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Egy Indiából származó,
angliai vállalkozó házaspár új
bútorgyártó üzemet hoz létre
Murakeresztúron, ahol egyedi
tervezésű, különleges bútorokat
fognak gyártani. Az üzemben
10-15 embert alkalmaznak majd.
Azért esett Murakeresztúrra a
választás, mert ebben a régió-
ban rengeteg kiváló szakember
van. Ráadásul Keresztúr kör-
nyékén kiváló a faanyag is.

A házaspárt és családját a
település polgármestere, Polgár

Bútorgyár épülhet Murakeresztúron

Róbert személyesen vezette
körbe Murakeresztúron, hogy
megismerhessék a falut.

„Szeretnénk, ha a jövőben
minél több, magas hozzáadott
értéket teremtő vállalkozás len-
ne nálunk, amelyek minőségi
munkahelyeket, jól fizető ál-
lásokat hoznak létre falunkban.
Az itteni vállalkozók befizetett
adójából pedig tovább fej-
lesztjük Murakeresztúrt!” –
nyilatkozta Polgár Róbert, aki
elárulta, az új bútorgyár építése

A vállalkozó házaspár jövő év elején kezdi meg az új bútorgyár
építését Murakeresztúron.

Új játszóteret hoznak létre
Murakeresztúron, miután majd-
nem 5 millió forint támogatást
nyert a település a Magyar Falu
Program keretében erre. A
modern, biztonságos játszóteret
a és azJózsef Attila Arany

János utca kereszteződésében
található parkban alakítja ki az
önkormányzat. Lesz hinta,
libikóka, mászóka és még szá-
mos más játék is. A szülőknek,

felnőtt kísérőknek pedig pado-
kat helyeznek ki, hogy kényel-
mesen vigyázhassanak a játszó
gyerekekre.

A faluvezetés célja, hogy a
murakeresztúti családoknak és
gyerekeknek minél több lehetősé-
gük legyen a játékra, az igényes
kikapcsolódásra. A játszótér terveit
július végén egyeztették a helyszí-
nen a tervezővel, hamarosan hoz-
zálátnak a kivitelezéshez is.

Új játszótér készül

A tervek egyeztetése után hamarosan hozzálátnak az új játszó-
tér kialakításához Murakeresztúron.

Július 16-án Kotoriban az új
Mura-híd megépítéséről foly-
tattak egyeztetéseket egy ma-
gyar-horvát konferencián. A
találkozón többek között Pal-

kovics László innovációs mi-
niszter, ál-Cseresnyés Péter

lamtitkár és Mura programért
felelős miniszteri biztos, Ma-

gyar József, a külügy helyettes
államtitkára és Polgár Róbert

murakeresztúri polgármester is
részt vett.

Palkovics László előadá-
sában hangsúlyozta, hogy a
folyók nem elválasztják, hanem

2022 végéig lezárul az új Mura-híd tervezési fázisa
összekötik a nemzeteket. Ha a
Murakeresztúr és Kotoriba
közötti híd megépül, akkor pár
percre csökken közúton a
távolság a két település között.
Ma ugyanis 50 km-t kell ke-
rülni, ha a szomszédos horvát
faluba el szeretnénk látogatni –
hívta fel rá a figyelmet a
miniszter.

A konferencián szóba került
a Mura-menti kerékpárút is,
amely várhatóan 2022 végéig
épül meg. Ezek a fejleszté-
sek mind azt a célt szolgálják,
hogy erősítsék a Mura menti

települések közötti együtt-
működést. A gazdasági, kultu-
rális és turisztikai kapcso-

latokat. A konferencián bemu-
tatták az új Mura-híd látvány-
tervét.

Először mutatták be a horvátországi konferencián a Murake-
resztúr és Kotoriba közé tervezett új Mura-híd látványtervét.

Angliai házaspár a beruházó
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Külügyminisztériumi támo-
gatásból terveznek új kikötőt
építeni a Mu-Murakeresztúrnál
ra partján. A beruházás kap-
csán keresztúriPolgár Róbert
polgármester elmondta: „Szeren-
csések vagyunk, hogy falunknak
ilyen csodálatos földrajzi fek-
vése van. A Mura közelsége
olyan érték, amelyet szeretnénk
minél inkább kihasználni.

A folyó partján számos re-
mek programot lehet tartani,
szervezni, de az a célunk, hogy
a vízen is minél több lehető-

Új kikötő épülhet
ségük legyen a murakeresztú-
riaknak a sportolásra és a Mu-
rán érkező turisták is ké-
nyelmesen, biztonságosan meg
tudjanak állni nálunk. Szeret-
nénk, ha minél többen kedvet
kapnának a faluból a vízi-
sportokhoz, és ehhez modern,
színvonalas feltételeket fogunk
teremteni.”

Az önkormányzat a Mura
EGTC képviselőjével és terve-
zőjével július végén közös be-
járást tartott a kikötő tervezett
helyszínén.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester a magyar-
horvát együttműködésről egyez-
tetett Kapronca Kö-Kotoriban
rös Megye képviselőjével, Ra-
timir Ljubiccsal és Kapronca
Körös megye európai alapokért
felelős igazgatójával, Masnec
Darkoval. A július végi találko-
zót konzuldr. Koósz Attila

Horvát-magyar egyezetetéseket folytattak
szervezte meg egy nemrégiben
megtartott konferencián, ame-
lyen az új Mura híd volt a fő
téma.

„Horvát barátainkkal közö-
sen szorgalmazzuk, hogy újra
legyen Murakeresztúron horvát
nyelvű szentmise, és a falunk-
ban minél több helyen horvátul
is kint legyenek a feliratok.

A horvát nyelvű misék újraindításáról és horvát feliratok kihe-
lyezéséről egyeztettek.

Tovább bővül a háznál
történő szelektív hulladékgyűj-
tés . Július 1-Murakeresztúron
jétől negyedévenként az üveg
hulladékot is elszállítja a hul-
ladékgazdálkodási vállalat a te-
lepülésen. Az üveget a meg-
adott időpontban reggel 7.00-ig
lehet bármilyen edényben, lá-
dában, kosárban, illetve átlát-
szó műanyag zsákban kihelyez-
ni. A kihelyezett edény, láda,
kosár ürítésre kerül, a kukások
az ingatlan előtt hagyják a
tároló dobozokat. Amennyiben
zsákban történik a kihelyezés, a
műanyag zsák elszállításra
kerül.

Amit ki lehet dobni:
– befőttes üvegek,

Házhoz mennek az üveghulladékért

– fehér öblös italos üvegek
(ásványvizes, üdítős, boros-,
pezsgős -röviditalos palackok),

– zöld, barna öblös italos
üvegek (ásványvizes, üdítős,
boros-, pezsgős-, sörös-, rövidi-
talos).

Amit nem szállít el a hul-
ladékgyűjtő vállalat:

– ablaküveg,
– drótüveg,
– autószélvédő,
– vegyszeres üveg,
– porcelán.
Aki esetleg nem érne rá

kivárni a következő szállítást,
az továbbra is elviheti az ön-
kormányzat udvarában kihe-
lyezett szelektív üveg kukába a
feleslegessé vált hulladékot.

Július 9-én országszerte
nagy károkat okozott egy Nyu-
gat-Európa felől érkező vihar.
Baranya megyében jégeső ron-
gálta meg több ház tetőszer-
kezetét. Mint idén már több-
ször, a keresztúri önkéntes
tűzoltók most is besegítettek a

Sellyén segítettek
károk elhárításába. A keresztúri
tűzoltókat hívtákSellyére
menteni.

A kármentésben Békefi Pat-
rik, Herman János, Hóbor
Richárd, Szűcs László, Dobos
Péter Tislerics Antalés vettek
részt.

Jégeső rongálta meg a lakóházak tetőszerkezetét Baranya me-
gyében a júliusi viharban, a keresztúri önkéntes tűzoltók segí-
tettek a kárelhárításban.

Keresztúr ugyanis magyar-hor-
vát falu, ahol a lakosság majd-
nem negyede horvát nemzeti-
ségű. Mi pedig büszkék vagyunk
közösségünk kettős identitásá-

ra, ezért kiemelten fontosnak
tartjuk közös magyar-horvát
kultúránk megőrzését és meg-
erősítését” – számolt be a tár-
gyalásokról a polgármester.
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Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből

A murakeresztúri önkor-
mányzat majdnem 17 millió
forint pályázati forrást nyert a
Honvéd út aszfaltozására és a
csapadékvíz megfelelő elveze-
tésére a Magyar Falu Program
keretében. A faluvezetés célja
az, hogy a település úthálózat
folyamatosan megújuljon, és
így biztonságos és kényelmes
legyen Murakeresztúron a köz-
lekedés. Ezért saját erőből és
központi támogatásból tovább
folytatják a felújításokat.

Aszfaltozásra nyertek támogatást
Polgár Róbert murakereszt-

úri polgármester az útfelújítás-
sal kapcsolatban elmondta: „Ez
a fejlesztés sem valósulhatna
meg a munkatársaim kiváló
munkája és a pályázatban köz-
reműködők segítsége nélkül,
amit ezúton is köszönök! Há-
lásak vagyunk Cseresnyés Pé-
ter országgyűlési képviselő tá-
mogatásáért és közbenjárásáért
is. Közösen fejlesztjük és szé-
pítjük Murakeresztúrt a jövő-
ben is!”

A kormány támogatásával újulhat meg a falu rossz minőségű
útja.

Vargovics Maja Zrínyia
Miklós Általános Iskola Mura-
keresztúr tanulója. Alsó tagoza-
ton a 2020/2021-es tanévben az
„Év diákja” címet vehette át
Polgár Róbert polgármestertől,
aki a kitüntető díjat és a vele
járó 35.000 Ft értékű ajándék-
utalványt Murakeresztúr Köz-
ség Önkormányzatának nevé-
ben adta át.

Vargovics Maja a Zrínyi
Miklós Általános Iskola 4. osz-
tályos tanulója. Minden évet
kitűnő eredménnyel és számos
dicsérettel zárt. Már első osz-
tály óta kimagasló tanulmányi
és versenyeredményeivel hívta
fel a figyelmet magára. Sokol-
dalú, kimagaslóan tehetséges,
szorgalmas, jó közösségi em-
ber, példamutató tanuló. Tanul-
mányi versenyek résztvevője,
különösen matematikából na-
gyon tehetséges. Mese- és vers-
mondó, helyesírás versenyekre
nevezett be és díjjal tért haza.
Kitartással, szorgalommal, na-
gyon sok munkával számtalan
nagyszerű eredményt ért el
megyei és országos szinten.

– Mesélj kicsit magadról és
a versenyekről!

– Murakeresztúron élek
édesanyámmal és húgommal,
aki most 1. osztályos tanuló.
Édesanyám egyedül nevel min-
ket 4 éves korom óta. Nagyon
sokat foglalkozik velünk, hogy
jó eredményeink legyenek. Tu-
dom, hogy nehéz neki egyedül,
ezért húgommal sokat segítünk
a háztartásban és igyekszünk jó
gyerekek lenni.

Már óvodás korom óta
sportolok, főleg a futást és az
asztaliteniszt szeretem, ezt is
édesanyámnak köszönhetem.
Nagyon sok versenyen vettem
már részt, ahol jó eredmé-
nyeket szereztem. A futóverse-
nyekre anyukám szokott nevez-
ni, vele és testvéremmel együtt
indulunk. Az asztalitenisz ed-
zéseket az osztályfőnököm,

„Szeretném, ha mindig büszke lenne rám anyukám”
Interjú az Év diákjával, Vargovics Majával

Marika néni tartja, heti 3
órában. Sajnos a vírus miatt
sok edzés és verseny is elma-
radt. A tavalyi évben a csapa-
tommal a megyei asztalitenisz
diákolimpián I. helyezést ér-
tünk el, így bejutottunk Kar-
cagra az országos diákolim-
piára, ahol negyedik helyezet-
tek lettünk. A futással és az
asztalitenisszel együtt eddig
már 35 érmet szereztem. A
sport mellett nagyon szeretem a
matematikát, tanárom tehetsé-
gesnek tart. Már első osztálytól
fogva járok tanulmányi ver-
senyekre. A legjobb eredmé-
nyem az 2. osztályban volt,
amikor a Nemzetközi Kenguru
Matematika versenyen Zala
megyében 1. helyezést értem
el, országosan pedig 16. lettem.
A tavalyi évben ugyanezen a
versenyen megyei 3. helyezést,
országos 10. helyezést kaptam.
Az idei évben pedig szintén
megyei 1. helyezett lettem,
országosan pedig a 15.

A szavalóversenyeken a
zsűri mindig az első három
hely valamelyikét adta szá-
momra. Budapesten az Orszá-
gos Horvát Szavalóversenyen
2. osztályban 2. helyezett let-
tem. A második, harmadik és a
negyedik osztály végén is tan-
testületi dicséretben részesültem.

Szabadidőmben szeretek ze-
nét hallgatni, biciklizni, kirán-
dulni és a barátaimmal lenni. A
legjobb barátnőm egyben a
csapattársam is asztalitenisz-
ben. Mindig támogatjuk, se-
gítjük egymást az iskolában is.

– Mi a legfontosabb szá-
modra?

– Nagyon szeretem, amit
csinálok és szeretném, ha min-
dig büszke lenne rám az
anyukám!

– Köszönöm a beszélgetést.
Kívánom, hogy még sok siker-
élményben legyen részed.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Vargovics Maja átveszi az Év diákja díjat Murakeresztúr pol-
gármesterétől.
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Megkezdte a felkészülést a
murakeresztúri focicsapat az
őszi szezonra. Az elmúlt sze-
zonban sokáig veretlenül ve-
zette a bajnokságot az MP
Kanizsa Murakeresztúr, de vé-
gül a második helyet tudta
megszerezni az együttes, a vé-
gére elfogyott a csapat lendü-
lete és a kerete; sok volt a
sérült és a hiányzó is. Az új
szezonnak is ugyanezzel a ke-

Megkezdték a felkészülést
rettel, de már nagyobb tapasz-
talattal vág majd neki az együt-
tes, amely szeretne újra szép
sikereket elérni.

A július 18-i edzőmeccs
eredménye: MP Kanizsa Mura-
keresztúr - Zalakomár: 4 - 2. Za-
lakomár a megye I-ben játszik,
így igazi bravúrnak számít a
keresztúri győzelem, igaz, ha-
zai pályán és barátságos mér-
kőzésen érték el.

Erősebb ellenfelekkel hangol a bajnokságra a keresztúri foci-
csapat, amely a második helyen végzett a megye II-es bajnok-
ságban.

Új burkolatot kapott a mu-
rakeresztúri önkormányzat kony-
hájának több helyisége. A nyári
szünet miatt két hétre leállt a
konyha, a szünetben pedig el-
végezhették a szükséges kar-
bantartási munkálatokat. A ha-
tósági előírást teljesítve lebur-
kolták a konyha kiszolgáló he-
lyiségeinek a padlóját, így
sokkal könnyebb lesz tisztán
tartani azokat. A felújítás a
fekete mosogatót, a fehér mo-
sogatót, az edényraktárt és a

Renoválták a falu konyháját
tálalót érintette, ahol korábban
hiányzott a csempe a padlóról.

A keresztúri önkormányzat
konyháján több száz embernek
készítenek szakácsaink finom
ételeket nap mint nap. Az ön-
kormányzat gyönyörűen felújí-
tott épületét nemrégiben adták
át, van azonban néhány része a
hivatalnak, amelyeknek a kor-
szerűsítése még várat magára.
A faluvezetés célja az, hogy
ezeket is mielőbb sorra vegyék,
folyamatosan fejlesszék.

Eddig csak beton volt az önkormányzati konyha több helyisé-
gében, az új csempét azonban könnyebb lesz majd tisztán tar-
tani.

Egyhetes kedvezményes nyá-
ri edzőtábort szervezett a mu-
rakeresztúri önkormányzat Ba-
latonfenyvesen a településen élő
gyerekeknek. Sok-sok mozgás-
sal, sporttal, játékkal és stran-
dolással telt az idő. Polgár Ró-
bert polgármester elmondta: „Ki-

Nyári sporttábor

emelten fontosnak tartjuk azt,
hogy a keresztúri gyerekek olyan
programokon vehessenek részt,
amelyek erősítik a közösséget,
az összetartozást. Az elmúlt év
viszontagságai után örömteli volt
látni az önfeledten játszó gye-
rekeket. Jövőre megismételjük!”

Gazdag programkínálat várta az önkormányzat és a sportegye-
sület közös balatoni táborában a keresztúri gyerekeket.

Július elején kovászolni va-
ló uborkát és spárgababot szü-
reteltek az önkormányzat ker-
tészetében, amelyet tavaly nyá-
ron, a koronavírus-járvány ide-
jén hoztak létre. A kertben pa-
radicsomot, a paprikát és a pad-
lizsánt is egyre nagyobb si-
kerrel termelnek. Polgár Ró-
bert murakeresztúri polgármes-
ter a beruházással kapcsolatban
elmondta: „A kertet a közösség
összefogásával, saját erőből
hoztuk létre tavaly, azóta már
fóliasátrat is beszereztünk, így
még kiszámíthatóbbá vált a
termesztés. Az itt megtermelt
zöldségeket helyben dolgoz-

Uborkát és spárgababot szüreteltek

zuk fel, hogy aztán a kony-
hánkban finom ételeket ké-
szítsenek belőle az önkormány-
zat szakácsai.

A kertészetet még a járvány
kitörésekor hoztuk létre, hogy a
gazdasági nehézségek idején is
értéket teremtsünk, és az előál-
lított nyersanyaggal takaréko-
sabbá tegyük a konyha műkö-
dését. A terv bevált, az elmúlt
két évben egyre több finomság
került a keresztúriak tányérjá-
ba, amit a kertészetben termel-
tünk meg. Köszönöm kollé-
gáim munkáját és a sok segít-
séget a faluból, ami mindezt
lehetővé tette!”

Egyre gazdagabb termést hoz az összefogásból létrejött mura-
keresztúri önkormányzati kertészet.
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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.

Szeptember végéig véglege-
sítik az új Mura menti kerék-
párút terveit .Murakeresztúron
Az önkormányzat megtartotta
az utolsó terepbejárást július
közepén. Az engedélyes tervek-
nek szeptember végéig kell
elkészülniük. Utána kezdhetik
meg a közbeszerzést, majd az
építkezést.

A jelenlegi tervek szerint a
Molnári-Murakeresztúr-Őrtilos
vonalon kialakításra kerülő
bringaúton már jövő év végén
közlekedhetnek a biciklisek.

Véglegesítik a kerékpárút terveit
Polgár Róbert murakeresztúri
polgármester elmondta, szeret-
nék, ha a bánya alatt, a Gyur-
gyáci-pataknál a biciklisek és
az autósok számára is használ-
ható átkelő épülne. Így a te-
herautóforgalmat is ki tudnák
vezetni a faluból.

„Az újonnan épülő bicikliút
kiváló lehetőséget ad arra, hogy
fellendítsük Murakeresztúr tu-
rizmusát, és a Mura gyönyörű
partját minél jobban ki tudjuk
élvezni” – hívta fel a figyelmet
a település polgármestere.

Július 14-én délután 400
méteren égett a kiszáradt nö-
vény aMolnáriban Táncsis Mi-
hály keresztúriutcában. A és a
letenyei tűzoltók együttes erő-
vel oltották el a tüzet.

A keresztúri önkéntesek ké-
ziszerszámokkal és puttony-
fecskendőkkel állították meg a
lángok további terjedését, és
így sikerült megakadályozni,
hogy komolyabb tragédia tör-
ténjen a szomszédos tele-
pülésen.

A keresztúri lánglovagok
munkáját a magyar kormány is
elismeri, nemrégiben nyert az

Molnáriban oltották a tüzet

egyesület járműfejlesztésre 5
millió forintot a Magyar Falu
Program keretében. A sikeres
pályázatban a település ország-
gyűlési képviselője, Cseresnyés
Péter is közreműködött. A falu-
vezetés arra kér mindenkit,
hogy fokozottan ügyeljenek sa-
ját és környezetünk biztonsá-
gára. A nagy forróság miatt
könnyebben alakulnak ki tüzek,
ezért fontos, hogy a megfelelő
óvintézkedések mellett csak a
kijelölt helyen gyújtson min-
denki tüzet, amit az égetés
végeztével körültekintően el
kell oltani.

A keresztúri lánglovagok sokadik bevetése volt ez már az idei
nyáron, most Molnáriban sikerült megakadályozni a nagyobb
tragédiát.

A murakeresztúri önkormány-
zat 19 millió forint támogatást
nyert a Belügyminisztérium-
tól a út jár-Petőfi Sándor
dájának felújítására a déli
oldalon. Ennek köszönhetően
a falu egyik legforgalma-
sabb útján a gyalogosok is
kényelmesen és biztonságosan
tudnak majd közlekedni. Rö-
vid időn belül ez a harmadik
sikeres pályázata a falunak.
Nemrégiben a út fel-Honvéd
újítására és egy új játszótér
kialakítására is kapott a te-

Megújul a Petőfi utca járdája

lepülés támogatást a kor-
mánytól.

keresztúriPolgár Róbert
polgármester az újabb sikeres
pályázat kapcsán elmondta: „Nagy
öröm, hogy a fejlesztési ter-
veink közül egyre több meg is
valósulhat. Köszönöm minden-
kinek, aki a győztes pályázatok
előkészítésében közreműkö-
dött. Külön szeretném kifejezni
hálámat ,Cseresnyés Péternek
Murakeresztúr parlamenti kép-
viselőjének is, hogy folyamato-
san támogatja falunk fejlődését.”

Nem vitás, hogy a Petőfi Sándor utca járdájára már jócskán
ráfér a felújítás, az önkormányzat szeretné rendbe hozni a töb-
bi rossz állapotú útszakaszt is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Dél-Zala Murahíd

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

Hirde
ssen

nálu
nk !



VI. Mura Info 2021. augusztus

Fityeház Község Önkor-
mányzata 2021. július 3-án – a
Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzattal közösen – megren-
dezte idei falunapját.

A gyerekek részére külön-
féle – mozgást igénylő – sza-
badtéri játékok, valamint in-
gyenes légvár és arcfestési
lehetőség állt rendelkezésre.

Fityeházi falunap
Közösségi piknik a horvát hagyományok jegyében

Hat különböző főzőcsapat
közreműködésével lehetett részt
venni a – kivétel nélkül nagyon
ízletesre sikerült – hagyomá-
nyos ételek megkóstolásában.
A csapatok részére az elis-
merésért járó díjakat Cseres-
nyés Péter államtitkár, minisz-
terelnöki biztos és dr. Takács
József polgármester adták át.

A színes kultúrműsorban
láthattuk a kis ál-óvodásaink
tal bemutatott játékos tánchá-
zat, a Fityeházi Hagyományőr-
ző Asszonykórus horvát- és ma-
gyar nyelven előadott produk-
cióját, humoristaBihari Gellért
előadását, valamint a Kredenc
zenekar hangulatos koncenrtjét.

A műsort követően a ren-
dezvény közös vacsorával foly-
tatódott.

Az est legjobban várt ese-
ménye a -„Žiga I Band” – Hor
vátország-szerte ismert – zene-
kar fergeteges koncertje volt. A
rendezvény – hajnali két óráig
tartó – szabadtéri bállal zárult,
amelyen a jó hangulatról
Cziczeli Ferenc gondoskodott.

– A községben lakó gyere-
kek Murakeresztúrra és Nagy-

kanizsára járnak általános isko-
lába, a hétköznapokon ezért
nem igazán van módjuk egy
közösségben lenni. Így ez a
rendezvény arra is kitűnő al-
kalmat teremtett, hogy a tele-
pülésen élő összes gyermek és
fiatal egy közösségben, egy-
szerre találkozhatott és barát-
kozhatott egymással. A közös
játék és szórakozás alkalmat és
megfelelő körülményeket biz-
tosított a családi, illetve több
generációs közös együttlétre –
ami pedig mindenképpen
hozzájárul a településen élők
közötti összetartozás, így a
közösségi élet erősítéséhez –
mondta dr. Takács József pol-
gármester.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Készül a finom étel…

Sokan vettek részt a falunapon.

A gyermekekre is gondoltak.

Cseresnyés Péter (jobbról) köszöntötte a résztvevőket.

Remek koncert szórakoztatta a közönséget.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Rákos Nóra 14 éves, tehet-
séges diák, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola végzős tanu-
lója. Szorgalmával, tehetségé-
vel, tudásával kiemelkedik, pél-
dát mutat társainak. Szép ered-
ményeket ért el az asztalitenisz
sportágban és a képzőművé-
szetben. Murakeresztúr Község
Önkormányzata képviseletében
Polgár Róbert polgármester ad-
ta át a legtehetségesebb tanu-
lónak járó „Év diákja”díjat.

Korát meghazudtoló mun-
kák születnek Nóra kezei alatt.
Kíváncsivá tett látásmódja,
ezért felkértem egy rövid kis
riportra.

–Mikor kezdtél el festeni,
mikor érezted, hogy nagyon
érdekel ez a terület?

– Aktívabban 2018-ban
kezdtem el festeni, viszont
előtte egy évvel már kezdett
érdekelni a festés és annak
motivációja.

– Milyen fejlődésen mentél
keresztül?

Az „Év diákja”

– Először akvarellel kezd-
tem el festeni. Anyukámmal
közösen kerestünk olyan pályá-
zatokat, ahol akvarell képeket
kértek. Eleinte még nem igazán
nyertem, ez a tanulóidőszakom
volt. Később, ahogy egyre töb-
bet gyakoroltam, új technikával
színeztem a munkáimat, már
egyre több festményem nyert
díjat.

– Kitől tanultál, ki képzett?

– Az általános iskolában is
sokat gyakoroltak velem, de a
fejlődésem második szakaszát
Máté Renáta tanáromnak kö-
szönhetem.

– Milyen technikákat tanul-
tál? Milyen jellegű festmények
a kedvenceit?

– Először az akvarell tech-
nikát használtam. Később a
pasztelt is megkedveltem. Ma
már az akril is fontos szerepet
tölt be a munkámban. Több-
nyire portrékat szeretek festeni,
de bármilyen más képet is, ha
az színes.

– Mennyire nehéz a portré
készítése? Hol volt kiállításod?

– Azt mondják, hogy portrét
festeni az egyik legnehezebb,
hát én ezt nem így érzem. Néha
jobban kifog rajtam egy tájkép,
mint egy portré. A Zrínyi Mik-
lós Általános Iskolában és Fi-

tyeházon volt kiállításom. Jó
érzés volt együtt látni a
festményeket. A gyerekek és a
felnőttek elismerő szavai to-
vábbi ösztönzést jelentenek
számomra.

– Hova jelentkeztél tovább-
tanulásra? Mi a jövőképed?
Tűztél- e ki célt magad elé?

– A Piarista Gimnáziumba
jelentkeztem. Történelem- és
irodalomtanár szeretnék lenni!
A festészet nem marad abba,
természetesen képzőművészeti
– festő vagy akár grafikus –
iskolát is szeretnék majd elvé-
gezni.

– Köszönöm a beszélgetést,
bízom abban, hogy hamarosan
újabb meglepetéssel szolgálsz
az olvasóknak, Fityeház la-
kóinak.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Rákos Nóra

Idén nyáron dolgozhattam
először diákmunkán. Számom-
ra nagy könnyebbséget jelen-
tett, hogy ezt itt falun belül
végezhettem. Ebben az egy hó-
napban sok mindent tanultam,
és sok új tapasztalatot sze-
reztem.

Ketten dolgoztunk Domini-
kával, ő inkább a kinti mun-
kálatokban segített, én pedig
bent segédkeztem Erzsi néni-
nek a könyvtár ügyeinek inté-
zésében. Megtanulhattuk, ho-
gyan kell fogadni a könyvtárba
érkezőket, hogyan kell új köny-
veket és újságokat bevételezni
és a kölcsönzési teendőket is
elsajátíthattuk.

Ebben az évben július 3-án
került megrendezésre a falu-
nap, amelynek a lebonyolítá-
sában már mi is segíthettünk. A
fellépők között volt egy humo-
rista, akit itt szállásoltunk el.
Ehhez kitakarítottuk a sport-
öltöző emeletén lévő helyiséget
és gondoskodtunk a számára
enni- és innivalóról, tisztálko-
dási szerekről.

A mi feladatunk volt az
ugrálóvár felügyelése is, ahol a

A tapasztalatszerző diákmunka értékei
kicsik kedvükre játszhattak.
Ebben a hónapban volt egy
gyermekhét is, aminek az elő-
készületeiben és a lebonyolí-
tásában is segíthettünk.

Számomra nagyon meglepő
volt a másik oldalról is a dol-
gok mögé látni, hogy mennyi
munkát és szervezést igényel a
programok összeállítása. Kü-
lönböző vetélkedőket, kirakóst,
teszteket állítottunk össze a
gyerekeknek játékos formában,
de sokat is lehetett tanulni
belőlük.

A gyermekek étkezését is itt
helyben kellett megoldani. Min-
den nap főzött nekünk három
kedves falubeli néni: Zadravecz
Rózsi néni Koósz Aranka néni,
és . Ezen kívülNyíri Erzsi néni
pogácsát, lángost, palacsintát és
buktát is kaptunk.

A gyermekhét nagyon élve-
zetes volt, sok különböző prog-
rammal. Itt is nagyszerű embe-
rek segítségét kaptuk, Edit
néni, Ica néni Márti néniés
személyében. Rengeteget játsz-
hattak kint a játszótéren, fociz-
hattak, kötélhúzás és hulla-
hoppkarika is volt.

Hétfőn bácsihozLócsi Józsi
látogattunk, ahol sok érdekes-
séget megtudhattunk a gazdál-
kodásukról. Nagy vendégszere-
tetben részesültünk, dinnyét,
üdítőt és rágcsálni valót is
kaptunk.

Kedden ésSárának Lilinek
köszönhetően csillámtetoválás-
sal, segítségével pedig aNóri
festéssel ismerkedhettek és
foglalkozhattak a gyerekek.

Csütörtökön ebéd után
Nagykanizsára utaztak, ahol
különböző játszótereken és a
Kölyök Parkban is levezethet-
ték energiájukat, természetesen
– figyelembe véve a nagy me-
leget – egy jégkrém kísé-
retében.

Pénteken a bázakerettyei
strandon voltak, amit mindenki
nagyon élvezett.

Összességében egy szuper
hetet tudhatunk magunk mögött
és úgy gondolom, bármikor
újra eljönne mindenki, hogy
„táborozzunk” együtt egy jót.

Ezen felül feladatunk volt a
könyvtár rendben tartása is.
Többször felsöpörtünk, felmos-
tunk, megtisztítottuk az ablako-

kat és a függönyöket is ki-
mostuk.

Ebben az egy hónapban én
nagyon sok mindent tanultam
és úgy érzem, nagyon sok po-
zitív tapasztalatot szereztem
munka szempontjából.

Köszönönjük szépen min-
denkinek, hogy bármi kérdé-
sünk is volt, mindig a segít-
ségünkre voltak és bármiben
fordulhattunk az önkormányzat
dolgozóihoz.

Zadravecz Georgina
tanuló

Zadravecz Georgina

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Fityeház Község Önkor-
mányzata napközis gyermekhe-
tet szervezett 2021. július 12 –
16. között, amelyet a művelő-
dési otthon, a könyvtár és a
községben élő pedagógusok,
illetve néhány segítőkész szülő
és nagyszülő közreműködé-
sével és segítségével bonyolí-
tott le.

Az első napon a gyüleke-
zést és az ismerkedést követően
kézműves foglalkozás volt Ad-
rival Szabinávalés a nagy-
kanizsai könyvtárból.

A délutáni órákban Lócsi
József helyi vállalkozónál jár-
tunk. A cél a gazdálkodás, a
források hasznosításának be-
mutatása egy helyi vállalkozó
által, s ezáltal a gyerekek pénz-
ügyi tudatosságra való neve-
lése. Józsi bácsi és Kati néni
olyan szívélyes és gazdag ven-
déglátásban részesítették a gye-
rekeket, hogy biztosan emléke-
zetes marad számukra ez a
látogatás.

Napközis Gyermekhét Fityeházon
A következő napon külön-

féle szituációs játékokat ját-
szottak, majd – ve-Rákos Nóra
zetésével – képzőművészeti te-
hetségüket is kipróbálhatták a
gyerekek. Mindenki kapott egy
vászon táblát, amelyre elkészít-
hette művét. Ezután Csonka
Lili Rádi Sáraés csillámteto-
válás biztosított a gyerekeknek.

Délután futóversenyt bo-
nyolítottunk le a gyerekek kö-
zött, amelyért Takácsné, Márta
néni felelt. Takács Istvánné –
Edit óvónéni gyermek játszó-
házat tartott.

A hét további részében is
hasonlóan színes foglalkozások
és sportjátékok zajlottak.

Emellett látogatást tettünk
Murakeresztúron a Magyar táj-
házhoz és a Horvát nemzetiségi
táj- és emlékházhoz. Lehetőség
volt felöltözni a hagyományőrző
ruhákba. mézeska-Csicsek Anita
lács készítővel a gyerekek mé-
zeskalácsokat díszítettek. Nagyon
élvezték, és közben egy-egy

darabocskát is ettek, hiszen na-
gyon finom illata és íze is volt.

A gyerekek különösen ké-
szültek az utolsó nap élményei-
re. A Bázakerettyén található,
gyönyörű környezetben lévő
kicsiny falu fürdőjében stran-
doltunk jó néhány órán keresz-
tül. Kellemes idill volt a fürdő
látványa, a megfelelő hőmér-
séklet és a gyermekek boldog
játékos hangja.

Köszönjük, hogy lehetősé-
get kaptunk ennek a csodálatos
hétnek a lebonyolítására. A
gyerekek nevében is köszönjük,
hogy sok - sok órát együtt, kö-
zösségben lehettek. Bőséges új
élményekkel térhettek haza nap
mint nap és boldogan mesél-
hettek az átélt élményekről
szüleiknek.

Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből


