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Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete

„Letörtük a járvány harmadik hullámát”
Beszélgetés Cseresnyés Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével
A magas átoltottságnak köszönhetően hazánk hetekkel korábban megkezdhette az újraindítást az uniós országokhoz
képest.A legfontosabb feladat
most a gazdaság újraindítás –
árulta el Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és vidékének országgyűlési képviselője a Mura Infonak. A Mura Nemzeti Program miniszterelnöki biztosa elmondta azt is: a kistelepüléseken élők a jövőben is számíthatnak a kormányra.
– Kezdjük a legfontosabbal,
amely minden ember életét a
leginkább befolyásolja. Magyarország élen jár a világon
az átoltottságban, minek köszönhető ez?
– A magyar oltási program
európai összehasonlításban is
kiemelkedően eredményes, aminek köszönhetően elindulhatott
a védelmi intézkedések fokozatos feloldása és a minden-

Cseresnyés Péter: – A magas átoltottságnak köszönhetően
hazánk hetekkel korábban megkezdhette az újraindítást az
uniós országokhoz képest.

napi élet újraindítása. A koronavírus elleni magyar oltási
program a világ élmezőnyében
van, Magyarország az első

Mirkó a legifjabb polgár
Parti Mirkó március 7-én
született Murakeresztúron. Ő
most a falu legkisebb lakója.
Születése örömöt és reményt
hozott a településnek, hogy lassan véget érnek a megpróbáltatások, a járványveszély
múlásával pedig visszatérhet

Keresztúron is az élet a rendes
kerékvágásba.
A kis Mirkó szüleinek,
Parti Haszon Zsuzsannának és
Parti Ádámnak szívből gratulálok ezúton is a kis csöppséghez! – mondta Polgár Róbert polgármester.

Mirkó szüleinek személyesen gratulált Polgár Róbert keresztúri
polgármester, és átadta az önkormányzat ajándékát is.

oltások tekintetében megelőzte
az Egyesült Államokat, a második oltásoknál pedig szinte
utolérte az Egyesült Királyságot. Magyarország Európa
egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálta, mindez annak is
köszönhető, hogy más tagállamokkal ellentétben nemcsak
három, hanem öt vakcinával
tudunk oltani. A kormány helyes döntést hozott, amikor az
elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzést felismerve nemzeti hatáskörben is szerzett be vakcinákat. Továbbra is fontos hangsúlyozni, hogy mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és
védelmet ad a koronavírusfertőzés súlyos lefolyása ellen.
– Mit lehet tudni a Zala
megyei járványhelyzetről? Hogy
bírják az egészségügyi intézményeink ezt a nagy nyomást?
– Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az
újraindítás újabb fokozata, sok
korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak,
hiszen a vírus még itt van. A
fokozatosság továbbra is indokolt, ezért maradnak olyan
korlátozások, ami alól csak a
beoltottak, a védettek kapnak
felmentést. A magyar egészségügy kiválóan felkészült a ko-

ronavírus-járvány harmadik hullámára, a szükséges eszközök
rendelkezésre álltak, akárcsak
az intenzív ellátásra fenntartott
kórházi ágyak. Ezt a felkészültséget tapasztaltam a Zala megyei intézményekben is, ahol
az aktuális járványhelyzethez
igazodva végezték az orvosok,
ápolók áldozatos munkájukat,
amit ezúttal is szívből köszönök. Megemlíteném még az
oltási programban a háziorvosok és munkatársaik kiemelkedő szerepét, nekik is hála és
köszönet jár.
– A kormány számos támogatást és segítséget nyújtott a vállalkozóknak az elmúlt egy évben
a veszélyhelyzetben. Mik a
legfontosabbak ezek közül? Mit
vehetnek igénybe a falun élők?
– A koronavírus-járvány a
mikro-, kis- és közepes vállalatokat és a nagyobb cégeket is
érzékenyen érintette, a kormány épp ezért igyekezett
gyors és hathatós támogatást
nyújtani a hazai gazdaság szereplőinek. A Gazdaságvédelmi
akcióterv programjai összességében eredményesek voltak,
sok százezer munkahelyet sikerült megmenteni. A stabilizációs, gazdaságélénkítő csomag
részét képezte egyebek mellett
a hitelmoratórium, kamat- és
garanciatámogatott
hitelek,
adómentesség, bértámogatások
és a járulékfizetési kedvezmények. A pandémiás helyzetben
leginkább sújtott turizmus megsegítésére is jelentős forrásokat
biztosított a kormány. Nagykanizsán és a térségben a pályázók félmilliárd forintot meghaladó összeget nyertek el magánszálláshelyek és panziók
fejlesztésére. A vidéken élőknek a veszélyhelyzetben mentőövet a Magyar Falu vállalkozás-újraindítási program dobott, amelyet a 10 főnél kevesebb embert foglalkoztató cégek vehettek igénybe.
– Mikor és milyen ütemben
számíthatunk az újranyitásra?
– A magas átoltottságnak
köszönhetően hazánk hetekkel
(Folytatás a II. oldalon)
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„Letörtük a járvány harmadik hullámát”
Beszélgetés Cseresnyés Péterrel, a térség országgyűlési képviselőjével
(Folytatás az I. oldalról)
korábban megkezdhette az újraindítást az uniós országokhoz
képest.A védekezés helyett
most a legfontosabb feladat a
gazdaság újraindítása, ezt segíti
majd a 2022-es költségvetés is.
A második negyedév számai
már biztató eredményeket mutathatnak, a magyar beruházási
ráta például ismét 27 százalék
felett alakult. A növekedést az
állami fejlesztések és a családok beruházásai is húzták. Az
oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát, azonban még nem dőlhetünk teljesen hátra. Augusztusig biztosan kell majd a védettségi igazolvány a különböző szolgáltatások igénybevételéhez. Az oltás regisztráció alapú marad, nem lesz kötelező.
Elérkeztünk az egyéni felelősség szakaszához, vakcinabőség
van, amikor már senki máson
nem múlik, hogy ki mikor van
beoltva, csak az egyénen.
– A koronavírus járvány
nagy gazdasági visszaesést is hozott az egész világon, mi lehet a
kiút a magyar vidék számára?
– A kormány fontosnak tartja a vidék Magyarországának
fejlesztését, a Magyar Falu
Program is ezt a célt szolgálja.
A hazai forrásból biztosított
program pályázatain infrastrukturális, intézményi és eszközfejlesztéseket is megvalósíthatnak a települések, illetve a civil
szervezetek. A választókörzetemet járva szinte minden faluban azt tapasztalom, hogy a
településvezetésnek konkrét és
komoly fejlesztési tervei vannak. Úgy vélem, hogy az igazi
zalai leleményesség és vállal-

kozó kedv sokakban megvan,
és mindig újraéled, a kormány
pedig igyekszik minden hasznos, újszerű ötletet támogatni.
Mindenki számára egyértelmű,
hogy a magyar vállalkozókra,
kisvállalatokra óriási feladat
hárul az ország újraindításában,
hiszen a gazdaság szinte minden területén megtalálhatóak,
és rengeteg családnak biztosítanak megélhetést. A kistelepüléseken élők a jövőben is
számíthatnak a kormányra. A
kistelepülések fejlesztésére eddig több mint 600 milliárd forint jutott, és a 2022-es költségvetésben is nagy hangsúlyt kap
a vidéki Magyarország megerősítése. A falusi útalap 1500 kilométer út felújítását biztosítja,
70 milliárd forintból újulhatnak
meg óvodák, iskolák, kultúrházak, orvosi rendelők, faluházak, bővül a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás, folytatódik a boltok megmentését segítő program, és fokozott támogatásra számíthatnak a legkisebb falusi vállalkozások is. A
falusi csok (családi otthonteremtési kedvezmény) 2022 nyaráig biztosan fennmarad.
– A koronavírus miatt minden vezetőnek megsokszorozódott a felelőssége és a feladata.
Ön nemcsak térségünk képviselője, a kormány állatmtitkáraként
is fontos megbizatása van. Mindkét területen kiváló eredményeket tud felmutatni. Mi a titka, hogy
lehet ezt a kettős terhelést bírni?
– A munkám a hivatásom, a
feladatok súlyát mérsékli a
térség és Nagykanizsa város
iránt érzett szeretetem és elhivatottságom. Kimondottan élvezem, hogy segíteni tudok a
falvak települések fejlődésé-

Elballagtak az óvodások
Május végén elballagtak a
nagycsoportosok a keresztúri
oviból. A gyerekek ünnepi műsorral, közös tánccal köszöntek

el pedagógusaiktól. Ezúton is
sok sikert kívánunk a gyerekeknek az előttük álló iskolás
évekre!

Fehér rózsát és tarisznyát is kaptak a ballagó óvodás kisgyerekek a keresztúri oviban.

Cseresnyés Péter megtekinti a Mura partjára tervezett bicikliút
útvonalát Keresztúron. Balról Polgár Róbert, Murakeresztúr
polgármestere, Cseresnyés Péter, Kelei Zita, Őrtilos polgármestere.

ben, hogy hozzá tudok járulni a
vidéki életforma értékeinek,
hagyományainak ápolásához.
Ez a fajta értékrend hozzám
nagyon közel áll. Természetesen ugyanilyen priorítással bír
Nagykanizsa városa is, hisz
elmúlt időszakban több 10 milliárdos fejlesztéseket sikerült
megvalósítanunk. Nem utolsó
sorban pedig fontos megemlítenem azt a támogatói családi
hátteret, mely erőt ad a mindennapi feladatok elvégzéséhez.
– A kormány kimelt célja a
vidéki magyarország fellendítése. A Magyar Falu Program
keretében több fontos beruházás is megvalósult az elmúlt
időszakban, és több folyamatban van Murakeresztúron. Nagykanizsa mellett 81 kisebb település fejlődését kell koordinálnia. A fejlesztésekből mindenhová jut szerencsére. Mi vár a
térségünkre jövőre és az elkövetkezendő években.
– Valóban, szinte minden
dél-zalai település tud felmutatni a közössége számára
fontos fejlesztéseket, amelyeket
az elmúlt években hazai forrásból, az Orbán-kormány támogatásával valósíthattak meg.
Tervekből, célokból pedig a jövőre nézve sincs hiány. A térség számára továbblépési lehetőséget a Magyar Falu Program mellett a Mura Program
nyújt. A turizmus – azon belül
is például a kerékpáros turizmus –, valamint az agrárium
fejlesztésével igyekszünk fellendíteni a környék gazdaságát,
és továbbra is prioritást élvez
az alacsonyabb rendű utak állapotának javítása, felújítása is.
– A határ menti együttműködésben milyen lehetőségek

rejlenek? Vannak előkészítés
előtt álló tervek, ötletek?
– A határon átnyúló európai
uniós pályázatok nagyon komoly segítséget adnak ahhoz,
hogy a gazdasági élet szereplői
megtalálják egymással a kapcsolatokat. A jó együttműködéshez azonban megfelelő infrastrukturális fejlesztések is
kellenek, ezek egyike a Murakeresztúr és Kotor között tervezett közúti híd, ami 50 kilométeres kerülő helyett 5-6 kilométeres távolságra hozza a
Mura két oldalán élőket. A híd
várhatóan mintegy 170 méter
hosszúságú, négytámaszú híd
lesz, s a tervek között szerepel
még egy 1595 méter hosszúságú kétsávos országos közút is.
–A Mura-menti bicikliút az
egész térség szempontjából kiemelten fontos beruházás. Mikorra várható az építés megkezdése? Hol tart jelenleg a
projekt?
– A tervek megvalósításának előkészületi szakaszában
vagyunk, készülnek a különféle
hatástanulmányok. Ha a beruházás megvalósul, komplex-turisztikai csomag várja majd a
térségbe érkező turistákat. A
Murán többek között lehetőség
nyílik szervezett csónaktúrákra:
a látogatók Murakeresztúrról
vízi úton juthatnak el a Dráva
és a Mura összefolyásáig. Az új
kerékpárút a murakeresztúri bányatavakat is érinti majd, ahol
a területrendezési munkák befejezése után a bányatulajdonossal együttműködve szabadidőközpontot szeretnének létrehozni.
Kiváló tervek, nagyon köszönjük az interjút és további jó
munkát kívánunk!
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Nemzeti Történelmi Emlékhellyé avatják Zrínyiújvárat
Zrínyiújvárat még 2021-ben
nemzeti történelmi emlékhelyé
fogják avatni – miután az erről
szóló döntést a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
is egyhangúlag támogatta. A
hírről Németh Szilárd, a honvédelmi Minisztérium államtitkára
számolt be a Zrínyi emlékév
lezárása alkalmából rendezett
ünnepségen, Zrínyiújvárnál. A
május 5-én megrendezett ünnepségen részt vett Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
és államtitkár, Bene Csaba, a
Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a környező települések polgármesterei, valamint a keresztúri Zrínyi Kadétok is. Emlékező beszédet tartott prof. dr.
Padányi József vezérőrnagy és
Szászfalvi László, Somogy megye országgyűlési képviselője.
Zrínyi Miklós 360 évvel ezelőtt kezdte el építeni Zrínyi-

újvárat a Mura mellett, hogy az
itt élő embereket megvédhesse
a török seregek fosztogatásaitól
és támadásaitól. A horvát-magyar szabadsághős megtudta,
hogy a törökök stratégiai erődítményt akarnak felépíteni a
folyó partján, ezért inkább
megelőzte őket. A vár nemcsak
a Muraköz védelmét szolgálta,
Zrínyi innen szerette volna megszervezni Kanizsa visszafoglalását is a török seregektől.
1664 májusában egy egyesült keresztény seregek sikertelen ostromot indítottak Kanizsáért, a török túlerő pedig
ellentámadást indított, hogy
végső csapást mérjen Zrínyiújvárra.
A várat 1900 katona védte
hősiesen Horváth András vezérletével, de végül a túlerőnek
nem tudtak ellenállni. Zrínyiújvárat elfoglalták, 1266 védő

Egyeztettek a Mura-hídról
Újabb egyeztetést tartottak a Murakeresztúrnál tervezett
Mura-hídról, amelyen az érintett magyar és horvát települések
vettek részt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szervezésében.
Az online találkozón az előzetes terveket tekintették át. A magyar
és a horvát hatóságoknak is alapos előkészületekre van szükségük,
hogy a beruházás megkezdődhessen. Környezeti hatástanulmányokat kell készíteni a folyó mindkét oldalán, össze kell vetni a
különböző nyomvonalterveket, és azt is el kell dönteni, milyen
technikai paraméterekkel rendelkezzen majd az új híd.
Ez a vízi átkelőhely régi vágya a Mura mentén élő embereknek. Polgár Róbert keresztúri polgármester elmondta: „Nekünk,
keresztúriaknak különösen fontos, hogy elkészüljön, hiszen Murakeresztúr magyar-horvát település, minden ötödik keresztúri horvát nemzetiségűnek vallja magát. A híddal nemcsak szimbolikusan, hanem fizikailag is közvetlen összeköttetésbe kerülnénk
Horvátországgal, amely nagy lehetőséget rejt a kulturális, gazdasági, turisztikai és oktatási kapcsolataink megerősítésére nézve.
Bízunk benne, hogy a tervekből egyszer valóság lesz, Keresztúrnál is át lehet majd kelni Horvátországba a Murán. Mi azon
dolgozunk, hogy a tervek mielőbb elkészüljenek, és mielőbb
hozzá láthassunk az építkezéshez is.”

Az új Mura-hídon a tervek szerint gyalogosan, kerékpárral és
autóval is lehet majd közlekedni.

A Mura vidékén élő emberek hősi küzdelmének állít emléket
Zrínyiújvár.

veszett oda, a törökök pedig
felrobbantották az erődítményt.
Zrínyiújvár rövid, de annál kalandosabb története azt bizonyítja, hogy ezen a vidéken

mindig is bátor és büszke emberek éltek, akik a szabadságukért és biztonságukért készek
voltak összefogni és együtt
harcolni.

Murakeresztúr büszke kettős identítására

A magyar-horvát barátság
fontosságát hangsúlyozta Murakeresztúr polgármestere Trianon évfordulója alkalmából.
Polgár Róbert ünnepi bejegyzése Trianon 101. évfordulója alkalmából:
„Murakeresztúr számára Trianon kettős csapás volt. Nemcsak a magyarok lakta területek
elcsatolása volt hatalmas veszteség, de az itt élő, népes horvát kisebbség életét is megkeserítette a végtelenül igazságtalan döntés. Hiszen az új
határok kijelölését követően a
Keresztúron élő horvát nemzetiségűek nem érintkezhettek
közvetlenül a határ másik oldalán élő rokonokkal és barátokkal.

Szerencsére ma már Magyarország és Horvátország is
uniós tagország, sajnos azonban továbbra sincsen közvetlen
kapcsolatunk horvát testvéreinkkel. Nagyon bízom benne,
hogy hamarosan megépülhet
majd a keresztúri Mura-híd,
amely nemcsak fizikailag, de
jelképesen is enyhítheti a szétszakítottság okozta fájdalmat és
kényelmetlenséget is.
Keresztúr magyar-horvát falu,
amely büszke kettős identitására. Szeretnénk ezt a kettősséget
megőrizni és tovább erősíteni a
jövőben is! Mert hiszünk benne, hogy a magyar-horvát barátság és együttműködés mindkét nemzet számára felbecsülhetetlenül értékes kincset jelent.”

IV.

Mura Info

2021. június

Egyre több csángómagyar gyerek választja a magyar óvodát és iskolát
Május végén ülésezett a
Moldvai Csángómagyarok Szövetségének a felügyelő bizottsága, amelynek Polgár Róbert
murakeresztúri polgármester is
a tagja. A keresztúri önkormányzat vezetője elmondta: folyamatosan növekszik a magyar óvodába és iskolába járó
gyerekek száma Csángóföldön.
„Az elmúlt években megvalósult fejlesztéseknek is köszönhetően a magyarság legkeletibb vidékén immár több mint
30 helyszínen folyik magyar
nyelvű oktatás, 1800 gyermeket oktat 67 pedagógus és tanár. Egy friss program keretében 200 középiskolás és 43

egyetemista kap ösztöndíjat.
Fontos eredmény az is, hogy a
csángók számára sikerült megszervezni, hogy magyar nyelvű
miséken vehessenek részt. A
jászvásári egyházmegye által
alapított személyi plébánia biztosítja, hogy az ott élők immár
bármilyen magyar hitéleti szolgáltatás igénybe vehetnek. Ezek
a szép eredmények a csángószövetség jelenlegi vezetésének
és a magyar kormány hathatós
támogatásának köszönhető! Így
van reményünk arra, hogy a
Románia területén szigetként
együtt élő moldvai csángó magyarság meg tudja őrizni kultúráját és magyar identitását.”

Kulturális és közösségi programokkal nyitnak újra

Csak hathatós támogatással van remény arra, hogy a moldvai
csángómagyarok megőrizhessék különleges kultúrájukat,
magyar anyanyelvüket.

A tervezett bicikliútról egyeztettek
Másfél milliárd forintból
épül a Mura partján az a bicikliút, amely Molnárit, Murakeresztúrt, Beleznát és Őrtilost
köti majd össze. Ez a bicikliút
nemcsak a környéken élők közlekedését segíti, hanem a turizmust is jelentősen fellendítheti.
A beruházás rengeteg új
vendéget hozhat Murakeresztúrra, a keresztúri faluvezetés
célja pedig az, hogy akik arra
járnak két keréken, szívesen
meg is álljanak a településen

egy vagy több napra. A tervek
szerint igényes szálláshelyekkel, helyi látványosságokkal,
finom ételekkel és italokkal
marasztalják majd az oda érkezőket. A kerékpárút a Mura
töltésén és a töltés mellett halad
majd keresztül. Ahhoz, hogy
megépülhessen, néhány jelenlegi magánterületen is át kell vezetni. Május közepén az önkormányzat a tulajdonosokkal
egyeztetett arról, hogyan ellentételezzék majd őket ezért.

Keresztúron már az újranyitás utáni programokat tervezik.

A keresztúri programokról
egyeztettek az önkormányzati
hivatalban Murakeresztúron. A
megbeszélésen Kovácsné Deák
Erzsébet, a művelődési ház vezetője, Spirk Erzsébet, a könyvtár vezetője, Zavarkó József
alpolgármester és Polgár Róbert polgármester vettek részt.
A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy az első közös ünnepség az új önkormányzati hivatal átadása lesz
június 26-án. Ezen kívül egyez-

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

Ha elolvasta, adja tovább!

tettek az egyéb közösségi és
sportprogramokról, lesz családi
nap és nyári gyerektábor, szüreti mulatság és sok egyéb izgalmas rendezvény ezen túl is,
ha a járványhelyzet engedi.

A töltés melletti földek tulajdonosaival is meg kell egyezni,
hogy hozzá lehessen fogni a 13 km-es bicikliút kiépítéséhez.

Felhívás a kutyatulajdonosoknak
Az elmúlt időszakban több
kóbor kutya is problémát okozott
Murakeresztúron. A keresztúri
önkormányzat ezért arra kéri a
tulajdonsokat, gondoskodjanak
a házi kedvencünkről, ne hagyják szabadon kószálni őket, mert
az őrzés nélkül maradt állatok
saját magukra és a környezetükre is veszélyesek lehetnek.

A lakosság és a kutyák védelmében a jövőben a hatóság
segítségét veszik igénybe a kutyák befogásához. Ennek anyagi terhét pedig a gazdáknak kell
állniuk. Az önkormányzat arra
kéri a kutyatartókat, előzzék
meg a baleseteket és a nagyobb
problémát! A gazdák figyeljenek oda kutyájukra, elzárva

tartsák őket, pórázon sétáltassák a négylábúakat! A kóbor
kutyák, különösen falkába verődve, veszélyt jelenthetnek az
emberekre, kárt tehetnek a
vadállományban és a háziállatokban is. A felügyelet nélküli
állatok épségét a közlekedő
autók is veszélybe sodorhatják.
Ezért fontos megelőzni a bajt!
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Retek és Új falugondnoki busz átadása Fityeházon
spenót

A falu konyháját látják el.

Megtartották az első szüretet a Murakeresztúri Önkormányzat kertjében. Több mint 2
kg spenótot és egy doboznyi
retket gyűjtöttek be a hivatal
munkatársai a kertből, amelyen
tavaly kezdett az önkormányzat
gazdálkodni.
A telek korábban elhanyagoltan és kihasználatlanul állt,
a falu összefogásának is köszönhetően azonban idén már
szép termést hoz a föld.

Fityeház Község Önkormányzata falugondnoki busz
beszerzésére 15 millió forint –
vissza nem térítendő támogatást nyert – a Magyar Falu
Programra benyújtott pályázat
keretében.
A fehér színű MercedesBenz Sprinter Tourer 214 CDI
típusú gépjármű ünnepélyes
átadás-átvételére 2021. május
21-én – szűk körben megtartott
– rövid ünnepség keretében került sor az önkormányzati hivatal udvarán. Az ünnepségen
jelen voltak: Cseresnyés Péter
államtitkár, Vaslabán Csaba
Antal plébános, a Zalaegerszegi
Mercedes
Márkakereskedés
képviseletében dr. Péter György
ügyvezető, Juhász Zoltán, a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Takács István
falugondnok, Béli Krisztina
jegyző és dr. Takács József
polgármester.
Dr. Takács József polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd röviden ismertette a
lezajlott pályázati eljárás és
beszerzés menetét. Elmondta,
hogy a régi falubuszt – a meg-

Kigyulladt egy családi ház, de személyi sérülés nem történt
Május 27-én este 9 óra előtt
tűz ütött ki Beleznán a Kossuth
úton egy lakóházban. Szerencsére az ott élő keresztúri lakó
saját erőből el tudta hagyni a
házat. A murakeresztúri önkéntes tüzoltók hét fővel vonultak

A sikeres pályázat eredménye.

nyert pályázatban kikötött feltételeknek megfelelően – egy
határon túli magyar szervezet
fogja megkapni, a Miniszterelnökség közreműködésével.
Ezt követően Cseresnyés
Péter államtitkár üdvözölte a
jelenlévőket. Rövid tájékoztatást adott a kormány jelenlegi
vidékfejlesztési programjáról
és ezek várható további kiterjesztéséről.

Végül Vaslabán Csaba atya
megáldotta az új járművet, Isten
áldását kérve a gépjármű használóira és majdani utasaira, hogy
mindenkor szerencsésen érkezzenek meg tervezett úticéljukra.
Azt kívánta, hogy az új gépjármű hosszú ideig szolgálja
balesetmentesen Fityeház települést és annak egész közösségét.
Kovácsné Deák Erzsébet
könyvtáros, művelődésszervező

300 muskátlival díszítik a falut

ki és azonnal hozzáláttak a mentéshez, két gázpalackot is kivittek a házból, így sikerült elkerülni a még komolyabb balesetet.
A ház egyik fele lakhatatlanná vált, a tüzet a fatüzelésű
kályha okozta.

Tíz napig erősödtek a cserepekben a muskátlik, mielőtt kihelyezték volna őket. Egészen szeptemberig díszítik majd Keresztúr utcáit a virágok.

Szerencsére gyorsan kiértek az önkéntes tűzoltók, de a kigyulladt ház így is lakhatatlanná vált.

300 muskátlit helyeznek ki
Murakeresztúron, hogy még
szebbé és hangulatosabbá váljon a falu. A virágokat május
végén ültették át az új cserepekbe a keresztúri önkormányzat munkatársai, hogy ott
erősödhessenek meg, mielőtt
kihelyezik őket a lámpaoszlopokra.

A virágtartó állványokat
Pókecz Kovács Gábor keresztúri lakatos készítette az
önkormányzat megrendelésére.
Az ültetéshez szükséges 1 m3-nyi
virágföldet pedig Borda Kálmán adta ajándékba a településnek. A tervek szerint a
muskátlik egészen őszig díszítik majd falut.
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Akik Fityeház községet választották...
Niki és a húsvéti nyuszik – munkáját a gyerekek is ismerik
Az idei évben elindítunk egy
cikksorozatot azokról a családokról, akik az utóbbi időben más
településekről költöztek községünkbe – akik Fityeház községet választották ... .
A cikksorozatnak kettős célja van. Az egyik, hogy a helyiek jobban megismerjék az új
„szomszédokat”. A másik, hogy
az újonnan érkezettek hogyan látják településünket, hogy érzik itt
magukat, illetve mit hiányolnak
a település életében.
Interjúalanyom Veszelszki Nikolett, akinek munkáit a köztereken nem csak Fityeház, hanem a
településen átutazók is megismerhették. Niki tehetségével, munkájával nagyon hamar közismert lett.
– Hogyan találtatok Fityeházra, miért ezt a települést választottátok?

– A véletlen szerencsének köszönhetően bukkantunk Fityeházra. Eredetileg nem a környékre
terveztünk költözni, de várandóságom utolsó szakaszában jártam
és a saját nagykanizsai lakásunkat is eladtuk már, tehát sürgetett az idő. Megnéztük a környéket és így akadtunk rá Fityeházra, amely már az első pillanatban belopta magát a szívünkbe. Rokonszenves volt, hogy csendes, rendezett, tiszta környezet
fogadott minket.
– Hogy érzitek magatokat itt?
– Nagyon jól. Minden lakos
kedvesen, jóindulattal fordult
felénk, elképesztő érzés ilyen
barátságos környezetben élni és
a táj szépsége is magával ragadó.
– A közösségi életbe, hogy
folytatok bele?

– Amikor újra dolgozni kezdtem a kézműves fa dekorációimon, Kovács Nóra (Nóra „mozgatórugója” a község tereinek
dekorációjában és a közélet mindennapjaiban is – a szerk.) keresett meg egy rendelés kapcsán,
majd szóba elegyedtünk és felajánlottam, hogy szívesen segítenék a falu dekorációjában. (Nikolett divat- és stílustervező, a Debreceni Művészeti Akadémián
végzett – a szerk.).
Nóra alakított egy kis csoportot a facebookon, ahol a kreatív
ötleteinket osztjuk meg egymással és eldöntjük, mi kerül kivitelezésre. Azóta egyre több és
egyre szebb dolgokat készítünk
a faluba.
– Van-e ötlet vagy bármi
egyéb észrevétel a település életével kapcsolatban?

– Kisgyerekes anyukaként a
játszótereken lévő hintákra térnék ki, az egy kisgyerek hinta
kevés és az is el van törve, sajnálom, hogy homokozó nincs
egyik játszótéren sem, pedig a legkisebbek pont ezekkel tudnának játszani, ezektől éreznék jól
magukat.
Kovácsné Deák Erzsébet
könyvtáros, művelődésszervező

25 éves jubileumi emlékmise a fityeházi templomban

A fityeházi „Szent Lélek eljövetele” templom az elmúlt esztendőben volt 25 éves. A jubileumi ünnepség azonban – a járvány-helyzet miatt – nem kerülhetett megrendezésre. Pünkösd
vigíliáján – szombaton – ezt pótolták a fityeházi hívek – Vaslabán Csaba Antal plébános által
celebrált – szentmisével.
A jubileumi készület jegyében elkészült a templom teljeskörű belső festése és mázolása,
a padok átfogó javítása és újra lakkozása – amely a községi önkormányzat közreműködésével és a
Horvát Nemzetiségi Önkorányzat támogatásával valósult meg.
A felújítási munkálatokon
kívül elkészült a templom titu-

lusát, a Szentlelket ábrázoló oltárkép, amely vászonra festett
olajkép – Czanik Ferenc kapuvári festő, művészettörténet tanár alkotása.
A szentmise keretében került sor az új oltárkép felszentelésére, amely ezentúl híven
tükrözi a fityeházi templom titulusát.
A szertarttást követően Vaslabán Csaba atya ünnepélyes
keretek között megköszönte a
két önkormányzatnak a templom megújításához nyújtott segítséget és támogatást.
Az ünnepség Cseresnyés
Péter államtitkár üdvözlő szavaival és köszöntő beszédével
zárult.

1 millió forintot nyerhetnek…
Öt murakeresztúri óvodás:
Farkas Hédi, Horváth Meliszsza, Horváth Noel, Répás Alex
és Kuzma Jakab csodálatos babaházat épített olyan eszközök
felhasználásával, amelyek minden háztartásban megtalálha-

tók. A házzal pedig beneveztek
egy versenyre, amelynek egymillió forint a fődíja.
Ha a keresztúri gyerekek baba-háza nyer, az óvoda fejlesztésére, új játékokra lehet költeni a pénzt.

