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Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

Hétéves szünet után rendeztek újra falunapot Murakeresztúron
Hétéves szünet után, szeptember 25-én ismét megtarthattuk a falunapunkat. Sajnos manapság az ilyen rendezvények
megszervezését a pandémia is
befolyásolja, ezért is volt külön
öröm ez a kis oázis. Már a készülődés és szervezés is ünnepivé vált, érezhető volt, hogy
sokan várták a közös találkozásokat, programokat is. Ahogy
szükség van a családi ünnepeinkre, úgy van szüksége a településünk aprajának-nagyjának a falunapra is, ahol a közösségünk együtt ünnepelhet.
Az utolsó önkormányzati választáson megválasztott képviselő-testület fontosnak tartja,
hogy újra visszavezessük a helyi rendezvények körébe ezt az
ünnepet. Az elképzelés helyénvalóságát bizonyította, hogy
nagyon sokan kilátogattak a
programra.
A kollátszegi falurészben
felállított rendezvénysátor és
színpad körül finom ételek, jóféle italok és számos produkció
várta a látogatóikat, ugrálóvár
és kézműves foglalkozások a
gyerekeket. Ebben az évben
több helyszínünk is volt. A 8
órakor kezdődő horgászversenyTótszerdahelyen zajlott, a
motoros felvonulás a falu több
utcáját is érintette. A programsorozat alkalmas volt arra is,
hogy túllépjünk a mindennapok nehézségein, próbáljunk
lazítani is.
A helyi program 11 órakor
indult a főzőversennyel, amire
több mint tizenkét csapat nevezett.
Délben Vajda Margit és az
ovisok népesítették be a színpadot, majd az iskolások műsora következett. A nagykanizsai fúvósok nyitották meg a
kulturális műsort és itt volt a
beleznai Labdarózsa Néptánccsoport is. Mi a Mura Dance

tánccsoporttal és a Rozmaring
asszonykórussal rukkoltunk ki.
Polgár Róbert polgármester
három órakor köszöntötte a
résztvevőket és hivatalosan is
megnyitotta a falunapot. Ehhez
csatlakozott országgyűlési képviselőnk, Cseresnyés Péter is.
A köszöntőket követően elismerésben részesültek az önkéntes tűzoltó-egyesületünk azon
tagjai, akik már 30, 20 vagy 10
éve erősítik a csapatot. A háttérben segédkező hölgyek munkáját virágcsokorral köszönték
Az önkéntes tűzoltó-egyesület elismerésben részesült.

Cseresnyés Péter is részt vett
a falunapon.

meg. Az ajándékcsomag része
volt még egy autó is, a korábbinál jóval fiatalabb és modernebb Steyr szerkocsi, amit a
Magyar Falu Program támogatásával, saját költségvetéséből vásárolhatott meg az egyesület.
A délutáni műsorban felléptek a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészei, Hertelendy Attila, Bot Gábor és
Debrei Zsuzsanna. A jó hangulatot mutatja, hogy többen
táncra is perdültek és vastapssal köszönték meg a művészeknek, hogy falunkat megtisztelték jelenlétükkel és re-

mek előadásukkal. És ezt még
lehetett fokozni a Kanizsa
Táncegyüttes fergeteges táncával és Doree dalaival is. A
főző- és horgászverseny résztvevőit különböző díjakkal ismerték el.
Újabb hangulatfokozónak
Sihell Ferry és Szabó Ádám
következett, aztán egy színpompás tűzijáték este 9 órától.
Míg más ünnepek véget
érnek a tűzijátékkal, nálunk egy
retró buli kezdődött Pál Atival,
aztán egy utcabál, ahol Rezsek
Zsolt és Móger Péter gondoskodott a talpalávalóról és a
remek hangulatról.

S hogy kétnapos legyen az
ünnep, a szombati falunapot a
vasárnap 11 órakor kezdődő
szentmise zárta. Záró áldását
Vaslabán Csaba plébános még
kiterjesztette a tűzoltó egyesület új autójára és tűzoltóinkra is.
Egy újabb falunap, egy
újabb közösségteremtő erő,
amely megmutatta, hogy még a
járvány sem törhette meg ezt az
összetartást, összetartozást. Az
égiek pedig szép idővel ajándékoztak meg bennünket. Mi
meg tervezhetjük tovább ünnepeinket és a következő falunapunkat is!
Spirk Erzsébet

Polgár Róbert (jobbról) az egyik főzőcsapat tagjaival.
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Az időseket ünnepelték Kivágták a balesetveszélyes fákat
Murakeresztúron az iskolás
gyerekek szülei jelezték, hogy
az iskola előtti fák közül több
megbetegedett, kiszáradt, elfáradt. A lehulló ágak pedig balesetveszélyt okoztak az iskolába járó gyerekeknek és felnőtteknek, az arra közlekedőknek.
Az iskola és az önkormányzat dolgozóinak összefogásával

október közepén kivágták a leromlott állapotú, menthetetlen
fákat, elhárították a balesetveszélyt. Az önkormányzat a
fák helyén új parkolóhelyeket
alakít ki, hogy az autóval érkező szülők kényelmesen és biztonságosan tudják gyermekeik
ki- és beszállását megoldani. A
kivágott fák pótlásáról is gondoskodni fog a faluvezetés.

Béli Pálné immár 91 éves, jó egészséget és sok örömöt kívánunk neki ezúton is!

Színes kulturális programmal, hangulatos muzsikával, ünnepi fogadással, süteményekkel
és finomságokkal köszöntötték
Murakeresztúron a szépkorúakat az idősek napja alkalmából.
Az önkormányzat külön
ajándékot adott a legidősebb
keresztúri asszonynak, a 91

éves Béli Pálnénak, és meglepték a legidősebb keresztúri férfit, a 89 éves Varga Ferencet is.
A jó hangulatú programon több
mint 130-an vettek részt.
Cseresnyés Péter, a település országgyűlési képviselője
is személyesen köszöntötte a
keresztúri időseket.

Új játszóteret avattak Murakeresztúron Horvátul is kiírták…
A horvátországi Kapronca
megye felajánlásának köszönhetően horvát felirattal is olvasható mostantól az önkormányzat neve a murakeresztúri
hivatal homlokzatán. A felirat
szakszerű felhelyezését Rezsek
Zsolt keresztúri képviselő vállalta csapatával önkéntes munkában.

A Magyar Falu Program keretében ismét sikeresen pályáztak.

A Magyar Falu Program
keretében 5 millió forintból
építettek új, igényes és biztonságos játszóteret Murakeresztúron, ahol a szülők is kényelmes környezetben vigyázhatnak a gyerekekre. A Búcsú
téren sok izgalmas, modern és
biztonságos játék várja a gyerekeket: hinták, mászókák, homokozó, libikókák, ügyességi
és egyensúly játékok is.
A település vezetése ugyanide egy fitneszparkot és egy
biciklis ügyességi, KRESZ-pá-

lyát is szeretne építeni. Az új
játszótér kialakítása nem jöhetett volna létre Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő támogatása nélkül. A pályázatot
Murakeresztúr alpolgármestere,
Zavarkó József vezetésével készítették elő. A közösség összefogásának köszönhetően a támogatás teljes összegét játékokra
tudták költeni a faluban, miután
a terep rendezését, a szükséges
földmunkákat önkéntesen végezték el a keresztúri lakosok és az
önkormányzat munkatársai.

A felirat ügyét dr. Koósz
Attila konzul karolta fel, nélküle nem valósulhatott volna
meg a fejlesztés. Murakeresztúron a horvát kisebbség
aránya több mint 20 százalékos, a faluvezetés számára kiemelten fontos, hogy a település kettős identitását megőrizze és tovább erősítse.
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Két éve kapott felhatalmazást a murakeresztúri önkormányzat új vezetése
2019. októberében szavaztak bizalmat Murakeresztúron a
település új vezetésének. Ennek
alkalmából mondott köszönetet
Polgár Róbert polgármester a
közösségi oldalán.
„Murakeresztúron két éve
kapott felhatalmazást az új faluvezetés, két éve választottak

polgármesternek engem is. Azt
ígértük, friss, fiatalos, lelkes
csapatunk lesz, amely közös
erővel lendíti fel településünk
jövőjét. És mi a kezdetektől
fogva bevontuk a tervezésbe, a
munkába önöket.
Az elmúlt két évben annak
ellenére is sok ígéretünket meg

Elhunyt Murakeresztúr háziorvosa
Az önkormányzat új vezetése: Csicsek Mihály, Tislerics Antal,
Balogh Ádám, Polgár Róbert, Zavarkó József, Kondricz Kornél,
Rezsek Zsolt.

Október 26-án vettek végső búcsút dr. Józan Attilától,
Murakeresztúr háziorvosától. Józan Attila édesapja is orvos
volt, tőle örökölte a gyógyítás örömét, a szakma szeretetét.
Murakeresztúron sajnos fájóan kevés ideig tudott csak dolgozni, mert súlyos betegsége nem engedte. Kiváló orvos volt.
1960. november 8-án született, Nagykanizsán végezte el a
gimnáziumát, Pécsre járt az orvosi karra. Murakeresztúr előtt
Gelsén és Becsehelyen is gyógyított háziorvosként. Nagykanizsán a Trippamer utcai központi temetőben helyezték örök
nyugalomra.

1200 árvácskát ültettek el

A murakeresztúri önkormányzat októberben 1200 árvácskát
ültetett el a faluban, hogy szebbé és otthonosabbá tegyék a települést. A faluvezetésnek ez már a sokadik virágültetési akciója, de minden évszakban és a nagyobb ünnepekkor is újabb és
újabb díszekkel csinosítják a települést.

tudtuk valósítani, hogy közben
egy világjárvány nehezíti a
mindennapjainkat. Rengeteg pályázatot adtunk be, hogy korszerűsíteni tudjuk intézményeinket, az óvodánkat, a
konyhánkat, az önkormányzat
épületét, vagy épp a sportegyesület öltözőjét. Új játszóteret
építünk, új kikötőt, piacot és
rendezvény helyszínt is létre
szeretnénk hozni. Közös ünnepeket, hangulatos falunapokat,
böllérfesztivált szervezünk. Murakeresztúrt napról napra csinosítjuk az önök segítségével.
Egy cikkben talán el se fér az a
sok kicsi és nagy eredmény,
amit közösen értünk el az elmúlt két évben.

Szeretnénk önöknek köszönetet mondani minden segítségért és támogatásért. Köszönjük
csapatunkkal a sok-sok biztatást,
bátorítást, az önkéntes felajánlásokat, a kalákában elvégzett
munkákat. És köszönöm a konstruktív kritikákat, javaslatokat
is. Azt gondolom, nagyszerű
eredményeket értünk el az együtt
az elmúlt két évben, és ez arra
sarkall minket, hogy folytassunk a megkezdett utat. Még
több fejlesztést valósítsunk meg,
hogy tovább szépítsük és még
kényelmesebbé tegyük otthonunkat, még erősebbé kovácsoljuk közösségünket. Számítok önökre a jövőben is, számíthatnak ránk továbbra is!”

'56 hőseire emlékeztek
Az 1956-os forradalom és
szabadságharc hőseit ünnepelték Murakeresztúron október
22-én. A Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai archív fel-

vételeken és visszaemlékezéseken keresztül idézték fel az '56os eseményeket, történéseket.
Az eseményt az iskola és az
önkormányzat közösen szervezte.

Felidézték a forradalom és szabadságharc történéseit.
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Tereprendezés a templom kertjében Új parkolóhelyek
Évek óta problémát jelentett
Murakeresztúron, hogy nincs elég
parkolóhely a temető szomszédságában. Megoldásként az önkormányzat október végén vá-

Vaslabán Csaba murakeresztúri plébános kérésére az önkormányzat segített a templom melletti terület rendezésében. Új parkolóhelyeket hoztak létre a kertben, de az újonnan kialakított
tér szabadtéri rendezvények, ün-

nepek megtartására is alkalmas
lehet.
A faluvezetés fontosnak tartja az egyház közösséget erősítő
szerepét, ezért a jövőben is partneri együttműködésre törekednek a plébánossal.

Kivágták a beteg tujákat

2

sárolt egy 1500 m -es telket, ahol
új parkolóhelyeket alakítanak
majd ki, ahol a gyászolók, a
szeretteikre emlékezők biztonságban ott tudják hagyni autójukat.

Aláírták az adásvételi szerződést, 1500 nm-es telken alakítanak ki új parkolóhelyeket a temető mellett Keresztúron.

Fejlesztik a kertészetet
A murakeresztúri kertészetben további fejlesztéseket terveznek jövőre, szeretnék bővíteni a
művelés alá vont területet, újabb
fóliasátrakat állítanának fel –
számolt be róla a település polgármestere, Polgár Róbert.
„A cél, hogy minél több jó
minőségű alapanyagot tudjunk
helyben előállítani, amit aztán a

konyhánkban is fel tudunk használni. Szeretnénk, hogy Murakeresztúron minél többen termelhessenek kertjükben vagy a telkükön egészséges, vitamindús
gyümölcsöket, zöldségeket. Olyan
finomságokat, amiket a boltban
nem igen kaphatunk meg” – írta
a keresztúri polgármester saját
közösségi oldalán.

Nemcsak a parkolás és a közlekedés vált könnyebbé a keresztúri temető utcájában, de szép sírhelyek is újra láthatóvá
váltak a beteg fák kivágását követően.

Kovács Zoltán, a Murakeresztúri Polgárőr Egyesület elnöke jelezte az önkormányzatnak, hogy a Dózsa György
utcában a temető kerítése melletti tuják elszáradtak, betegek,
ezért érdemes volna kivágni
azokat. Így az ünnepek idején
könnyebbé válhat a parkolás, a
közlekedés az utcában, a kiszá-

radt tuják nem rontanák tovább
az utcaképet, a temetőnk szép
sírhelyei pedig újra láthatóvá
válnának.
A polgárőrség vezetőjének felvetésére rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, így még halottak
napja előtt eltávolították az önkormányzat munkatársai a beteg
fákat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Az önkormányzati kertészet még csak tavaly indult el Murakeresztúron, a település máris a további fejlesztésen és bővítésen gondolkodik.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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Murakeresztúrt is képviselték az I. Nemzeti Összetartozás Kupán
Csángómagyarként és Murakeresztúr polgármestereként vett
részt az I. Nemzeti Összetartozás Kupán Polgár Róbert, akit
elkísért a keresztúri focicsapat
vezetőedzője, Visnovics László.
A kupát Csíkszentdomokoson
rendezték meg, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Erdélyből,
Csángóföldről érkeztek a csapatok, valamint a Magyar Országgyűlés csapata. Visnovics és Pol-

gár a csángó tizenegyet erősítették.
Jó hangulatban, barátságos
légkörben játszottak körmérkőzéseket egymással a csapatok, az
igazi győzelem a részvétel és az
összetartozás volt. Polgár Róbert
az eseményt követően elmondta: „Kiemelten fontosnak tartom,
hogy településünk határon túli
kapcsolatait tovább erősítsük,
nemcsak a sport területén.”

Árnyékoló lesz a nyereményből
A murakeresztúri gyerekek sikere
Még júniusban egymillió
forintot nyertek murakeresztúri
gyerekek a falu óvodájának a
felújítására.
Egy különleges babaházat
készítettek, olyan újrahasznosított alapanyagokból, amiket minden háztartásban meg
lehet találni. Ezt találta a
zsűri a legeredetibb, legjobban sikerült alkotásnak, és erre
érkezett a legtöbb szavazat a
meghirdetett online versenyben is.

A keresztúri ovisok győztes
csapatának tagjai Farkas Hédi,
Horváth Melissza, Horváth Noel,
Répás Alex és Kuzma Jakab voltak. A nyereményből árnyékolókat fognak felszerelni az óvoda
csoportszobái elé, amely a nyári
hőségben sem engedi majd felforrósodni a termeket.
Október első felében a jutalmat felajánló Etalon képviselőivel egyeztettek az önkormányzat munkatársai az árnyékoló beszereléséről.

Kövér László házelnökkel is megmérkőztek Csíkszentdomokoson a murakeresztúri focisták.

Oklevéllel jutalmazták
a kis focistákat

A Murakeresztúri Sportegyesület utánpótlásáról ritkán érkeznek hírek, pedig talán ott folyik
a legfontosabb munka. „Nem a
győzelmek száma számít, hanem
az, hogy minél több gyereknek
és felnőttnek meghozzuk a ked-

Újraindult az iskolabusz
Novemberben újraindult Murakeresztúron az iskola- és óvodajárat. Újtelepen 7:40-kor, a kollátszegi kápolnánál 7:50-kor veszik fel a gyerekeket, az óvodai
és iskolai program után pedig
ugyanide hozzák vissza őket.
A járatot azért indította el az
önkormányzat, hogy a gyerekek
a hideg, sötét időben is biztonságosan és pontosan járhassanak iskolába és oviba.

vét a sportoláshoz, a közös
játékhoz, amely szorgalomra, kitartásra és csapatmunkára
ösztönöz minket. A foci öszszetettségében és egyszerűségében az egyik legjobb sportág
erre. Ezért nagyon örülünk,
hogy az utánpótlás korú játékosokkal már majdnem 100
tagja van a sportegyesületünknek” – olvasható az egyesület
közleményében.
A keresztúriak U11-es csapat
ősszel Nagykanizsán járt egy Bozsik-kupán, ahol a keresztúri gyerekek más klubok fiataljaival mérhették össze tudásukat. Téczely
Adrienn és Farkas Zalán is oklevéllel és nagy mosollyal térhetett haza a kupáról, de minden kis focistánk megérdemli
az elismerést. A keresztúri sportegyesület legfiatalabb játékosa
öt és fél éves, a legidősebb túl
van már a negyvenen.
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Az új polgárt köszöntötték Aszfaltoznak Fityeházon
Fityeházon a Kossuth út 374.
hrsz-ú útja a '70-es években kezdődött településrendezés mai napig befejezetlen részének tekinthető. A község legújabb – és egyik
legszebb – házsorának lakói évtizedek óta sóderes, vizes, helyenként sáros útfelületen közlekednek.
Régóta vár aszfaltozásra ez
a „befejezetlen” út, amely az ide
látogatók és erre közlekedők számára is a rendezetlenség képzetét kelti és egyáltalán nem illik bele az egyébként szépen ki-

galmi léteítmény építése/felújítása” című pályázati jogcímre.
Emellett, ebbe a pályázatba is
beépítettük az Alkotmány tér
181. hrsz-ú szilárd burkolatú
közút Joy's Café mögötti 57 m
hosszűságú szakaszának felújítását, hiszen nem tudhattuk előre,
hogy a Belügyminisztériumhoz
a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcímre korábban benyújtott pályázatunk részesül-e támogatásban, vagy sem.
A kormányzati támogatáspolitikának köszönhetően, ez a

Békésen aludt a kis Cintia, miközben édesanyja átvette az
önkormányzat ajándékát.

Murakeresztúr polgármestere, Polgár Róbert személyesen
köszöntötte a település egyik legfiatalabb lakóját, Bogdán Cintia
Laurát és édesanyját, Zsanettet.
A gyönyörű kislány szeptember
12-én született és kiváló egészségnek örvend.
A polgármester látogatásakor a kis csöppség békésen

aludt, amíg anyukája átvette a
szép csokor virágot és az önkormányzat támogatását. Zsanett és férje, László igazán
boldogok lehetnek, tüneményes
kislányuk született. A polgármester örömmel számolt be
róla, hogy Murakeresztúron
egyre több gyermek lát napvilágot.

Negyedik helyen a focicsapat

Sikeresen pályáztak...

Tizenhárom mérkőzést követően 22 ponttal a negyedik helyen áll lapzártakor a Zala megyei másodosztályú bajnokságban a murakeresztúri focicsapat.
Az együttes házi gólkirálya alighanem ismét Szilveszter Sándor
lesz, aki egymaga immár 18 ta-

alakított és gondozott környezetbe.
Az út befejezésére az önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Miniszterelnökséget vezető miniszter által – a Magyar
Falu Program keretében – meghirdetett „Út, híd, kerékpárfor-

lálatnál jár, jelenleg az egész bajnokságban is ő lőtte a legtöbb
gólt.
A tabellát a Police-Ola LSK
vezeti 34 ponttal, mögötte egy
ponttal lemaradva áll Becsehely,
a harmadik helyen pedig a 30 pontos Böde együttese tanyázik.

Hasznos volt az őszi szünet
Az őszi szünetben a Fityeházi
Könyvtár háromnapos programsorozattal várta a gyerekeket. Lehetőség volt töklámpást készíteni, ijesztő jelmezben érkezni.
Versenyezni, hogy ki tudja
a csónakot előbb partra vinni.
Volt lehetőség versszavalásra, olvasmány ajánlásra és könyvekből idézésekre, felolvasásokra is.
A harmadik napon generációk találkozására került sor. A
nyugdíjas korú résztvevők meséltek a gyerekkorukról, arról, hogy
ők hogyan éltek gyerekkorukban, 50-60 évvel ezelőtt. Hogyan teltek a mindennapjaik, milyen lehetőségeik és milyen já-

Mura Info:

Elkészültek a töklámpások…

tékaik voltak annak idején.
Jó hangulatú, vidám órákat
töltöttek el együtt a résztvevők,
mindenki egy-egy szép délután
közös emlékével térhetett haza.

pályázatunk is támogatásban részesült. Az elnyert – közel 15 millió Ft összegű – támogatásból, önkormányzati önrész nélkül, 100
%-ban állami támogatásból fog
megvalósulni a 374. hrsz-ú út 2
rétegű aszfaltozása és mindkét
oldalon megfelelő szélességű és
tömörségű padka kialalkítása.
Sőt – a Joy's Café mögötti
útszakaszra ily módon „duplán”
elnyert támogatásból – nem csupán a tervezett 57 m-es szakaszt, hanem a további – egészen a kultúrházig tartó – szakaszt is tervezzük felújítani.
A felújítás során az út nyomvonala és lejtésviszonyai változatlanok maradnak.
dr. Takács József
polgármester

A gyerekek motivációjáról
Edit néni, Erzsi néni és Brigi
néni gondoskodott.
Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!
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Szépkorúak találkozója Fityeházon
Fityeház Község Önkormányzata 2021. október 16-án
ünnepélyes hangulatú délutánra
és estére hívta meg a település
minden szépkorú lakóját. A
rendezvényre a község lakosai
közül azok kaptak meghívást,
akik 1956. december 31. előtt
születtek, vagyis az idei évben
betöltötték – vagy be fogják
tölteni – a 65. életévüket, illetve, akik ennél idősebbek.
Jelenleg 126 ilyen korú lakos él a településen, akik közül
72-en jelezték, hogy részt kívánnak venni az ünnepségen.
Dr. Takács József polgármester távollétében köszöntötte
a község legidősebb lakóját –
Takács Károlyné született Bróz
Katalint – aki idén töltötte be a
93. életévét. A jelenlévő két
legidősebb lakosnak pedig –

Plánder Józsefné Krisztián
Ilonka néninek és Horváth Ferencnek, Feri bácsinak, akik
mindketten 87. életévüket töltötték be – egy kis ajándékkal
kívánt jó egészséget, tartalmas,
szép életet a továbbiakban is.
Mindenki talált a tányérja
mellett az asztalon két hűtőmágnest, amelyeket Kovácsné
Deák Erzsébet ötlete alapján
kapott ajándékba minden résztvevő. Az egyik Fityeház templomát és önkormányzati hivatalát – a mai környezetben
megörökítő – színes fénykép. A
másik egy régi fekete-fehér
fotó, amely Tóth Péterné Magyaróvári Zsuzsának köszönhető. A régi fényképen a valamikori „Tóka” látható, amely a
mai futballpálya helyén terült
el és amelyre már csak kevesen

Kellemes órákat töltöttek együtt.

Megújuló járda Fityeházon
A gyalogos és a közúti
közlekedés biztonságának javítása érdekében önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak
tartja az utak és járdák javítását, felújítását. Az előző időszakban – évenkénti ütemezésben – folyamatosan felújításra
került a Petőfi út, majd a Kossuth út és az Ady út páratlan
oldala, valamint az Alkotmány
tér egy része.
Az idei évben az önkormányzat a Rákóczi út – 430 m
hosszúságú – páratlan oldali,
valamint az Alkotmány tér elmaradt 200 m hosszúságú szakaszának felújítására nyújtott
be pályázatot a Belügyminisztérium által „Belterületi utak,
járdák, hidak felújítása” jogcímre kiírt pályázatára.
A pályázat ezen kívül tartalmazza az Alkotmány tér 181.
hrsz-ú szilárd burkolatú közút
Joy's Café mögötti mintegy 57 m
hosszúságú szakaszának felújítását is. Az útnak ez a szakasza
olyan rossz szerkezeti állapotban van, hogy az évenkénti javítások ellenére visszatérő kátyúk, helyenként az ott közlekedő személygépkocsik műszaki állapotát veszélyeztetik.
Az önkormányzatnak – bár
évről-évre, újra meg újra célul
tűzte ki – egészen mostanáig
nem sikerült erre forrást biztosítania.
Az elnyert – több, mint 16
millió Ft összegű – támogatásból és az ehhez társuló közel 3
és fél millió Ft önkormányzati

Dr. Takács József köszönti Plánder Józsefnét.

Ráfér a felújítás…

önrészből 2022. év tavaszán
fog megvalósulni mind a három tervezett felújítás.
Mind a Rákóczi úti 430 m
hosszúságú, mind az Alkotmány tér 11-21. házszám előtti
200 m hosszúságú járdaszakasz
– szintkiegyenlítést és szegélykövezést követően – új burkolati réteg (térkő) lerakásával
kerül felújításra. A felújítási
munkák befejezését követően,
a padkák helyreállításra kerülnek. A felújítás során a járdaszakaszok nyomvonala és lejtésviszonyai változatlanok maradnak.
dr. Takács József
polgármester

Kellemes szórakoztató műsor várta a szépkorúakat.

emlékezhetnek. A fényképet
Zsdrál Mátyásné Tóth Ilona
néni öccse készítette és a hátoldalára ezt írta: „Egy boldog
nyár Fityeházon ... 1957. október 23.” Aláírás: Laci. A fotó
tehát 64 évvel ezelőtt készült és
éppen az 1956-os forradalom
első évfordulójára van dátumozva.
A polgármesteri köszöntőt
követően Vaslabán Csaba atya,
a község plébánosa adott áldást
a jelenlévőkre.
A kultúrműsort a helyi óvodások nyitották meg, majd a
Fityeházi Hagyományőrző Kórus lépett fel, őket követően pe-

dig Müller Kata műsora szórakoztatta a közönséget.
Végül Gacs Éva és Hoffman Richárd fővárosi énekművészek a „Szóljon hát a magyar
nóta...” című műsoruk keretében nótákat, operett-slágereket
és más örökzöld dallamokat adtak elő. Műsorukat a European
Operett táncművészei színesítették.
Az est közös vacsorával és
további ünnepléssel folytatódott, amelyet Tatai Zsolt zenei
műsora tett még hangulatosabbá.
Kovácsné Deák Erzsébet
művelődésszervező

