tudják tenni a megrongálódott vízelvezető árkokat.
Április végén bejárták, felmérték a terepet, megnézték azokat

a szakaszokat, amelyeket a legfontosabb lenne kijavítani. A
felmérést követően hamarosan
hozzálátnak a helyreállításhoz
is, miután sikerrel pályázott a
település a kormánynál a tavalyi károk enyhítésére.

Újabb fóliasátrak beszerzését tervezik
A heves esőzések több helyen megrongálták a vízelvezető
árkokat, amelyeket most kormányzati segítséggel hoznak
helyre Murakeresztúron.

Tavaly nyáron a hosszú,
kitartó esőzések miatt kilépett a
Principális csatorna a medréből, a vízelvezető árkok is
megrongálódtak Murakeresztúron, néhány pince pedig beázott. A keresztúri tűzoltók a
Mura mentén több faluban is
részt vettek a mentésben az
áradások és a hirtelen kialakult

belvizek miatt. A globális felmelegedés miatt a hosszú száraz időszakokat hirtelen lezúduló esők váltják fel. Egy-egy
ilyen esőzés alkalmával akár
egyhavi csapadék is lehullhat,
amely aztán nem tud elfolyni.
Ilyenkor kulcsfontosságú a lezúduló víz szakszerű elvezetése.

Két hatalmas úthibát is kijavítottak
A murakeresztúri karbantartók és a közmunkások április
második felében két nagy
úthibát is kijavítottak a faluban.
Az egyik nagy kátyú a Petőfi
Sándor úton volt, a másik pedig az Újtelepre vezető útszakaszon.
A faluvezetés is tisztában
van vele, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon leromlott a
keresztúri úthálózat állapota.
Saját forrásból és állami támo-

gatásból szeretnék folyamatosan javítani, fejleszteni az utakat. Az elmúlt évben hideg aszfaltot vásároltak, hogy betömjék a legnagyobb kátyúkat, egy
régi földutat pedig mart aszfalttal vontak be. Az önkormányzat új karbantartó gépét is
bevonják a javításokba Keresztúron.
Mindent elkövetnek, hogy
Keresztúron biztonságos és kényelmes legyen közlekedni.

A fóliasátorban kiszámíthatóbban és gazdaságosabban lehet
növényeket termeszteni. A keresztúri önkormányzat idén már
állított egy sátrat a kertjében, most újabb vázrendszert szereznének be.
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A murakeresztúri faluvezetés egy új, 400 m -es fóliasátor beszerzésén gondolkodik, amivel tovább lehetne bővíteni az önkormányzat kertészetét, hogy minél nagyobb területen és minél hatékonyabban termeszthessenek. Az önkormányzat célja az, hogy sok
finom és egészséges ételt tudjanak helyben előállítani, amit aztán
a település konyhájában fel tudnak használni. A hosszú távú
céljuk pedig az, hogy saját, egészséges biotermékeket hozzanak
létre, amiket országszerte értékesíteni tudnak.
Az önkormányzati kertészet a keresztúri óvoda közvetlen
szomszédságában van, így arra is jó, hogy a gyerekek kedvét
meghozza a gazdálkodáshoz. A magyar falvak elnéptelenedését
csak akkor lehet megakadályozni, ha az új generáció igényeire a
legkisebb kortól kezdve odafigyelnek a települések vezetői.
Ezekben a rendkívüli időkben a túlzsúfolt városokból egyre többen költöznek vidékre. Murakeresztúr fekvése, természeti és kulturális kincsei vonzóak lehetnek a családot alapítóknak, a vállalkozóknak és az idősebb generációnak is.
Murakeresztúron mindig is komoly hagyománya volt a földművelésnek, a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek. A
keresztúri önkormányzati kertészetnek köszönhetően a gyerekek a
gazdálkodás alapfortélyait már kiskorukban megismerhetik és elsajátíthatják. Az önkormányzati kertészetet tehát kettős céllal hozták létre. A település gazdaságának fellendítésére és az új generáció nevelésére.
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Szomorú, személyes búcsú Papócsi Páltól
Ezzel a történettel búcsúzott
el Papócsi Páltól, az önkormányzat munkatársától Polgár
Róbert keresztúri polgármester:
„Ma temettük el szeretett
kollégánkat, Papócsi Pált. Pali
bácsit nemcsak a munkatársai,
az egész falu nagyon szerette.
Igaz, kedves ember volt, különleges jelenléttel. Murakeresztúr kevesebb, üresebb lesz
nélküle. Még tavaly decemberben készült rólunk ez a fotó,
amikor közösen ünnepeltük a
karácsonyt a kollégákkal. Éppen az mutatom neki, hogy
bekerült a falu naptárába, amit
tavaly készítettünk el először,

és minden keresztúri háztartásba eljuttattunk. Pali bácsi
kedves mosollyal nyugtázta,
hogy ő került a márciusi oldalra. Megörökítettük, ahogy a
művelődési ház előtt épp elszív
egy cigaráttát. Pali bácsi munka
közben mindenhol megfordult,
összetartozik Murakeresztúrral.
Fájdalmas belegondolni, hogy
ezek az utolsó képek, amik róla
készültek. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Nyugodj békében, Pali bácsi! Emlékedet őrizni fogjuk. Hálásak
vagyunk neked mindazért, amit
Murakeresztúrért tettél az elmúlt sok-sok évben!”

Bölcsőde tervezésére nyertek pénzt

Két mázsa krumplit ültettek
A murakeresztúri önkormányzat tavaly saját kertészetet
indított, hogy finom és egészséges alapanyagot termesszenek a falu konyhájának. A
kertészet azóta sokat fejlődött,
és számos felajánlás érkezett a
keresztúriaktól, amely még hatékonyabbá teszi az önkormányzat termesztését.
Radai Józsefné, Aranka keresztúri lakos április végén
felajánlotta 1200 m2-es kertjét a
murakeresztúri
önkormányzatnak, hogy ott is termesztésbe
kezdhessenek. Nem kér semmit

cserébe, csak meg kell művelni
a területet.
A faluvezetés élt is a lehetőséggel, két mázsa krumplit
vetettek el a területen. Reményeik szerint több tonna
krumpli is megteremhet majd a
magánkertben, amit a közösség
javára tudnak majd fordítani. A
területet Tislerics Antal keresztúri önkormányzati képviselő szántotta fel, és ő végezte
el a burgonyaültetést is. Andrasek Roland pedig szintén felajánlásból elvégezte az ültetéssel
járó növényvédelmi munkákat.

Nemcsak az új bölcsőde terveit, hanem az óvoda felújítását is
előkészítik Murakeresztúron.

Murakeresztúr is támogatást kap a kormánytól arra,
hogy egy új bölcsődét tervezzenek a faluban, és előkészítsék
a település óvodájának a felújításához a terveket.
Polgár Róbert polgármetser
elmondta: „Keresztúr sikeres
jövőjének az a záloga, hogy a
fiatal generáció otthon érezze
magát falunkban. Minőségi
szolgáltatások álljanak a keresztúri családok rendelkezésére a településünkön, ne kell-

jen elhagyni Keresztúrt, ha
bölcsődébe akarják a szülők a
gyermeküket járatni. Ezért is
vagyunk hálásak Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselőnek, hogy nálunk is lehetőség nyílt az oktatás fejlesztésre. Reméljük, a tervek
elkészülte után hamar hozzáláthatunk a kivitelezéshez is.
Nemsokára új bölcsőde nyílhat a falunkban, és az óvodánkat is korszerűsíteni tudjuk majd.”

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Dél-Zala Murahíd havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Egy önkéntesen felajánlott magánkertben is gazdálkodásba
kezd az önkormányzat. Több tonna krumpli is megteremhet az
1200 nm-es területen.
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Mesterséges fészkekkel a fecskékért
Balogh Ádám murakeresztúri önkormányzati képviselő öt
mesterséges, kerámiából készült fecskefészket vásárolt a
saját pénzéből, hogy új otthont
alakítson ki Kollátszegen a
madaraknak. A Mura közelsége
miatt Keresztúron nyaranként
rengeteg szokott lenni a szúnyog.
Egyetlen fecske naponta akár
1000 vérszívót is el tud kapni.
A klímaváltozás és a természetes élőhelyek megfogyatkozása miatt azonban sajnos Magyarországon egyre kevesebb a

fecske. A mesterséges fészkekkel azonban segíteni lehet a
madaraknak otthonra találni és
tovább szaporodni. Balogh
Ádám és felesége igazi állatbarátok. A kollátszegi közösségi ház falára kihelyezett
fecskefészkekben reményeik
szerint sok új madár telepszik
majd meg. Ha a terv beválik,
akkor újabb fészkeket helyeznek majd ki.
A fészkek kihelyezésében
Zsupek Zsolt karbantartó is
segítséget nyújtott.

Kannavirágokkal szépül a falu
Murakeresztúron kiemelt cél a környezet védelme. Balogh
Ádám képviselő saját maga szerezte be a mesterséges fészkeket, hogy új otthont alakítson ki a fecskéknek.

Új kisbusz a keresztúri sportegyesületnek
Hervai Imre három zsák kannavirág gumót ajánlott fel, amit
már el is ültettek Murakeresztúron.

A keresztúri faluvezetés célja az, hogy Murakeresztúr legyen a Mura vidékének legszebb, legtakarosabb települése, ahol a lakók és a vendégek
egyaránt jól érzik magukat.
Ezért amikor csak lehetőség
nyílik rá, feldíszítik, kicsinosítják a települést.
Télen óriási adventi koszorút állítottak az önkormányzat
épülete előtt, különleges karácsonyi díszkivilágítást telepítettek két utcában is. Húsvétkor a helyi vállalkozókkal
összefogva készültek óriási
szalmabála nyuszik és bárányok. Tavasszal virágot ültet-

tek szerte a faluban, hogy
örömöt okozzanak az embereknek.
A falu további csinosításához rengeteg felajánlást is kap
az önkormányzat. Polgár Róbert polgármester elmondta:
„kaptunk már begóniát és büdöskét is ajándékba, a minap
pedig Hervai Imre adott nekünk három zsáknyi kannavirág gumót. Az ő kertjében túl
sok volt, és örömmel járult
hozzá, hogy Keresztúr virágosabb, szebb legyen. Ezúton is
nagyon köszönjük! Már el is
ültettük a virágokat Murakeresztúr közterein.”

Május 2-án felavatták Murakeresztútron a keresztúri
sportegyesület vadonatúj kisbuszát, amit sikeres TAO-pályázatoknak köszönhetően tudtak
megvenni. Így már két modern,
kilencszemélyes járműve van
az egyesületnek, és ez nagy segítséget jelent a klubnak, amikor idegenben kell utazniuk a
focicsapattal mérkőzésekre. A
sportegyesületet nyolc évvel
ezelőtt indították újra, szinte a
nulláról kellett felépíteni a focicsapatot, amely jelenleg a második helyen áll a Zala megye
II-es bajnokságban.
A kormány sporttámogatási
politikájának köszönhetően az
elmúlt nyolc évben rengeteget

fejlődött a klub. Keresztúré az
egyik legjobb minőségű pálya a
megyében, korszerűsítették az
öltözőket, konditermeket nyitottak, a focipálya melletti területet is rendbe tették, új lelátót alakítottak ki.
Az avatóünnepségen a teljes keresztúri focicsapat is részt
vett. Polgár Róbert keresztúri
polgármester, aki egyben a
sportegyesület elnöke is, köszönetet mondott Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselőnek a támogatásáért. Vaslabán
Csaba keresztúri plébános pedig ünnepélyesen megáldotta a
kisbuszt. Az eseményen a falu
díszpolgára, Gadányi Károly is
tiszteletét tette.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Immár két új, kilencszemélyes kisbusz szállítja a keresztúri
focicsapatot az idegenbeli meccsekre.
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Kata Farm – ahol a kecsketejből a legjobb sajt készül
Varga Ferenc és felesége,
Erzsi vendége lehettem. Feri nagyon elfoglalt, folyamatosan csörgött a telefonja, sokan keresik.
A gazdát elkísértem a kecskefarmra, megnézhettem, hogy milyen az állatok környezete, hogyan zajlik az itatás, etetés, fejés. A mintegy hatvan kecske között szinte nem volt kettő hasonló. A bakok elkülönítve voltak. Feri a nevükön szólította őket,
azok pedig boldogan közeledtek
és fogadták a simogató kezeket.
Erzsit épp sajtkészítés közben találtam. Mint megtudtam,
hosszú lesz számára az este, hiszen a sajtkészítési napokon éjjel egy óra körül tud csak lefeküdni. Éppen a füstölést végezte,
így harminc percenként arra is
felügyelt. A kedves gazdák lehetőséget adtak a füstölt sajt kóstolására. Nagyon finom volt.
A házaspár sok évig dolgozott a vasúton, ma már mind a
ketten nyugdíjasok. Erzsi vámkezelő volt, Ferenc forgalmi
szolgálattevő.
– Hogyan, miért és mikor
kezdődött a kecskék tartása? –
kérdeztük Ferencet.

– Amikor 2006-ban belső
aranyér betegségem lett, orvoshoz fordultam. Ő azt javasolta,
hogy igyak kecsketejet, aminek
jótékony hatása lesz a szervezetemre, a bélrendszeremre.
– Kecsketejet Murakeresztúron nem kaphattál, hogyan
oldottad meg ezt a feladatot?
– Megfogadva a tanácsot,
hogy ihassak kecsketejet, 5
anyakecskét és 1 bakot vásároltam. Közben kiderült, hogy
több lett a tej mint a saját
szükségletünk, ezért tovább
kellett lépnünk. Utat kerestünk
a tej hasznosítására, de ez nem
ment könnyen. Közben mérlegeltünk és átgondoltuk, hogy öt
kecske helyett többet kellene
tartanunk. Több állat gondozása nem igényel arányosan
több munkát.
– Kérlek, beszélj a kezdeti
nehézségekről!
– Ahhoz, hogy tej legyen, a
kecskének elleni kell. Az ellés
után 6-10 hónapig adnak tejet.
Ha pedig szeretnénk később is
tejet, újra kell pároztatni őket. 5
hónap a vemhesség. Nagyon
sok kudarc ért, a kezdet nehéz

Új bankautomatát üzemelnek be
Murakeresztúron hamarosan újra lesz bankautomata. A
felújított önkormányzati hivatal
folyosóján fog majd működni a
berendezés, így nem kell a városba utaznia annak, aki kártyával szeretne pénzt felvenni a
jövőben.
Polgár Róbert keresztúri
polgármester elmondta: egy
éve kezdték meg az egyeztetéseket, több bankkal is felvették a kapcsolatot. „Ha valahol
elutasítottak minket, mentünk
tovább, hiszen még a kampány
során megígértük, hogy új
automatát fogunk üzembe helyeztetni Murakeresztúron. Az
automata egyébként nemcsak a
keresztúriak és a környéken

élők miatt fontos, szeretnénk,
hogy a hozzánk érkező vendégek is kényelmesen készpénzhez tudjanak jutni, ha
szükségük van rá. Fontos célunk ugyanis, hogy Keresztúron fellendítsük a turizmust.
Minél több vendég érkezzen
hozzánk, és minél több igényes
szolgáltatást tudjanak igénybe
venni nálunk.”
A polgármester elárulta:
egy termelői piacra is pályáztak
nemrégiben, bíznak benne,
hogy az is sok vendéget csábít
majd a faluba. A hamarosan
beüzemelésre kerülő automata
tehát több szempontból is jó
szolgálatot tesz majd az itt élő
embereknek.

A gyönyörűen felújított murakeresztúri hivatal bejárati folyosóján helyezik el az új bankautomatát.

Hogy kecsketejet ihasson, állatokat vett.

volt, nem volt tapasztalatom. A
próbálkozások alatt nagyon sok
tej ment veszendőbe. Segítséghez folyamodtam. A lakhegyi
kecskéstől kaptam hasznos tanácsokat. Megértettem, hogy
saját sajtot kell készítenem,
mert akkor a felesleges tej
hasznosul. Azt is, hogy rendelkeznem kell egyedi receptekkel
a sajtkészítéshez. Közben elvégeztem a bentlakásos sajtkészítő tanfolyamot. Ez a két
lehetőség adott kellő alapot és
egyben biztonságérzetet ahhoz,
hogy bátrabban kísérletezzek
az ízekkel. Az élet iskolájában
kellett megtanulnom, hogy a
bakokat nem szabad együtt tartani az anyakecskékkel. Nálam
augusztus 1-től december 1-ig
vannak az anyák között, mert
különben a tejnek „bak szaga”
lenne. Meg kellett tapasztalnom, hogy ez a folyamat szükséges ahhoz, hogy legyen kecsketejem, viszont a megszületett
kicsinyeket el kell adnom. Meg
kellett tanulnom, ha a kicsiket
szaporítom, akkor nem lesz
kecsketej. Vagy választom a
másik lehetőséget, nem szaporítok, s a sajtgyártásra állok rá.
Döntenem kellett, közben megtapasztalnom az előnyöket és
sajnos a hátrányokat is.
– Milyen kecskefajtáid
vannak?
– Magyar parlagi, ami őshonos fajta, Alpesi, ez szívós
típus, Búrbak, ez jó zsíros tejet
ad, Szónentáli, szintén jó tejelő.
Nekem ezek a fajták váltak be.
Sokáig nem voltam annak tudatában, és át kellett élnem,
hogy bár a kecskék okosak és
tudják melyik füvet szabad,
vagy nem szabad megenniük,
mégis olykor akad egy-egy
rendbontó. Számukra mérgező
a gólyaorr és vérehulló fecskefű. Ezek a növények erős hasmenést okoznak az állatnak,
amitől később el is pusztul.
– Úgy tudom, hogy nem
könnyű ma hivatalosan kecs-

ketartónak és sajtgyártónak
lenni?
– Valóban. Elvégeztem az
aranykalászos gazda és a fejőgépkezelő tanfolyamot, bár én
kézzel fejem a kecskéket. Regisztrált kistermelő lettem, adószámmal rendelkezem. Állattartó teleppé kellett nyilvánítani
a területemet. Kéthetente tejmintát kell vinnem a NÉBIHbe (Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal – szerk.).
Folyamatos a kapcsolattartásom dr. Fekete Ágostonnal,
szükséges az állatorvosi igazolás a jószágok egészségéről.
Egészségügyi kiskönyvvel kell
rendelkezni. Folyamatosak a
helyszíni ellenőrzések. Külön
hűtő szükséges a sajtoknak,
folyamatosan biztosítani kell a
megfelelő hőfokot. Az adminisztrációt én sem kerülhetem el.
– Elmondanád nekünk az
egy napi munkamenetet?
– Erzsivel ketten dolgozunk
a vállalkozásunkban. Nem nyolcórás munka, teljes embert kíván. Nincsenek ünnep- és pihenőnapok, nem tudunk elmenni több napra kirándulni, pihenni. Ezt a feladatot csak
szívvel-lélekkel lehet csinálni.
Ez egy hivatás, egy életforma.
A 15 év alatt megszerettem, és
ha egészségem engedi, folytatom ezt az utat. Ha pedig majd
elérkezik az idő, akkor egyszerre kell tudni abbahagyni. Hogy
egy kicsit érthetőbbé tegyem: a
szénát aktuális időben be kell
gyűjteni, raktározni. Nagy földterületek kellenek az állatok
legeltetéséhez. Szintén nagy terület kell a zárt szálláshelynek,
hogy az időjárás szeszélyeitől
is védje az állatokat. Ezen kívül
elkülönített helyünk is van, ami
az ellés idején nagy szolgálatot
tesz. Az állatoknak a fű, a
széna egész nap biztosítva van,
az ivóvíz folyamatosan rendelkezésre áll. A feleségemmel
kialakult munkarendünk van.
Én délelőtt intézem a sajtok
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kiszállítását a vevőkhöz, vagy
épp ellenőrzésre viszem a kecsketejet. Intézem a menet közben felmerülő dolgokat, kötelezettségeket, 14-17 óra között
kézzel fejek, amikor az asszony
szabad, akkor ő is besegít. Az
állatok a fejés alatt kapják a
kukorica és árpa keveréket.
Amíg eszegetnek, én közben
nyugodtan tudok fejni. Általában Erzsi, a párom 17 órára
érkezik a kecsketejért.
– Erzsi, beszélnél arról,
hogyan készül a kecskesajt?
– A lefejt friss tejet, ami
általában 30 liter, lehőkezelem,
beoltom és feldolgozom. A hőmérő része a munkámnak.
Fontos a higiénia mellett a
megfelelő hőmérsékletek betartása, ízesítéskor az ízanyagok
pontos adagolása. Az alapanyagot formázom és reggel
hét óráig prés alatt tartom. A
művelet hosszadalmas általában, éjjel egy órakor megyek
lepihenni. A sajtgyártási művelet ekkor még nem ért véget,
hiszen reggel 7 órától 12 óráig
forgatni is kell. A kecskék a 8
hónap alatt fokozatosan egyre
kevesebb tejet adnak, a végén
már csak 10 liter körüli

Mura Info
fajtának a fogyasztója. Egy kislány születésnapjára csokis sajtot kértek. Volt olyan vevő, aki
a kísérletezésen felbuzdulva
kapros-füstölt sajtot kért, ez
egy nagyon sajátos ízharmóniára sikeredett. Szintén egyedi
igény volt a sonkás sajt is. Aki
egyszer megkóstolja a sajtunkat, kíváncsivá válik a többi
ízre is. Többen vannak, akik ragaszkodnak egy-egy ízhez. A jó
ár-érték aránynak köszönhetően
a vásárlóink több sajtot is igényelnének. Viszont a mennyiségi előállítási korlátok behatárolják a piacunkat. Az igény
nagyobb a kapacitásnál, 2-3
hetes előrendelésünk van. Kevesen tudják, hogy 10 liter tejből készül 1 kg sajt. Jelenleg a
piacon a kecsketej ára 400 Ft/
liter. Sajtjaink 40-50 dekások.
Nem járunk piacra, a vevőkörünk állandó. Magam szállítom
ki az árut.
– Melyek a közkedvelt
fajták?
– Bár az ízek tárháza véges,
de alapjában a legkedveltebb
fajták a füstölt, a fokhagymás
és a füstölt-fokhagymás sajt.
Ismét a házigazdát kérdezem:
– Melyik a kedvenc sajtod?

V.

Újra szelektíven lehet
gyűjteni az üveget

Külön lehet a fehér és a színes üveget gyűjteni. A kuka helyét
térkővel rakták ki, a helyszínt pedig bekamerázták, hogy zavartalan legyen a szolgáltatás.

Újra kihelyezték a szelektív
üveggyűjtő kukákat Murakeresztúron. Május 3-ától kezdve
tehát mindenki külön tudja gyűjteni a színes és a fehér üveget a
faluban. A faluvezetésnek kiemelt
célja a környezet, a természet
védelme. Keresztúron az idei
évben megszervezték a fáradt
olaj, a használt zsiradékok gyűjtését. Hozzáláttak a zöldhulladék külön gyűjtéséhez is. Az
elszáradt virágokat már tavaly
óta külön gyűjtik a temetőben.
Az önkormányzat épülete
mellett, bekamerázott helyen,

mostantól bárki leadhatja az
üveg hulladékot is. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat,
ne a kommunális hulladék közé
dobják ki az üvegeket, hanem
az újra kihelyezett szelektív
kukákba gyűjtsék ezeket. A
szelektív kukák helyét Orsós
Imre, Császár János, Orsós
Lajos, Marton Dániel és Orsós
Márk Imre térkövezték le, hogy
kulturált módon gyűjthessék a lakók az üveget Keresztúron, és a konténerek ürítése is zökkenőmentesen megtörténhessen.

Lángra kapott a nádas
A vevőkörük stabil, állandó.

mennyiséget. Ilyenkor már nem
értékesítünk, a család számára
készítünk túrót, sajtot.
– Beszélnél arról, hogy milyen ízesítéseket használsz?
– Folyamatosan értünk el
odáig, hogy saját receptjeink
alapján 10 fajta sajtot tudunk
készíteni. Ezek a natúr, füstölt,
fokhagymás, fokhagyás-füstölt,
medvehagymás, kapros, lilahagymás, görögszénás, chilis,
snidlinges.
– Milyen technikát alkalmaztok a füstölésnél?
– Forgáccsal dolgozunk,
ami érett akácfából van. Hideg
füstöt alkalmazunk, amit akvárium kompresszorral nyomunk
be a füstölőbe.
– A vásárlóknak voltak-e különleges igényeik, egyedi kéréseik? Milyen a felvevőpiacotok?
– Igen, néha megtörtént.
Például volt, aki igen erős chilis sajtot kért, azóta is ennek a

– Én a füstölt-fokhagymást
szeretem.
– Szakemberként milyen tanácsod van az olvasók számára?
– Tudomásom van arról, és
sajnos megtörtént eset, hogy a
kecske kullancsot kapott, ő maga nem fertőződött meg, de a
kecsketejen keresztül a fogyasztója igen. Ezért külön kihangsúlyozom, hogy a kecsketejet nem szabad nyersen
meginni. Ajánlott 081 0C-on 2 percig, vagy 60 C-on 30 percig
melegíteni. Szintén rossz szokás, hogy a tejet felforraljuk,
elérve vele a teljes forralást,
mert ilyenkor megváltozik az íze.
– Köszönöm, hogy a riport
által betekintést engedtél az olvasó számára, hogy átlássa,
milyen összetett munkafolyamat
zajlik a háttérben. További sikeres munkát kívánok!
Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Április 9-én este nyolc óra
után kigyulladt Kollátszegen a
nádas. Murakeresztúr nagy
szerencséje, hogy ilyen kiváló
tűzoltóink vannak a településnek, akik hamar a helyszínre

siettek és a nagy lángokat gyorsan, hatékonyan el tudták oltani. Tíz keresztúri önkéntes lánglovag vett részt az oltásban,
sokadszor akadályozták meg,
hogy nagyobb baj történjen.

A keresztúri önkéntes tűzoltóknak szerencsére sikerült időben
megfékezniük a lángokat a kollátszegi nádasban.
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Gyorsabb a zöldterületek gondozása Segítettek az oltásra való regisztrációban
A murakeresztúri önkormányzat a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal
együttműködve segítséget nyújtott azoknak, akik szerették volna megkapni a koronavírus elleni vakcinát, de az oltásra történő re-

gisztráció nehézséget okozott
számukra.
Az önkormányzat házzaságkötő termében április végén bárki
kérhetett segítséget a hivatal munkatársaitól, így azok is regisztrálhattak, akiknek addig nem sikerült.

Kicsi a gép, de erős, a segítségével sokkal hatékonyabban
lehet rendben tartani a falut.

A Murakeresztúri Önkormányzat új karbantartó gépet
vásárolt a Magyar Falu Program keretében. A munkagép
nagyon jó szolgálatot tesz a
tavaszi munkálatok során. Az
esőtől és a melegtől feléledt a
természet, gyorsan nő a fű, a
gaz, ami rengeteg feladatot ad a
falu karbantartóinak és közmunkásainak. Az új gépnek kö-

szönhetően azonban lényegesen
gyorsabban tudják végezni a munkát az önkormányzat dolgozói.
De így is nagy erőfeszítést
igényel a település kiterjedt
zöldterületének gondozása. Április végére sikerült a falu zöld
területeinek nagy részét rendbe
tenni, a keresztúri temetőben a
növényeket az idei évben már
másodszor kellett visszavágni.

Biztonságosabb a munkavégzés
Új munkacipőt kaptak a karbantartók

Az önkormányzat munkatársai sok olyan keresztúri lakónak
segítettek oltáshoz jutni, akiknek technikai nehézségeik
támadtak a regisztráció során.

Újabb és újabb pályázatokat adnak le
Murakeresztúron Béli Krisztina jegyző, Zavarkó József
alpolgármester és Polgár Róbert polgármester több pályázatot is előkészített április végén.
A település szeretne támogatást
nyerni rá, hogy a Petőfi Sándor

utcában egy új termelői piacot
és két kisebb boltot nyithassanak. Pályáznak egy új, modern
és biztonságos játszóttérre. Az
önkormányzat közreműködik a
keresztúri civil szervezetek pályázatainak előkészítésében is.

Biztonságos, kényelmes cipőt kaptak a keresztúri önkormányzat munkatársai.

A murakeresztúri önkormányzat karbantartói és közmunkásai sokszor nagy súlyokkal dolgoznak, veszélyes munkát végeznek. Kulcsfontosságú,
hogy megfelelő védelemben legyen részük munkavégzés közben. Az önkormányzat április
végén speciális, acélbetétes munkacipőket szerzett be, hogy a
biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtsék, és segít-

séget nyújtsanak a karbantartók
és a közmunkások mindennapi
munkájához.
A munkások a tavasz folyamán többek között utat javítottak, rendbe tették a temetőt és a
falu zöld területeit, fóliasátrat
állítottak az önkormányzat kertészetében, részt vettek az önkormányzati hivatal költöztetésében, s a falu egyik régi raktárában is rendet raktak.

Keresztúron minden lehetőséget szeretnének megragadni,
hogy a település fejlődhessen, a közösség gyarapodhasson.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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Több mint félmilliárdból zajlik szálláshelyfejlesztés Dél-Zalában
Félmilliárd forintot meghaladó összeget nyertek el Nagykanizsán és térségében magánszálláshelyek és panziók fejlesztésére
– közölte a térség országgyűlési képviselője.
Cseresnyés Péter (Fidesz) felidézte, hogy a pandémiás helyzetben leginkább sújtott turizmus
megsegítésére a kormányzat jelentős forrásokat biztosít. A fejlesztési támogatásoknak köszönhetően a szálláshelyek az újranyitást követően színvonalasabb körülmények között fogadhatják
vendégeiket.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Zrt. kiírására országosan 60 milliárd forintból
mintegy 14 ezer szálláshely megújítására lehetett pályázni. Bár

Nagykanizsa és térsége nem
számít a frekventált idegenforgalmi helyek közé, így is jelentős összegű támogatást nyertek
panziók és magánszálláshelyek
a színvonalat növelő fejlesztéseikre – fogalmazott Cseresnyés Péter.
A képviselő jelezte: a dél-zalai
térségben 8 panzió együttesen
283 millió forint, 70 magánszálláshely üzemeltetője pedig 244 millió forint fejlesztési támogatáshoz jutott. Örvendetes, hogy a
Mura fejlesztési program által
érintett településeken, a belső-zalai falvakban is szép számban
nyertek támogatást a pályázók,
így a nyárra remélt erős turisztikai szezonban már megújultan
fogadhatják a vendégeket. (Forrás: MTI)

Több mint 3000 napos csibét osztottak ki

Cseresnyés Péter: – Az újranyitást követően színvonalasabb
körülmények között fogadhatják a vendégeket.

Új irattároló és konyha
A Murakeresztúri Önkormányzat hivatalát nemcsak teljes körűen felújították, de ki is
bővítették. Az épületben egy új
irattároló termet és egy étkezőt
is kialakítottak. Az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársak új,
kényelmes irodai forgószékeket

kaptak, a konyhába sütő- és
főzőlap is került. Kényelmes,
XXI. századi, modern munkahellyé vált a keresztúri hivatal,
ahol nemcsak dolgozni öröm, de
vendégségbe is szívesen menne az ember, ha ügyet kell intéznie.

A keresztúri önkormányzat ingyenes napos csibékkel népszerűsíti a településen a falusi életmódot, az állattartást.

3000 napos csibét osztott ki a
murakeresztúri önkormányzat
több mint 70 keresztúri családnak.
A csibéket a polgármester, Polgár
Róbert egyik csirketenyésztő barátja ajánlotta fel ingyenesen,
miután neki feleslegessé váltak
a szárnyasok. Egy család maximum 50 csibét vihetett el.

A napos csibék gondozása az
első pár hétben nagyobb odafigyelést igényel, ezért az önkormányzat egy rövid állattartási tájékoztatót is megosztott az örökbefogadókkal, hogy így gondoskodjanak a kis szárnyasok biztonságáról. A felajánlás nagy sikert
aratott Murakeresztúron.

Még nem késő
Gyermekek gyógyítására és
állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1 százalékát.
A támogatott szervezeteknek
óriási segítséget jelentenek az

adóforintok, a felajánlók évről
évre milliárdok sorsáról dönthetnek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján közzétette azon civil szervezetek

A polgármester régi barátja ajánlotta fel egy költözködés során feleslegessé vált polcrendszerét, ami jó szolgálatot tesz az
önkormányzat iratainak tárolásához.

adószámát, valamint a vallási
közösségek és a Nemzeti Tehetség Program technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető.
Idén is mindenki szabadon
rendelkezhet befizetett adója
1+1 százalékáról. Az egyik 1
százalék felajánlható egy civil

szervezetnek, további 1 százalék pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak.
A rendelkezőnyilatkozat
akár a bevallás részeként, akár
önálló nyilatkozatként is a benyújtható a NAV-hoz a „20EGYSZA” lapon május 20-áig.
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Megszakadt a veretlenségi sorozat
Az MP Kanizsa Murakeresztúr visszacsúszott a második
helyre a Zala megyei II. osztályú bajnokságban, miután az elmúlt három fordulóban két döntetlen mellett egy vereség is becsúszott. A keresztúri együttes
a gyengébb széria ellenére stabilan őrzi a második helyet. A Zalaszentmihály SE jelenleg 5 ponttal vezeti a bajnoságot, a Sportklub Gutorfölde viszont 8 ponttal le van maradva az MP Kanizsa Murakeresztúr mögött.
A keresztúri csapat gyengébb
szereplése mögött alighanem a
sok sérülés és a sárga lapok állnak.
A csapat a szezon végére sajnos
kissé „elfogyott”. Fontos játékosok maradtak ki a keretből eltiltás vagy komolyabb sérülések miatt. A keresztúri csapat a
Cserszegtomaji SK elleni, gólgazdag mérkőzésen vesztette el
veretlenségét. A 22 fordulóig tartó sikerszéria így is megsüvegelendő. Ezen a mérkőzésen
egyébként az utolsó fél órát hátrányban játszotta a keresztúri
együttes, mert három játékosnak is ki kellett állnia sérülések
miatt. Lukács Istvánnak például
térdszalagszakadása lett, legalább
fél éves pihenő vár rá. Ezúton
is jobbulást kívánunk neki!
Az elmúlt három meccs eredménye (lapzártáig):

A Cserszegtomaji SK állította meg a keresztúriak sikerszériáját. A hat bekapott gólra csak
néggyel tudott válaszolni a mérkőzés utolsó harmadát emberhátrányban lejátszó MP Kanizsa
Murakeresztúr.

május 2.: MP Kanizsa Murakeresztúr – Zalaszentiván SE
2-2
április 25.: Cserszegtomaji
SK – MP Kanizsa Murakeresztúr 6-4
április 18.: MP Kanizsa Murakeresztúr – Police-Ola LSK
2-2.

Mura Info:

Nyári gyerektábort szerveznek
Murakeresztúri és környékbeli gyerekeknek rendeznek
nyári sporttábort Balatonfenyvesen. A tábor egyhetes lesz:
sok játékkal, sporttal, hangulatos közösségi programokkal
és persze nagy strandolásokkal.
Ha a járvány nem szól közbe,

összesen 50 gyermeket látnak
majd vendégül.
A programot az önkormányzat, a Hajrá Keresztúr Egyesület és a Sportegyesület Murakeresztúr szervezi a bozsikosoknak, de nemcsak a kis focisták
jelentkezését várják.

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!

Még hideg a Balaton vize, de ha nyáron a járványhelyzet engedi, közösen strandolhatnak majd a sporttáborban a gyerekek.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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újabb szponzoroknak, úgymond mecénásoknak, akik a
letenyei kultúrát erősítik.
A díj második alkalommal –
a tavalyihoz hasonlóan – a
Magyar Kultúra Napján került
átadásra. Az idei díjazott dr.
Tóth Zsolt helyi vállalkozó a
Mura Menti Napok több mint
másfél évtizedes önzetlen
támogatásáért.
A farsangi húshagyókeddi
kiszebábu égetés népszokását
viszont élőben tartottuk meg a
kollektívával.
Csatlakoztunk a „Házasság
hete” országos rendezvénysorozathoz is. A település lakói
által beküldött több mint hetven esküvői képből videó összeállítást, azaz online tárlatot
készítettük, melyet szintén az
intézmény közösségi oldalán és
honlapján láthattak az érdeklődők. A pozitív fogadtatásra tekintettel terveink között szerepel ennek a kiállításnak a hagyományos módon történő elkészítése is.
A Nőnap alkalmából „Egy
szál virág helyett” címmel a
Letenyei Versmondó Kör férfi
tagjai (Halmi Nándor, Bogdán
Gábor, Horváth Bendegúz, Dömők József) és Molnár Dani
Gitáros köszöntötte ily módon
a hölgyeket.
A márciusban tartandó Hóvirág Tavaszi Művészeti Fesztivál korábbi éveiből készített
összeállítás is nagy sikert aratott, akárcsak az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
eseményei, hősei és a letenyei
emlékhelyek előtt tisztelgő
„kisfilm”, Molnár Dániel közművelődési asszisztens szerkesztésében.
Folyamatosan, hetente három alkalommal pedig múltidéző fotók kerülnek fel az
FMHK facebook oldalára a
„Múlt érték” c. lokálpatrióta
közösségépítő sorozatban a Letenyei Települési Értéktár Bizottság gondozásában, a tavaly
elhunyt Tóth Oszkár nyugalmazott kultúrház igazgató hagyatékából.
Könyvtár olvasók nélkül...
Az új helyzet új feladatok elé
állított bennünket is.
A koronavírus-járvány korlátozó intézkedései miatt munkánk jellemzője a folyamatos
tervezés, áttervezés, újrakezdés, jogszabály-értelmezés, annak kommunikációja és az em-

Dél-Zala Murahíd
berekkel való megértetése, új
utak keresése.
Igyekszünk rugalmasan reagálni a helyzetre, és a zárva tartás ellenére régi szolgáltatásaink átszervezésével, innovatív megoldásokkal illetve újak
kialakításával megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekkel
segíteni tudjuk használóinkat.
A járvány 3. hullámában is
a korlátozó intézkedések, szakmai ajánlások nyomon követésével igyekszünk gyorsan, hatékonyan reagálni a változásokra.
Március 5-ig az intézményre vonatkozó korlátozások értelmében az olvasók számára a
2020-ban már „bejáratott” szolgáltatásokkal voltunk elérhetők.
A vártnál nagyobb érdeklődést kiváltott „KÖNYVFUTÁR” szolgáltatásunkkal hétfőtől-péntekig előre egyeztetett
időpontban házhoz szállítjuk az
olvasnivalót.
A kérések érkezhetnek telefonon, e-mailben, közösségi
oldalon üzenetben, mindig a
lehető leggyorsabban igyekszünk válaszolni.
Az olvasók számára megkönnyítjük az irodalomválasztást, hiszen az intézmény honlapján, közösségi oldalán folyamatosan tesszük közzé tartalmi
ismertetéssel a könyvtárba
érkezett legújabb könyveket.
A könyvtár online katalógusában történő kereséshez
nyújt segítséget a kolléganőnk
által készített bemutató. Olvasóinknak lehetősége van a kiválasztott könyvek elektronikus
úton történő előjegyzésére, foglalására.
Kérésre természetesen általunk ajánlott könyvcsomagot is
szívesen összeállítunk.
Másik engedélyezett szolgáltatásunk az „ajtóban kölcsönzés” volt. A beérkezett kéréseket előre összekészítve adtuk át olvasóinknak és a már
kiolvasott könyvek visszahozatalára is adtunk lehetőséget.
A kölcsönzés mindkét formájánál ügyeltünk a járványügyi előírások szigorú betartására (maszk, távolságtartás, könyvek karanténba helyezése).
A korlátozó intézkedések
nem csak a hagyományos könyvtári szolgáltatások átalakítását
jelentették.
A rendezvényekre vonatkozó látogatói tilalom a könyvtár

online térben történő megjelenését erősítette.
2021-ben nem volt lehetőségünk könyvtári rendezvények
tartására, így elsősorban a
könyvtár facebook oldalán igyekeztünk jelen lenni látogatóink
életében.
Egy-egy jeles naphoz, alkalomhoz kapcsolódva mesékkel,
játékokkal, link megosztásokkal igyekszünk pótolni a személyes találkozást.
A Magyar kultúra napjára
ismeretterjesztő játékokkal hívtuk fel a figyelmet.
Februárban indítottuk útjára
új sorozatunkat „Poroljuk le
„címmel. Az új könyvek ajánlása mellett heti rendszerességgel készítünk könyvajánlót
korábbi évek „sláger könyveiből”.
A gyermekek számára tervezett kézműves foglalkozások
helyett farsangi, húsvéti ötleteket gyűjtöttünk számunkra és
kolléganőnk fotósorozattal mutatta be az otthon is elkészíthető figurákat.
Az elmaradt Hóvirág Tavaszi Fesztivált az olvasók számára készített könyvjelzővel
pótoltuk, amit a kölcsönzött
könyvekben rejtettünk el. A
gyerekek kézműves foglalkozása szintén az online térbe
kényszerült.
A könyvtár márciusban
csatlakozott Szabados Ágnes,
az RTL Híradójának műsorvezetője által 2017-ben indított
„Nincs időm olvasni” kihíváshoz.
Márciusi téma könyvei könyvek, amiknek a címében
egy város neve szerepel. A
könyvtár állományából gyűjtött
válogatással biztattuk olvasóinkat a kihívás teljesítésére.
Március végén 22. alkalommal került sor a könyvtárakban
az Informatikai és Könyvtári
Szövetség által koordinált Internet Fiesta programjaira. A
koronavírus miatt zárva tartó
könyvtárak ebben az évben a
virtuális térbe költöztették
programjaikat.
Könyvtárunk
több témában, több korosztály
számára kínált játékokat, meséket, könyvajánlókat, rejtvényeket, fejtörőket.
A március 22-i víz világnapja alkalmából hirdetett alkotó pályázat beküldési határideje április 22, a Föld napja. A
beérkezett alkotások legjobbjait
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díjazzuk és „online kiállítás”
formájában tesszük elérhetővé
a nagyközönség számára is.
Április 11. József Attila
születésnapja, a magyar költészet ünnepe.
2021-ben „7 nap – 7 alkotó
– 7 vers” címmel készítettünk
sorozatot. Letenyei alkotók verseiből készült válogatással tisztelegtünk a vers, a költészet
előtt.
Március 8-tól a szigorított
járványügyi intézkedések nem
engedélyezték az addigi korlátozott kölcsönzési lehetőségeket sem.
Természetesen az olvasói
kéréseket továbbra is fogadtuk
és április 7-től, az újranyitáskor
átvehették a félretett könyveket.
A jelenleg érvényben lévő
járványügyi intézkedések értelmében most is csak korlátozott
kölcsönzési lehetőséggel várjuk
olvasóinkat.
Egyebek:
– a könyvtár állománygyarapítása folyamatos (rendelés,
feldolgozás, állományba vétel)
– a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárral kötött szerződés értelmében 26 település
könyvtári ellátását biztosítjuk
(könyvrendelés, feldolgozás,
kiszállítás, eszközbeszerzés koordinálása)
2021. márciustól 2 munkatárs végzi a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár által szervezett
„Digitális kommunikáció a
könyvtári partnerkapcsolatokban” képzést.
A korlátozások feloldásával
párhuzamosan fokozatosan kívánjuk újraindítani a kulturális
tevékenységeket, a kulturális
életet visszalendíteni a régi
kerékvágásba, a megszokott
normális mederbe. Ez nem
megy egyik pillanatról a másikra. Törekvéseinknek találkozni
kell a kultúrabarátok és a közönség szándékaival, akik a
pandémia miatt eleinte nyilván
óvatosabbak lesznek az intézmény és a rendezvények látogatását, a közösségi tevékenységeket illetően. Remélhetőleg
a második félévtől már normál
körülmények között tudunk
működni, és onnantól eredményesebb kultúraközvetítést végezhetünk. Bízunk abban, hogy
Pünkösd után, már a nyártól
realizálódhat – foglalta össze
az intézményvezető.

