
Murakeresztúr, Fityeház, Eszteregnye Önkormányzatának melléklete
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Dr. Koósz Attila horvátor-

szági magyar konzul közbenjá-
rásával egyeztetéseket folyta-
tott a murakeresztúri önkor-
mányzat Kapronca-a horvát
Kőrös megye képviselőivel. A
horvát és a magyar fél közösen
szorgalmazza, hogy Murake-
resztúron újra legyen rendsze-
resen horvát nyelvű mise, és a
falu fontos kiírásai horvátul is
olvashatóak legyenek.

Horvát-magyar egyeztetés zajlott Keresztúron
Polgár Róbert polgármester

az egyezetetések kapcsán el-
mondta: „Murakeresztúr kettős
nemzetiségű, minden ötödik
murakeresztúri horvát nemzeti-
ségűnek vallja magát. És mi
büszkék vagyunk erre a kettős
identitásra, ezért mindent el
fogunk követni, hogy meg-
őrizhessük, megerősíthessük gyö-
nyörű, színes és gazdag kul-
túránkat.”

Horvát feliratokról, a kétoldalú kulturális, gazdasági és oktatási
kapcsolatokról egyeztettek a keresztúri önkormányzatnál.

Ugrálóvárral, vizifocical,
KRESZ-versennyel, biciklis
bolhapiaccal és szépségver-
sennyel, rengeteg játékkal és
sok-sok meglepetéssel lepték
meg a murakeresztúri csalá-
dokat és vendégeinket az első
bringás családi napon Ke-
resztúron.

Bringás családi nap
A környező településekről is jöttek

Az önkormányzat által szer-
vezett programon finom vacso-
rával és zenés-táncos bulival is
készültek, amihez egy sátrat is
felállítottak a focipálya mellett.
Az eseményen a több száz
keresztúri vendég mellett szép
számmal megfordultak a kör-
nyező településekről is.

A biciklis családi nap egyik fő attrakciója a Murakeresztúri Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület által szervezett habfürdő volt.

Murakeresztúr rendelőinté-
zete majdnem 2 millió Ft tá-
mogatást nyert új egészségügyi
eszközök beszerzésére a Ma-
gyar Falu Program keretében. A
nyáron ez már sokadik pá-
lyázat, amelyen sikerrel indult
az önkormányzat. Kaptak tá-
mogatást egy új játszótér
létrehozására, több útszakasz
felújítására is. De pályázati

Támogatást nyert a rendelő
Új eszközöket szereznek be

pénzből kezdik meg az új
termelői piac tervezését, egy új
kikötő kialakítását a Murán, és
az őszi falunap megszerve-
zéséhez is nyert támogatást a
település.

A rendelőintézet eszközbe-
szerzésre nyert támogatásának
köszönhetően modernebbé, biz-
tonságosabbá válik majd az
orvosi ellátás Murakeresztúron.

Nemcsak kívülről, belülről is egyre modernebb a keresztúri
rendelő, új orvosi eszközök beszerzésére nyert támogatást a
falu.
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Prof. Dr. Gadányi Károly életútja példaértékű nemcsak a jelen,
hanem a jövő nemzedék számára is. Háborús gyermekként
megismerte a nehéz anyagi sorsot, tudásával és akaratával mégis
kiemelkedett az átlagos emberi élet mindennapjaiból.

– Az általános iskolában milyen lehetőségek voltak a tovább-
tanulás körülményeinek megismerésére?

– Akkoriban nem volt internet, nem voltak kiadványok, nem
volt információs nap, ami segíthette volna a pályaválasztást, a to-
vábbtanulást. Így mindig néztük, hogy előttünk ki ment tovább-
tanulni és hova.

Az ötvenes években gimnáziumba 1-2 gyerek ment, majd
1956-ban az érettségit követően néhányan el is hagyták az or-
szágot. A többség inkább ipariba ment, szakmát tanulni. Ak-
koriban az osztályfőnök javaslata sorsdöntő volt, akiket nem
javasoltak, azok sajnos nem tanulhattak tovább, bármennyire is
tehetségesek voltak. Selek Mártonnét nem javasolták, pedig na-
gyon tehetséges volt. Sajnos ilyen is volt akkoriban. A tanulás
akkor is sok pénzbe került, tarisznyával sem lehetett járni isko-
lába, mint Murakeresztúron. Emlékszem, Ludas Tibi gimná-
ziumba ment, később a Gödöllői Egyetemen oktatott. Én a nagy-
kanizsai gimnáziumba mentem tanulni, ahova 46 főt vettek fel az
osztályba. Összesen kettő kanizsai, a többi falusi gyerek volt. A
városiak nem voltak jobb tanulók, de meglátszott a mi öltö-
zékünkön a falusi lét. A nadrágunkon megszáradt a sár. Nem
felejtem, Szél Rozália tanárnő nadrágban és fehér blúzban jelent
meg. Csak állt előttünk egy órát és nem szólt semmit, majd az óra
végén a táblán átlós irányba felírta a nevét három felkiáltó jellel és
háromszor aláhúzta. Azt mondta: vérfagyasztóan kemény leszek.
Persze azért nem úgy lett, de kemények voltak az órái. Az volt a
szerencsém, hogy a Keresztúrból összegyűjtött rovarokból, lep-
kékből, növényekből nagyon szép dobozom volt. Mindenki ne-
kem gyűjtött. Kollár Pisti készítette a dobozt, a lepkéket Grabant
Pali hozta. A tanárnő elégedett volt és azt mondta: nézzétek,
Keresztúr milyen gyűjteményt mutatott be. Nekem ez is egy
jóleső érzés volt. Később Szél Rozália szertárosa lettem, ő java-
solta, hogy az orvostudományi egyetemre jelentkezzek. Sok
betegségre ráéreztem, és mondtam a családtagjaimnak, később be
is igazolódott a betegség. Nagyon kedveltem a magyar-délszláv és
földrajz órákat, de nem volt ilyen párosítás. Minden esti
olvasmányom a Kincseskalendárium és Kogutovitz Károly –
Kogutovitz Manó 1920-ban kiadott atlasza volt. Érdekelt a pálya,
amiről Biskopics tanár úr értesült, és ezért megbízott, hogy a
gimnázium 4. osztályban az orosz órát tartsam meg helyette.
Kettő keresztúri kislány is bent volt az osztályban, nagyon
izgultak, hogy kihívom-e felelni őket. Mindent megköveteltek,
nem adtak ingyen bizonyítványt. Nem volt finomkodás, meg
kellett kapaszkodni. Megadták az intőt, figyelmeztetőt, rovót, de
megmondták azt is, jobb, ha elmész. Október felé már a rossz
tanuló mehetett a Jaracsára hantot törni. Jó tanáraink voltak, az
igazgató elvtársat (így kellett őt szólítani) Csernai Lászlónak
hívták. Volt tanulmányi verseny oroszból és a megyei versenyen
jól szerepeltem. Sokat segített a horvát nyelvtudásom is. Amikor a
matematika érettségin vizsgáztam, az igazgató úr bejött, a tanárok

„Tanulj gyerek, légy okosabb a tanárodnál!”
Interjú dr. Gadányi Károllyal (2.)

Dr. Gadányi Károly: – Lehet kaszálni a füvet, de a gyökér marad…

vigyázban álltak, és azt mondta: ennek a fiatalembernek a
matematikai vizsgáztatását átveszem. Emlékezett rám és nagyon
emberséges volt. Hét-nyolc tárgyból érettségiztünk, írásban is. A
félévi és az év végi bizonyítványt be kellett mutatni a volt
általános iskolámban Hársing László igazgatónak. Keresztúrról a
tanulók 90 százaléka meg tudott kapaszkodni, ez nem csak a diák,
de a tanár érdeme is volt. Volt, aki a Keresztúr névvel humorizált
és megszólított bennünket:„no te murakeresztkartárs”. Úgy
különösebben nem aláztak meg senkit Kanizsán.

– Milyen volt a felsőoktatás? Melyik egyetemet választotta?
Melyik volt az első munkahelye?

– Nem volt sok felsőoktatás: Budapesten, Szegeden, Pécsen és
Debrecenben volt egyetem. Én a pécsi főiskolát, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetemet választottam. Egy vizsgám után a
professzorom beajánlott a minisztériumba, hogy van-e szükségük
ilyen típusú nyelvészre. Igent mondtak. Régi, 1000 éves szláv
nyelvemléket kellett vizsgálni Szentpéterváron. Ez egyházi szö-
veg volt. A négyesevangéliumot páncélszekrényben tartották, biz-
tonsági őrt is kaptam hozzá, annyira vigyáztak rá, egy évig tartott
a kiküldetésem. Az egyetem elvégzése után Kapuváron, Győr-
Moson-Sopron megyében kezdtem meg munkámat az ottani gim-
náziumban. Itt horvátul is taníthattam. Útibőröndöm tartalma nad-
rág, cipő és ing volt. Az egyhónapos tanítási gyakorlatot szerettem
volna Blazsetin tanár úrnál tölteni, de nem kerülhetett rá sor. Két
napon át a keresztúri tantestület tagja is lehettem, mert Hidvégi
György igazgató úr meghívott helyettesíteni. Tanítottam Szil-
veszter Sanyit, Kertész Rudit és másokat is.

– A nyelvész tudása egyben a tudományos munka részévé vált
és elindult az élethosszig tartó tanulás folyamata!

– Ahogy volt professzorom mondta: sokat kell ahhoz tanulni,
hogy egy keveset tudjunk. A bölcsészdoktori disszertációmat
1971-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen védtem meg.
Hívtak a pécsi főiskolára tanítani, a Pécsi Közgazdaságtudományi
Egyetemre az idegen nyelvi tanszékre, de nem tetszett a száraz
nyelvoktatás. Kapuvárt megszerettem, nem akartam elmenni, de
végül választania kellett Debrecen vagy Szombathely között.
Szombathelyt választottam. A Maribori Egyetemen három évig
magyar nyelvészetet tanítottam, majd Szombathelyen a tanszék-
szervezést bízták rám. Behívatott a rektor és mosolygós arccal azt
mondta: Itt van ez a kréta, szervezd meg a szlovén tanszéket!
Később, 1990-ben a horvát tanszék megszervezését is rám bízták,
de itt már két krétát kaptam jelképesen. Közben a szombathelyi
főiskola egyetem lett, nem lehetett megállni: tudományos munka,
szervezés, nemzetközi kapcsolatok és állandó reflektorfény. Az
újságcikkek sem voltak mindig pozitívak az alakulásokról. A
felelősség nagy volt, a 2-3 fős oktatógárda 25 főre növekedett és a
legjobb intézetté nőtte ki magát. 23 személynek volt tudományos
fokozata. Addig a másik rangos magyar nyelvészeti tanszéken ez
az arány 50 % volt. A szombathelyi főiskola egyetemmé fejlődött,
több mint 8000 hallgatóval. Valamit mindig mértek, helyt kellett
állni a tudományos védéseken, akadémián. Küzdelmes, de nagyon
szép időszak volt ez.

Prof. Dr. Gadányi Károly szakmai és tudományos útja egye-
dülálló: a Tudományok kandidátusa (PhD). Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Doktora, a Habilitált doktor (Dr. habil) cím
megszerzése. Egyetemi tanár (professzori) kinevezés. A Ber-
zsenyi Dániel Tanárképző Főiskola rektora 2001-2008. A Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnöke,
az egyetem rektorhelyettese 2008-2012 között. Professor Eme-
ritus. Kettő tudományos folyóirat alapítója és főszerkesztője,
tanszék és egyetemalapító 1980,1990,2008. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Szlavisztika Doktori Iskola és a Pécsi Tudo-
mányegyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskola ala-
pító tagja. Öt évet tanított a pécsi és három évet a szegedi
egyetemen. Öt évig a Zágrábi Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi kar Magyar nyelvi és Irodalmi tanszékének és
Hungarológiai Intézetnek a vendég professzora. 52 doktori és
habilitációs disszertációt bírált el, 22 fiatal oktató tudományos
vezetője volt. 200 cikk, tudományos közlemény és könyv szer-
zője. A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja.
A Modern Filológiai Társaság alelnöke.
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– Milyen különleges történetek, emberi kapcsolati emlékek
idéződnek fel önben ezekből az időkből?

– Tokióban voltam vendégségben, meglepett, hogy a pro-
fesszor, aki fogadott bennünket, egy computer központban dol-
gozik éjfélig, de előtte délelőtt és délután a katedrán tanít. A be-
szélgetést követően már nagyon megéheztünk, mindent nagyon
szépen megterítettek, de európai szemmel kevés és ismeretlen éte-
leket tálaltak fel. Ausztráliában, Melbourne egyetemén fantasz-
tikus a könyvtári ellátás. Sydneyben tartották az Ausztráliai Ma-
gyar Találkozót, ahol keresztúriakkal is találkoztam. Kanadában
az edmontoni egyetemen Plánder Lajossal találkoztam, ott volt
karbantartó, azóta már ő is hazajött, de sajnos elhunyt. Be akar-
tam iratkozni a könyvtárba, ami a szombathelyi kétszerese, de
nem értették, hogy mit akarok. Közben megtudtam, hogy ott nem
volt szokás a beiratkozás. Szabadon lehetett olvasni és elvinni a
könyveket, soha semmi nem tűnt el. Az egyetem büféje akkora,
mintha Szombathely összes vendéglátóhelye egyben lenne. A
szlavisztikai konferenciákat három évente, három napon keresztül
tartottuk, 510 résztvevővel, professzorokkal, akik a világ minden
tájáról érkeztek. Kértük, hogy a kritikákat is mondják el a
rendezvényről, sokat lehetett ebből is tanulni. Volt egy tanársegéd,
aki nem mert a publikum elé menni, ma már egyetemi professzor,
akadémikus. Találkoztunk és azt mondta: te mondtad, hogy
tartsam meg az előadást, bátran menjek ki, mert ebből csak jól
fogok kijönni. Az emberi közvetlen kapcsolatok nagyon fontosak,
anélkül semmi sem működik.

– Mi a véleménye az elismerésekről?
– A kitüntetések úgy kezdődnek, hogy valaki valahol valaki-

nek eszébe jut. Vannak helyi, országos és külföldi kitüntetések.
Bizonyára furcsán hangzik, de egy idő után az emberek átgon-
dolják ezeket az elismeréseket. Van, ami nem a személynek, a
munkájának, hanem a funkciónak szól. Ilyen is van, ezt is el kell
ismerni. Legjobban a szülőfalu kitüntetése esik jól. A szülőföld
elismerése az másról szól, az egy lelki dolog, még ha nem is tiszti
kereszt. Amit a szülőföldtől kapunk, az mindig emlékeztet. Pro-
tokoll is van benne. A Murakeresztúr díszpolgára cím nem csak
erről szól, az egy murakeresztúri hitről szól, nem vallásos
értelemben. Bár szólhat a vallásról is, hiszen a keresztúri templom
is ott van az én gondolatvilágomban. A freskók elkészítése, az
oltárkép, sőt a Fityeházra került restaurált kereszt is. A kehely
szentelése Rafael atya idejében volt. Osvári Gábor készítette, aki a
római pápának is dolgozott. Megkérdezte tőlem, hova kerül a
munkája. Majd elővette a térképet és megjegyezte: tudja milyen
boldog vagyok, hogy nemcsak a katedrálisba kerülnek az én
munkáim, hanem az egyszerű emberek közé is. Keresztúrról el-
származott emberként, főleg, hogy Murakeresztúr díszpolgára,
ahol tud segít, kötelezettségei vannak. Az ösztöndíjjal, ha egy
kicsit bele tudok segíteni, akkor már érdemes volt. A húsvéti
ajándékozás indítéka, hogy én gyerekkoromban húsvétkor nem
kaptam a keresztanyámtól ajándékot, a szülők így egyeztek meg.
Ezért gondoltam, ha örömet tudok szerezni a gyerekeknek, hát
miért ne tegyem.

Az iskola igazgatónője, Kovácsné Kővágó Anna tanítványunk
volt Szombathelyen. Az ő érdemeit remélem az utókor is értékelni
fogja, mert nagyon sokat tett, az biztos. Mindenkit lehet kritizálni,
kell is, de eredményeit el kell ismerni és az sok van. Ő minden
dicséretet és elismerést megérdemel. Pavlicz Lajos József: meg
kell nézni honnan indult el. A Hortobágyról, 10 testvér. Életútja
egy korszak életútja. Az ott lakó elvárja, hogy minden megtegyen
a vezető. Ő egymaga, még a kollektívájával is félkarú ember, ha
nincs támasz. Mindenkinek a maga helyén meg kell tenni a saját
feladatát, amit a sors rábízott. A Zrínyi utcában, vagy a Bere-
csecben azzal járul hozzá az ott lakó, hogy eljön megnézi a ke-
resztúri rendezvényt, mert az őróla szól, nem az igazgatóról, vagy
nem a polgármesterről. Látja az ember, aki elmegy a rendez-
vényre, a helyi nem igen veszi észre. Ahogy otthon a családban
nem vesszük észre a saját hibánkat, de ha a szomszéd hibázik, azt
észrevesszük. A polgármester nagyon sokat tett a faluban, azt el
kell ismerni. Látom az eredményeket. A Keresztúriak találkozója
2013-ban volt Murakeresztúron. A Keresztúrok keresztjéhez
magam is hozzájárultam. Itthon érzem magam. Idegeneket kell
meghívni, a sajátot csak értesíteni kell, hogy ilyen és ilyen
rendezvény lesz és szívesen látják. Nagyon jól megszervezett
találkozó volt, amiből kivette részét az egyház és a faluvezetés is.
Én előtte a Don-kanyarban jártam. Tudom, hogy nagyon sokan
elestek ott, keresztúriak is jeltelen sírban vannak eltemetve. Földet
hoztam a doni sírokról. Mindenki hintett a földből, közben oda
jött hozzám Kerkai Manci néni és ő is hintett földet. Elsírta magát
és azt mondta, most temettem el igazán a bátyámat.

– Mecénása volt kettő könyv elkészítésének is!

– Nagybátyám Herman Károly volt. Ő titokban tanult, hogy
édesapja ne tudjon róla. Az istállóban aludt. Én is megpróbáltam,
a szalma alatt egerek cincogtak, a tehén a szarvát a jászolba verte.
Nekem ebből két éjszaka elég volt. Herman Károly később a se-
gédjegyzőségig jutott. Verseket írt, amiből a Költők, Írók és Zene-
szerzők Egyesülete által kiírt pályázatra is jelentkezett. Ezüst díj-
jal jutalmazták, az oklevél ma is megvan. A kéziratát az 50-es
években elővettük és olvasgattuk. A Dankó rádióban énekelték
megzenésített versét, de sajnos csak a zeneszerzőt hozták nyil-
vánosságra, a szövegírót nem. A dal címe: „Tükrös szívet kaptam
én a keresztúri búcsúban”. A költő fiatalon, 27 éves korában halt
meg. Síremléket állítottam neki. A kiadott másik könyvet a szerző
Béli József „Murakeresztúr története” címmel adtam ki. Közeli
rokonom volt. A nagykanizsai gimnáziumban művészettörténel-
met tanított. Rövid ideig Murakeresztúr polgármestere is volt.
Keresztúr történetéről szóló disszertációját kéziratban őrizte meg.
Nagyon sok értékes történelmi adat van, tulajdonképpen Mura-
keresztúr történelme.

– Mit jelentenek önnek az emlékek?
– Az emlékek erőt adnak. A falutalálkozókon is általában a

múltról beszélgetünk és ott egy kicsit visszahelyezzük magunkat
abba a korba. Lelkileg megújulunk. A legtöbb indíttatást gyerek-
korában a szülőföldjén kapja az ember, valami féle irányt. Nekem
fontos volt, hogy az idős emberek kiültek az utcára és elsősorban
horvátul beszéltek. Bölcsek voltak gondolkodásban és kitartóak a
munkában. Többsége itt a földben vagy más munkahelyeken gör-
nyedt meg. Közben olyan tapasztalatokat szereztek, amit nem
mondtak el, hanem megtartották maguknak. Az ilyen közös
együttlétek alkalmával az ember oda tudott férkőzni melléjük, s
ezeket a bölcs dolgokat, bölcs élettapasztalatokat úgymond na-
gyon szerényen fogalmazva ellopta tőlük. De ez nem baj, ez tisz-
teletre méltó lopás. Ezzel mi gazdagodunk és az ő emléküket
megőrizzük, mert kell a faluban, a közösségben egy folytonosság.
Egy emberöltő 25 év, ezért három emberöltő alatt kell ezeket
mind továbbadni. Nagyon jó, ha már az emberöltő első öltését is
tovább tudjuk vinni. Ezt csak úgy tudjuk, ha ennek gondozói
vannak, másképp az ember az értékeket a sírba viszi magával.

– A Horvát Nemzetiségi Tájház és Emlékház egyik kedvelt
épülete önnek!

– Az épületnek küldetése van, egy hite. Bár előbb megtörtént
volna ez az esemény. Tudom, hogy Keresztúron van egy emlék-
ház. A József Attila utcai háznak a küldetése egy kicsit más. Ez
szól a múltnak, de a jelennek is. Ami ott elhelyezésre kerül anyagi
vagy szellemi érték, abból majd reméljük, hogy az utókor fog
profitálni, nem a mostaniak. A mostaniak megnézik, gyönyör-
ködnek, és ha ráismernek valamire, vagy valakire, akkor elisme-
réssel szólnak erről. De a későbbi generációk, ha csak annyit
mondanak: ezt jól csinálta, aki csinálta, akkor már megérte. Ez
szól a horvátságnak. Ha sokan elfelejtették a nyelvet, vagy elfelej-
tették velük, de ha bejönnek ebbe a házba, akkor rájönnek, hogy
mit tettek jól és mit hibáztak. Ez a ház az értékekről fog szólni.
Számomra külön emlékezetes, hogy az első szobában magam is
aludtam gyermekkoromban, mert a szomszédban lakodalom volt
és a gyerekek hamar elálmosodtak. Nagyon szép emlék. Számom-
ra a hagyományőrzés egy értékteremtés, értéktovábbadás, érték-
követés. Életünk sokkal szegényebb lenne nélküle. Ez egy kötő-
dés, az embereket gondolkodásra készteti. Olyan, mint a kovász.
Az ember egy közösséghez tartozik, még ha el is távolodott tőle.
Murakeresztúr nem felejtett el, de ez kétoldalú kapcsolat, mert
nem Murakeresztúr ment el és az itteni lakosok többsége, hanem
akik elszármaztak, azok mentek el. Nekik becsületbeli ügyük, hogy
visszatérjenek. Lehet, hogy anyagilag jobban élnek, de lelkileg
szegényebbek, ha nem járnak vissza. Gyökereink idenyúlnak.
Lehet kaszálni a füvet, de a gyökér marad. Én boldognak és
szerencsésnek érzem magam, hogy keresztúrinak születtem. Itt
élhettem, itt járhattam iskolába. Keresztúrinak tartom magam, és
ezt köszönöm a sorsnak.

Kovácsné Deák Erzsébet

A három aranygyűrű története: „Kovácsné Deák Erzsi fi-
gyelem a munkádat, reflektorfényben vagy. Örömet akarsz sze-
rezni sok embernek. Fontosnak tartod, hogy Keresztúrról ho-
gyan megy ki a hír. Fontos, hogy aki itt jól érzi magát, az jó
hírt továbbítson. Ezt láttam, azt képviseled, hogy Murake-
resztúr tovább éljen. Ez nem megy csak úgy magától. Ha az
értékeket a generációk nem adják át egymásnak, akkor vége a
hagyományoknak. A nyelvet, a kultúrát át kell adni, meg kell
tanítani az újszülöttet is, hogy majd később továbbvigye mind-
ezt. Ebben látom a te szerepedet”.
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A régi,murakeresztúriak
jogos vágya, hogy a Bóni
hegyre vezető utat rendbe
tegyék. Sok murakeresztúrinak
van ott kertje, szőlője, telke. Az
időjárás és a mezőgazdasági
gépek azonban sokszor kikez-
dik az utat, emiatt bajos köz-
lekedni rajta. Az önkormányzat
saját erőből nem tudná felújí-
tani, ezért a kormányhoz for-
dultak segítségért.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal vidékfejlesztési osztá-
lyának munkatársai augusztus

Leaszfaltoznák a Bóni hegyre vezető utat
végén terepszemlét tartottak,
megnézték, ellenőrizték, ho-
gyan lehetne kivitelezni a
munkálatokat az önkormányzat
által előkészített tervek alapján.
„Reméljük, jut majd rá forrás,
hozzáláthatunk az útfelújítás-
hoz, és a jövőben kényelmes,
biztonságos úton lehet felmenni
a hegyre autóval, teherautóval,
mezőgazdasági gépekkel, mo-
torral vagy épp kerékpárral” –
írta murake-Polgár Róbert
resztúri polgármester a közös-
ségi oldalán.

Zavarkó József murakeresztúri alpolgármester kísérte végig a
kormányhivatal munkatársait a terepen, hogy a pályázatban le-
adott terveket ellenőrizzék.

Augusztus közepén Bences
Martin, a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat képviselője,
Vaslabán Csaba murakeresztúri
plébános és Polgár Róbert
keresztúri polgármester közös
látogatást tett Nagyboldog-
asszony ünnepének alkalmából
Horvátországban.

Molve kegyhelyét látogat-
ták meg és a magyar-horvát

Újra lesz horvát nyelvű mise
Sikeres volt az egyeztetés

együttműködés lehetőségeiről
egyeztettek a horvát féllel. A
találkozó eredményéről Polgár
Róbert számolt be: „Hosszú
szünet után, szeptember 12-én
újra lesz Murakeresztúron hor-
vát nyelvű szentmise”. Majd
hozátette: „Szeretnénk tovább
bővíteni kulturális, oktatási,
turisztikai és gazdasági kapcso-
latainkat is”.

Tovább építik Murakeresztúr horvát-magyar kapcsolatait.

Murakeresztúron jelképes
ajándékkal és pénzzel támo-
gatják az újszülött gyerekek
családját. mura-Polgár Róbert
keresztúri polgármester szemé-
lyesen adta át a csokrot és a
támogatást a boldog anyu-
kának. Közösségi oldalán pedig
így számolt be az eseményről a
polgármester:

„Az a tapasztalat, hogy vál-
ság, háború idején több fiú-
gyermek születik. Így talán
nem is olyan nagy meglepetés,
hogy Murakeresztúr legkisebb
lakója is fiú lett. Sziklási Zalán
július 23-án született a szülők,
Szabolcs Dorinaés legnagyobb
örömére. Zalán a járvány leg-

A falu legfiatalabb lakója
Köszöntötték Sziklási Zalánt

veszélyesebb időszakát édes-
anyja hasában vészelte át,
szerencsére kicsattanó egész-
ségnek örvend. Falunk nevében
személyesen köszöntöttem a
családot, és adtam át az új
gyermek születésekor járó tá-
mogatást. Szeretnénk, ha Mura-
keresztúron minél több gyer-
mek születne, minél több csa-
lád találhatná meg a számítását.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a
kismamákat köszöntsük és az
első költésekhez hozzá tudjunk
járulni. Isten hozott nálunk, kis
Zalán! Jó egészséget és sok
boldogságot kívánok neked és
családodnak közösségünk ne-
vében!”

A kép a köszöntéskor készült, a kis Zalán a nagymamája óvó
ölelésében látható.
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Az iskolabusz járatot 2019-
ben azért indította el a
murakeresztúri önkormányzat,
hogy a téli hidegben, amikor
nagy kényelmetlenséget okoz
az utazás, és amikor a reg-
geli sötét miatt kevésbé biz-

Újra indul az iskolabusz

A hideg, téli idő beálltával újraindul Murakeresztúron az iskola-
busz, amely a gyerekek biztonságos utazásáról gondoskodik.

tonságos a közlekedés, teher-
mentesítsék a településen élő
családokat.

Az iskolajáratot várhatóan
az ősz végével idén is újra
elindítják a településen – tájé-
koztatott az önkormányzat.

Kiváló, tartalmas és érdekes
kötet jelent meg Murake-
resztúrról Kovácsné Kővágó
Anna, a Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola korábbi iskolaigaz-
gatója és tanárnődr. Rácz Erika
szerkesztésében. Összesen 400
példányban jelent meg a könyv,
amely a település történetét és
az elmúlt évek fejlesztéseit
mutatja be, de olvashatunk ben-
ne a murakeresztúri értéktár
kincseiről, a falu fontosabb

Képeskönyv Murakeresztúrról

épületeiről, az épített környe-
zetről, a hagyományos rendez-
vényekről, az intézményekről,
a civil szervezetekről és a kö-
zösségi életről is.

A kötetben sok szép fotót is
láthatunk Murakeresztúrról, eze-
ket ké-Kovácsné Deák Erzsébet
szítette. Kovácsné Kővágó An-
na 22 év után idén ment nyug-
díjba, a Murakeresztúrt bemu-
tató könyv méltó és szép lezá-
rása egy különleges karriernek.

Tartalmas és szép kötet jelent meg Murakeresztúrról a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat gondozásában.

A murakeresztúri önkor-
mányzat tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a településsel szerző-
désben álló bank az utolsó
pillanatban megváltoztatta dön-
tését, így egyelőre nem lehet
beüzemelni az új bankauto-
matát. A pénzintézet döntése a
faluvezetést is váratlanul ért,
ráadásul a pénziténzet nem is
indokolta meg a döntést.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester beszá-
molt róla: „Más bankokkal is
felvesszük a kapcsolatot, hogy
sikerüljön az önkormányzat
épületében egy automatát te-
lepítenünk, ahol a murakereszt-

Csúszik a beszerelés
úriak 0-24 órában hozzájuthat-
nak pénzükhöz. Erre azért is
szükségünk lesz, mert a falu
gazdasági fellendítésének két
fontos pillére a turizmus és a
kereskedelem lehet a jövőben.
Szeretnénk minél inkább ki-
használni a Mura-mentén épülő
bicikliutat, a segítségével minél
több vendéget a faluba vonzani
a jövőben. Bízunk benne, hogy
egy új termelői piacot is be
tudunk majd üzemelni a közel-
jövőben, hogy a környék gaz-
dái el tudják adni, cserélni
áruikat. Amint lesz bármi
fejlemény az új bankautomata
ügyében, jelentkezni fogunk.”

A második világháború tra-
gédiáját, a roma holokausztot
bemutató kétnapos kiállítást
tartottak a pol-murakeresztúri
gármesteri hivatalban augusz-
tus elején. A vándorkiállítás
a magyar és az európai ci-
gányság jogfosztásának, depor-

A roma holokausztról
nyílt kiállítás

A II. világháború tragédiájára emlékeztek Murakeresztúron.

tálásának, megsemmisítő tábor-
ba zárásának történetét mu-
tatja be.

A megnyitón Kardos Fe-
renc roma holokausztkutató, a
nagykanizsai Halis István Vá-
rosi Könyvtár igazgatóhe-
lyettese mondott beszédet.

Mura Info:

Ha elolvasta, adja tovább!

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
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2016. január 1-je óta az
érettségi vizsgabizonyítvány
kiadásának feltétele: 50 óra
közösségi szolgálat teljesítése.
A cél az, hogy szervezett ke-
retek között, anyagi érdektől
mentes, segítő tevékenységre
való készség alakuljon ki,
amely a középiskolás diákok
személyes fejlődését és a helyi
közösség érdekeit egyszerre
szolgálja. Kiindulópontja lehet
a útjá-valódi önkéntessé válás
nak. A diák nem csupán tesz
valamit a köz érdekében, ha-
nem tanul is: közösségi tevé-
kenységet, együttműködést,
konfliktuskezelést, empátiát.

Kepe Mónika a fityeházi
könyvtárban dolgozott az Isko-
lai Közösségi Szolgálat (IKSZ)
alatt. Kíváncsivá tett, hogy
milyen motiváció hajtotta, ami-
kor jelentkezett a programra.

– Kérlek, beszélj magadról!
– Kepe Mónikának hívnak

és a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum Thúry György Techni-

50 óra közösségi szolgálat a fityeházi könyvtárban

kumban tanulok. Most lettem
10. osztályos tanuló.

– Milyen elgondolásból vá-
lasztottad közösségi szolgálatra
Fityeház Község Önkormány-
zatát?

– Fityeházi vagyok, itt élek.
Mindenképp kényelmes az,
hogy nem kell bejárni a vá-
rosba.

– Nagyon hamar jelentkez-
tél a közösségi szolgálatra?

– Szerettem volna túl lenni
rajta, hogy később a tanulásban
ne legyen akadályom. Önszor-
galomból tanulom az angol
nyelvet, napi szinten kommu-
nikálok közösségi oldalon és
telefonon is angolul.

– A helyi önkormányzat ve-
zetőjétől milyen munkát kaptál,
mi volt a feladatod? Hogyan
töltötted az első napod?

– Könyvtári feladatot kap-
tam. Az első napomon még a
könyvtárban diákmunkán tar-
tózkodott Zadravecz Georgina
és Csöndör Dominika. Erzsi
néni bemutatta a könyvtárat és
a két diákot, akik már javában
dolgoztak. Közben Erzsi néni a
következő rendezvény előké-
születeire készült, így tovább
Georgina segített az adminiszt-
ráció feladatok minél alaposabb
megismertetésében.

– Mivel foglalkoztál a kö-
zösségi szolgálat további ré-
szében?

– Lehetőségem volt a betérő
könyvtárhasználókat fogadni,
az adminisztrációs munkákat
jobban megismerni. A beérkező
könyveket a polcra visszahe-

lyezni, műsoros DVD-ket rend-
szerezni, a polcon lévő köny-
veket eligazítani. Része volt a
napi programunknak a könyv-
tár söprése és felmosása is.
Szintén segítettem a függö-
nyöket feltenni.

– Milyen programban vettél
részt?

– Georgina elmondta, hogy
előzőleg milyen sok program
volt, nekem az augusztusi hó-
napban már kevesebb feladat
jutott. A kölcsönzéseken kívül
szombati napon volt gyermek
játszóház. Erzsi néni második
alkalommal tartott ruhabörzét.
Ebben is segítettem, kipakol-
tam és rendszereztem a ruhá-
kat. Magam is meglepődtem,
hogy volt érdeklődés a börzére.

– Hogyan látod, van értel-
me a közösségi szolgálatnak?

– Ilyenkor még nincs kifor-
rott, határozott elképzelésem a
jövőmmel kapcsolatban, ezért
nagyon jó lehetőségnek tartom
azt, hogy betekintést erre a
munkaterületre is.

Kovácsné Deák Erzsébet
könyvtáros és

művelődésszervező

Kepe Mónika

A Sportegyesület Murake-
resztúr felvételt hirdet utánpót-
láskorú gyerekeknek.

„Szeretettel várunk minden
2009-2016 között született mu-
rakeresztúri és fityeházi gyer-
meket: fiúkat és lányokat egy-
aránt. A gyerekekre heti két
edzés vár szakképzett edzők
vezetésével. Jelentkezni Zavar-

Felvétel gyerekeknek a
sportegyesületbe

kó Józsefnél, az egyesület tit-
káránál lehet Facebookon vagy
telefonon. Tel: 06 30 409-4394.
Szeretnénk, ha minél több gye-
rek sportolna rendszeresen fa-
lunkban, minél többen tapasz-
talatot nyernének arról, milyen
együtt, egy csapatban jó célo-
kért küzdeni” – olvasható a
sportegyesület felhívásában.

6-12 éves korig várják a gyerekek jelentkezését.

Hullámzóan indul az MP
Kanizsa Murakeresztúr őszi
szezonja. Bár a kupában fölé-
nyes győzelmet ért el a klub, a
szabályosnál eggyel többet cse-
rélt a csapat, így onnan az első
forduló után kizárták az együt-
test. Ezt követően két idegen-
beli vereségre két hazai győ-
zelem jutott a bajnokságban.
Az első vereség alkalmával lét-
számhiányos volt a csapat, az
utolsó perceket sérülés miatt
hátrányban játszott le a ke-
resztúri együttes. Ezt követően
egy hazai győzelem összejött
Nagykapornak ellen, Keszt-
helyen újabb vereség jött, majd

Két vereség és két győzelem
egy újabb hazai siker Botfa
csapatával szemben. Az látszik,
ha megvan a létszám és a kellő
elszántság, akkor bárki ellen
veszélyesek lehetnek a kereszt-
úriak. De ha foghíjas az együt-
tes, vagy a lelkesedés alább-
hagy, meglepetésszerű veresé-
gek is benne van a játékban.

Az eredmények: Z-Net Te-
lekom Becsehely SE-MP Kani-
zsa Murakeresztúr 3-0, MP
Kanizsa Murakeresztúr – Nagy-
kapornak SE 2-1, Keszthelyi
Haladás SC - MP Kanizsa Mu-
rakeresztúr 2-1, MP Kanizsa
Murakeresztúr – Zalaware Bot-
fa 5-2.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


