
Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

M Iura nfoM Iura nfo

Nagykanizsán, a horvát-
magyar kormányközi találko-
zón egyeztetett röviden Szij-
jártó Péter külügyminiszter
és Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester az új
Mura-hídról. A keresztúri
polgármester megköszönte a
külügy vezetőjének a magyar-
horvát kapcsolatok előmozdí-
tása érdekében végzett mun-
káját.

A Mura-hídról egyeztettek
Magyarország és Horvátor-

szág közösen nyert uniós tá-
mogatást arra, hogy előkészít-
sék a Murakeresztúr és Koto-
riba közötti híd megtervezését.
A találkozón kiderült, hamaro-
san a kivitelezéshez is céldá-
tumot fognak rendelni. A hídnak
köszönhetően tovább erősöd-
hetnek a Mura-régióban a hor-
vát-magyar kulturális, gazdasá-
gi és turisztikai kapcsolatok.

Szijjártó Péter és Polgár Róbert.

Óriási siker volt a murake-
resztúri falunap, amit hét év
szünet után rendeztek meg újra.
Tizenkettő csapat vett részt a
főzőversenyen, volt horgász-
kupa, rengeteg gyerekjáték,
színes kulturális programok és
este nagy buli, tűzijátékkal.

A jövőben minden évben
három nagyszabású rendez-
vényt szeretnének tartani a te-

Óriási siker volt a murakeresztúri falunap
lepülésen. Télen böllérfeszti-
vált, ősszel falunapot, nyáron
pedig családi napot. A faluve-
zetés szeretné, ha helyben mi-
nél több igényes és ingyenes
programon vehetnének részt
a murakeresztúriak, amelyek
még jobban egybekovácsolják
a közösséget. A szeptember
végén megtartott falunapon a
keresztúri önkéntes tűzoltó

egyesület átvehette az új autó-
ját, amit a kormány támoga-
tásával és az egyesület saját
forrásából tudott megvenni.

A murakeresztúri önkéntes tűzoltó egyesület átvette új autóját.

Új emléktáblát avattak Zrí-
nyiújvárnál, ahol 1664. január-
jában Zrínyi Miklós magyar
hadvezér, horvát bán és katonái
egyesültek a 7000 fős nyugati
hadsereggel, hogy aztán együtt
induljanak sikeres hadjáratra a
törökök ellen. Az egyesült se-
reg egészen hatolt, aholEszékig
egy kulcsfontosságú hidat sike-

Emléktábla a hősök tiszteletére

rült megsemmisíteniük, ezzel
komoly ellátási problémát okoz-
va a török csapatoknak.

Murakersztúrt Tislerics An-
tal Polgár Róbertképviselő és
polgármester együtt képviselte
a táblaavatáson, közösen rótták
le tiszteletüket a Mura vidékén
élő hős és bátor elődök emléke
előtt.

A hős, a bátor elődökre emlékeznek.

A falunapot Cseresnyés Pé-
ter országgyűlési képviselő, a
Zala Megyei Közgyűlés és a
kormány is támogatta.
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Őszi ünneplőben…

Murakeresztúron Mazsi Műhely Tislerics Antala képviselő
segítségével több szép őszi installációt is készített, hogy a
keresztúriaknak és a faluba érkező vendégeknek örömöt okoz-
zanak a komor őszi napokon.

Hosszú szünet után végre
újra horvát nyelvű misén ve-
hettek részt murakeresztúriak
Szűz Mária neve napja alkal-
mából. A tervek szerint mos-
tantól évente többször is lesz
lehetőség erre a faluban, ahol a

Újra horvát nyelvű mise

Szűz Mária neve napja alkalmából tartották a misét.

horvát nemzeti kisebbség aránya
20 százalékos. A mise dr. Koósz
Attila zágrábi konzul közbenjárá-
sával valósulhatott meg. Az első
misét , Molve egy-Zdravko Tuba
házközség és , Mu-Vaslabán Csaba
rakeresztúr plébánosa celebrálta.

Évről évre megtartják a Ke-
resztúr nevű települések talál-
kozóját, amelyen magyarorszá-
gi és határon túli falvak, vá-
rosok vesznek részt. Ez a prog-
ram kiváló lehetőség arra, hogy
tovább erősítsék és bővítsék
Murakeresztúr hazai és határon
túli kapcsolatait – nyilatkozta
Polgár Róbert keresztúri pol-

Keresztúr nevű települések találkoztak

gármester a találkozó kap-
csán. „A találkozón értékes ta-
pasztalatokat gyűjthetünk egy-
mástól arról, hogy erősítsük meg
közösségeinket, fejlesszük tele-
püléseinket. Idén Rákoskereszt-
úron tartottuk meg a találkozót
egy színes és gazdag kulturális
programsorozat keretében” –
számolt be róla a falu vezetője.

A murakeresztúri delegáció…

Kerekítő néven új prog-
ramot indítottak Murakereszt-
úron olyan szülőknek, akiknek
legfeljebb 3 éves a gyermekük.
A foglalkozáson ölbéli mondó-
kákat és énekeket tanulhatnak
az anyukák. A Kerekítő két-
hetente, keddenként kerül meg-
rendezésre, veze-Vajda Margit
tésével, délelőtt 10 órai kez-
dettel.

A programot Zavarkóné
Deme Julianna kezdeményezte,
aki szerette volna kicsit össze-
kovácsolni a keresztúri anyu-
kákat, ezért alapította meg a
Keresztúri Mamik Klubját. Ter-
vei között szerepel egy baba-
mama klub elindítása is, ahova
különböző előadókat lehet

Kerekítő a kisgyerekes szülőknek
majd meghívni, egy-egy ak-
tuális, gyerekneveléssel kap-
csolatos témakörben. Az üres
keddeken az anyukáknak lehe-
tőségük nyílik a művelődési
házban összejönni, beszélgetni,
ismerkedni és a tapasztalatokat
megosztani. A szülők örömmel
fogadták a kezdeményezést.
Szép számban jöttek össze már
az első foglalkozáson is.

Polgár Róbert murake-
resztúri polgármester elmondta:
„Számunkra kiemelten fontos,
hogy a kisgyerekes családok is
színvonalas, tartalmas progra-
mokon vehessenek részt hely-
ben, így nagyon örültünk a
kezdeményezésnek, amit ez-
úton is köszönünk!”

Kéthetente, keddenként találkoznak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Szeptember végén cserélték
le a sport-murakeresztúri
egyesület épületének héjaza-
tát, a régi pala helyett cse-
repeslemez került a tetőre.
Közben egyre több gyerek csat-
lakozik a klub utánpótlás kép-
zéséhez.

„Az a célunk, hogy mienk
legyen az egyik legjobb futball-
műhely a Mura vidékén, ahol a

Cseréplemez kerül a tetőre…

Új héjazat…

Murakeresztúr fejlődése a
közösségi összefogásnak kö-
szönhetően új lendületet vett.
Azokat a munkákat, amiket
saját erőből meg tudnak oldani
a településen, olykor az önkor-
mányzat az ott élő emberekkel
együtt végzi el önkéntes mun-
kában, hogy ennek köszönhe-

Társadalmi munkában…

Épül a játszótér…

tően még több fejlesztést meg
tudjanak valósítani a településen.

Szeptemberben az Arany
János József Attila utcaés a
sarkára építettek egy új ját-
szóteret, a szükséges föld- és
kőműves munkákat társadalmi
munkában végezték el még
szeptember végén. Az összefo-
gásnak köszönhetően így a tel-
jes támogatást játékok meg-
vásárlására tudták fordítani:
több és jobb eszközöket le-
hetett beszerezni. A közös mun-
kát egy finom bográccsal és
némi házi pálinkával jutalmazta
meg a csapat, akiket napközben
házi finomságokkal, kávéval és
süteménnyel leptek meg a ke-
resztúriak.

fiatalok nemcsak focizni tanul-
nak meg, de önfeledten játsz-
hatnak, elsajátíthatják az együtt-
működés szabályait, megta-
pasztalhatják a befektetett mun-
ka eredményét. Ehhez pedig
szeretnénk a lehető legjobb,
legkorszerűbb feltételeket meg-
teremteni” – írta Polgár Ró-
bert, az egyesület elnöke a kö-
zösségi oldalán.

A Murakeresztúri Önkéntes
Tűzoltóegyesület 31 induló
közül a harmadik lett az
országos tűzoltóversenyen Ba-
latongyörökön. A keresztúri
lánglovagok egy hónapot
készültek a X. Országos Kis-
motorfecskendő Szerelő Baj-
nokságra, retro kategóriában
nyertek bronzot, modern ka-
tegóriában pedig hetedikek
lettek.

Bronzot nyertek az önkéntes tűzoltók

Virággal, tortával, egy kö-
zös ünnepség keretében kö-
szönték meg Murakeresztúron
Novák Rózsának a négy évti-
zedes, lelkiismeretes és szívvel
teli szakmai munkáját, amit a
murakeresztúri gyerekekért vég-
zett az óvoda pedagógusa-
ként és vezetőjeként. Generá-
ciók egész sorát nevelte kisgye-

Elbúcsúztatták a murakeresztúri óvoda korábbi vezetőjét
rekként és irányította az intéz-
ményt példás odafigyeléssel.
Polgár Róbert murakeresztúri
polgármester közösségi oldalán
is elbúcsúzott Novák Rózsától:
„Kívánom, hogy a nyugdíjba
vonulás után is sok örömben,
szeretetben és jó egészségben
legyen része. Hálával fogunk
emlékezni kiváló munkájára!”

Generációk egész sorát nevelte…

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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2021. szeptember 25-én, im-
már hetedik alkalommal került
sor a hagyományőrző kórusok
találkozójára . AFityeházon
rendezvény szervezője és házi-
gazdája a Fityeházi Hagyo-
mányőrző Népdalkör volt. A
kórus 1998-ban alakult, tagjai
elsősorban a Mura menti horvát
népdalokat őrzik és gyűjtik. De
énekelnek magyar népdalokat,
csárdásokat, cigánydalokat, ma-
gyar nótákat, katonadalokat, sőt
régi slágereket is.

A népdalkör vezetője Ta-
kácsné Magdics Anna. A zenei
kíséretet alkalmanként Takács
Dániel, Lehőcz Zsuzsa, Takács
Bálint szolgáltatják kiváló
előadásban. Nagyon sok helyen
és nagyon sokféle rendezvé-
nyen léptek már fel, amelyek
során két alkalommal Arany
fokozatú, továbbá Kiváló, ille-
tőleg Kiemelkedő minősítése-
ket értek el. Ezek mellett sok

Hagyományőrző kórusok seregszemléje Fityeházon
Immár hetedik alkalommal találkoztak

egyéb díjat is sikerült össze-
gyűjteniük.

A rendezvényt megtisztelte
és megnyitotta Cseresnyés Pé-
ter államtitkár, országgyűlési
képviselő és dr. Takács József,
Fityeház polgármestere.

A közel száz fellépó rend-
kívül tartalmas és változatos
produkciókat adott elő.

A helyi népdalkör horvát
népdalokat és magyar nótákat
énekelt. A programon részt vett
a , aCsillag Citera Együttes Für-
ge Lábak Tánccsoport Gyöngy-, a
virág Tánccsoport Tungsram, a
Népdalkör Nagykanizsáról, va-
lamint Andrasek Pálné, Margit
néni Rozmaring Asszony-és a
kórus Murakeresztúrról.

A színvonalas programot
támogatta Fityeház Község
Önkormányzata, a Fityeház
Fejlődéséért Közalapítvány és
a Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat Fityeház.

A fotón a Fityeházi Hagyományőrző Népdalkör látható.

Színvonalas volt a rendezvény, jól szórakoztak a résztvevők.

Rekord részvétel mellett zaj-
lott az idei ultibajnokság Mura-
keresztúr Fityeházés közös
szervezésében, amit Vuk Zoltán
nyert meg végül. A citromdíjas,
legpechesebb játékos idén Koósz
Ferenc lett 14 ponttal. A harma-
dik helyet sze-Bányász Miklós
rezte meg 32 ponttal. A máso-
dik lett 36 ponttal.Novák János

Vuk Zoltán nyerte az ultibajnokságot
Nagy volt az érdeklődés

A murakeresztúri faluveze-
tés szeretne a jövőben is minél
több olyan programot tartani,
ahol önfeledten lehet játszani,
szórakozni. Beszélgetni és
finomakat enni, inni. A verseny
főszervezője Zavarkó József
murakeresztúri alpolgármester
volt, a programnak Fityeház
adott otthont.

A verseny résztvevői.


