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Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete

Zala megye fejlesztéséről tartottak konferenciát
Csak a régióval összefogva lehet fejlődni
November 15-én Polgár Róbert, murakeresztúri polgármester is részt vett a kormány gazdasági konferenciáján Nagykanizsán, ahol számos fontos információ hangzott el a Zala megyét érintő innovációs lehetőségekről, a jövőben elérhető uniós
támogatásokról, a járvány utáni
fellendülésről és az adópolitika
aktuális irányáról.
A kormányt a konferencián:
– Cseresnyés Péter, kereskedelempolitikáért és fogyasztóVezető politikusok részvételével rendeztek konferenciát Nagykanizsán.

Mura Info:
Riportok, tudósítások, hírek
a térségből
Ha elolvasta, adja tovább!

védelemért felelős államtitkár,
Navracsics Tibor, az Észak-Nyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos,
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, György
László gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelős államtitkár,

Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár, Rákossy Balázs
európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár, és Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal elnöke képviselte.
Polgár Róbert a találkozóval kapcsolatban elmondta:

„Murakeresztúr csak a régióval összefogásban és együttműködésben tud fejlődni. Ezért
fontos, hogy minden alkalmat
megragadjunk, amikor a környező településekkel közösen
tervezhetünk, együtt alakíthatjuk ki gazdaságfejlesztési koncepciónkat.”
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Ünnepi fénybe öltöztették a falut
Polgár Róbert, Murakeresztúr polgármesterének ünnepi üzenete:
„Advent első vasárnapja
van, az ünnepekre készülve a
kollátszegi részen és a templom
felé vezető úton is újabb angyalokat és hópihéket helyeztünk ki. Évről évre bővítjük a
murakeresztúri díszkivilágítást.
Idén is elkészítettük az óriási
adventi koszorút, amely az
önkormányzat előtt áll. A hivatal épületét pedig a keresztúri
önkéntes tűzoltók segítettek
kidíszíteni. Fénybe, ünneplőbe

öltöztetve várjuk a szeretet ünnepét Murakeresztúron. Remélem, mindenki egészségben,
szeretteivel tudja tölteni az idei
karácsonyt, és sok boldogsággal, örömmel telnek meg a
keresztúri otthonok.
Arra kérek mindenkit, vigyázzunk egymásra az ünnepi
készülődés alatt és karácsony
ünnepén is. Hiszem, tudom,
hogy a sok megpróbáltatás erősebbé teszi közösségünket.
Tartsunk össze továbbra is! Jó
adventi készülődést kívánok
mindenkinek!”

Aforradalom mártírjaira emlékeztek Horvát felirat a hivatal falán
A horvátországi KaproncaKörös megye felajánlásának
köszönhetően november óta
horvát felirattal is olvashatóvá
vált a murakeresztúri önkormányzat neve a hivatal homlokzatán. Keresztúr magyarhorvát település, a falu minden
ötödik lakója horvát nemzetiséginek vallja magát.
A felirat ügyét dr. Koósz
Attila konzul karolta fel, a be-

November 3-án a Zrínyi
Miklós Általános Iskola diákjai
és a keresztúri önkormányzat
munkatársai közösen emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire és a szabadságharc áldozataira, mártírjaira. November
4-én indult meg a szovjet invázió, a januárig tartó harcok során
több mint 2600 ember vesztette
életét és majdnem 20 ezren sebesültek meg. A megtorlások
során 453 embert végeztek ki.
A szabadságért és függetlenségért küzdő magyar nemzet
magára maradt, kiszolgáltatva a
szovjet erőszaknak. És bár a
forradalom elesett, a hősök
emléke továbbra is velünk él.
Az ő bátorságukból, szabadságszeretetükből és hazaszeretetükből táplálkozunk a mai napig mindannyian. Ők mutattak
példát a '89-es rendszerváltóknak, nélkülük és áldozatuk
nélkül ma nem ünnepelhetnénk
együtt a büszke, önálló és független Magyarországot, hazánkat. A szabadság olyan érték,

amelyért minden nap meg kell
küzdenünk. Hiszen ahol nincs
szabadság, ott nincs szeretet,
együttműködés és fejlődés sem.
Igazi vereséget nem akkor szenvedünk, ha legyőznek bennünket, hanem ha feladjuk a küzdelmet. 1956-ban az emberek
életüket is készek voltak feláldozni a szabadságért.
Legyünk mindannyian büszkék rájuk, és őrizzük emléküket
Murakeresztúron is!

tűk szakszerű felhelyezését Rezsek Zsolt önkormányzati képviselő vállalta önkéntes munkában a csapatával. A kétnyelvű,
teljes egészében megújult hivatal horvát feliratának november 3-i felavatásán közreműködött a keresztúri tamburazenekar, a Zrínyi Kadétok
és dr. Gadányi Károly professzor, Murakeresztúr díszpolgára is.

Az önkormányzat homlokzatán horvátul is olvasható immár a
keresztúri hivatal neve.

Fejlesztik a keresztúri egészségügyi ellátást
November közepén megérkeztek azok az egészségügyi
eszközök, amelyeket pályázati
úton nyert az önkormányzat a
fogorvosi és az orvosi rendelő
fejlesztéséhez. A faluvezetés
célja az, hogy „hogy modern,
XXI. századi eszközök álljanak
rendelkezésre a keresztúri betegek kezeléséhez, gyógyításához és ellátásához.”

Új eszközökkel fejlesztik az orvosi és fogorvosi ellátást Murakeresztúron.
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Keresztúriak találkozója Harcot hirdettek az
illegális hulladék ellen

Idén Bodrogkeresztúron tartották a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének őszi közgyűlését.

Minden évben kétszer, tavaszszal és ősszel megtartják a Keresztúr Nevű Települések Szövetségének közgyűlését, mindig más
helyszínen. Idén Bodrogkeresztúr volt a házigazda. Murakeresztúrt Rezsek Zsolt és Tislerics Antal önkormányzati képviselők és Polgár Róbert polgármester képviselték. A találkozón
határon túli magyar települések
is rendszeresen részt vesznek.

„Értékes alkalmak ezek, hiszen sok tapasztalatot és tudást
tudunk egymással megosztani arról, hogyan fejlesszük településeinket, erősítsük közösségeinket.
Köszönjük a bodrogkeresztúriaknak a szíves vendéglátást, ezúton
is minden jót kívánok névrokon
településeinknek, a keresztúriaknak szerte az országban és határainkon túl is.” – nyilatkozta a
találkozót követően Polgár Róbert.

Egyre több gyermek születik
Az év végén újabb kisbaba született Murakeresztúron. Polgár
Róbert polgármester a falu nevében, a megfelelő biztonsági előírásoknak megfelelően személyesen köszöntötte Tarnai Viktóriát és kislányát, Adélt. Átadta az önkormányzat 30 ezer forintos támogatását,
és a boldog anyukát egy csokor virággal is megajándékozta.
„Gratulálok az apukának, Holdosi Richárdnak is az életerős, vidám
kis csöppséghez. Gyönyörű lányuk született. Az elmúlt időszakban egyre több gyermek lát napvilágot Murakeresztúron. Mi továbbra is azon dolgozunk, hogy településünkön minden család megtalálja a számítását. Színvonalas szolgáltatások és modern körülmények gondoskodjanak arról, hogy minden murakeresztúri otthonosan érezze magát falunkban. Sok boldogságot, örömöt és jó
egészséget kívánok a kis Adélnak és szüleinek is!” – írta közösségi oldalán a találkozót követően Polgár Róbert.

Virággal köszöntötte a polgármester a boldog kismamát, Tarnai Viktóriát és újszülött gyermekét, Adélt.

A murakeresztúri önkormányzat négy illegális hulladéklerakót is felszámolt a településen az
Innovációs és Technológiai minisztérium támogatásával.
A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének keretében 3 882 150 Ft támogatást
nyert a falu, hogy az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve az illegálisan elhelyezett
szemetet összegyűjtse Murakeresztúron, és a megfelelő helyre
el tudják szállítani. A programnak köszönhetően november végén 100 m3 építési törmeléktől
3
és 65 m vegyes hulladéktól sikerült megszabadulnia a Zala megyei településnek négy helyszínről (hrsz. 310/2, 103/7, 0103,
040/28). Ha egy átlagos család
heti hulladéktermelését vesszük
alapul, akkor az eltakarított vegyes
szemét mennyisége legalább 2,5
év felhalmozott hulladékának
felel meg.
Az országos Klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében nemcsak az illegális hulladék-

lerakókat számolták fel Murakeresztúron, de a jövőbeli szemetelésnek is megpróbálnak gátat
szabni. A polgárőrséggel együttműködve rendszeres ellenőrzésekkel, tiltótáblákkal és egy olyan
applikáció népszerűsítésével fogják tisztán tartani a települést,
amellyel bárki könnyedén bejelentheti mobiljáról, ha illegális hulladékkal, szándékos természetkárosítással találkozik. A Hulladékradar alkalmazást a https://
hulladekradar.hu/ oldalról lehet
letölteni az okostelefonokra.
A Murakeresztúri Önkormányzat célja az, hogy megvédje a település környezetét és
egyedülálló természeti értékeit
az illegális hulladéktól. A szabálytalanul, törvénytelenül lerakott
szemét nemcsak látványra boszszantó, hanem komoly egészségügyi veszélyt is jelent, ezért a
falu vezetése a lakosság rendszeres tájékoztatásával és aktív
bevonásával veszi fel a küzdelmet az illegális hulladékkal
szemben.

November végére minden illegális hulladékot felszámoltak
Murakeresztúron.

Új parkolóhelyeket alakítanak ki
Murakeresztúron többen jelezték az önkormányzatnak, hogy
a Zrínyi Miklós Általános Iskola
előtti fák megbetegedtek, kiszáradtak, menthetetlenné váltak.
Az iskolával együttműködve az
önkormányzat munkatársai kivágták a beteg fákat, amiket a faluban máshol pótnak majd.
A kiszáradt növények helyén
új parkolóhelyeket hoznak létre
murakeresztúri vállalkozók támogatásával. Így a szülők biztonságosan és kényelmesen tudják
majd a gyerekeket az iskolába
vinni, és elhozni őket onnét.
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Legóból tervezték meg a jövőt
Különleges Lego-workshopot tartottak a Mura-menti polgármestereknek Lentiben novemberben. A cél az volt, hogy
az önkormányzatok vezetői
játékos keretek között gyűjthessenek inspirációt és ötleteket,
hogyan használják ki településük természeti adottságait. A
tapasztalatokról Polgár Róbert
murakeresztúri polgármester a
közösségi oldalán számolt be:
„Murakeresztúron nem sokára elkészül a Mura-menti bicikliút, ami Molnárit és Őrtilost
köti össze. Egy új Mura-parti
kikötő megépítésére is pályáztunk, ahol a vízen érkező túrázók kényelmesen ki tudnak

kötni, meg tudnak pihenni.
Szeretnénk Murakeresztúr turizmusát fellendíteni, ennek lehetőségéről fantáziáltam. Elképzeltem, ahogy a hajóval,
evezőssel érkező vendégek kikötnek Murakeresztúron, hogy
aztán biciklire szállva bejárják
a folyóparti kavicsbányák különleges világát. Itt madárrezervátumot, strandot, pecahelyet
vagy épp drótpályás vízisípályát is kialakíthatnánk. De egy
olyan ötlet is felmerült, hogy a
kavicsbányák bezárása után
biztonságos és izgalmas offroad pályát építhetnénk majd
ki. Ma még csak fantázia mindez, de szerintem is érdemes

nagyot álmodni, hiszen akkor
juthatunk egyről a kettőre, ha
merész, de nem lehetetlen terveink vannak. Jó volt kicsit
együtt játszani, a hagyományos
irodai munkából kiszakadni. A
bicikliút és a kikötő biztosan el
fog készülni Murakeresztúron,
remélem, erre a két beruházásra
sok új fejlesztést tudunk majd
felfűzni, hogy minél több vendéget ide tudjunk csábítani:
gyönyörű fekvésű településünkre, Murakeresztúrra.”

Kreatív játékkal gyűjtöttek ötleteket.

Napelemre pályázhatnak
Tájékoztató a murakeresztúriaknak

Megkezdték a járda felújítását
Murakeresztúron megkezdődött a Petőfi út jobboldali
járdájának a felújítása. Ez a település egyik legforgalmasabb
útja, a biztonságos és kényelmes közlekedés érdekében
fontos volt, hogy végre rendbe
tegyék. A járdát térkővel rakják ki, mert az időt állóbb,
könnyebben javítható és a vízelvezetése is hatékonyabb.
A felújítás alatti kellemetlenségek miatt az önkormányzat a keresztúriak türelmét és

megértését kéri. A faluban több
útszakasz is megújulásra vár,
egyszerre azonban nem tudnak
mindent rendbe tenni. Folyamatosan pályázik az önkormányzat, hogy minél több útszakaszt rendbe lehessen tenni.
Ez a felújítás a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg, a faluvezetés szeretne további forrásokat is
találni a többi, rossz állapotú
járda- és útszakasz megújítására is.

Vissza nem térítendő állami támogatásból szerelhetnek napelemet a házukra a keresztúriak, ha sikeresen pályáznak –
hangzott el a tájékoztatón.

Murakeresztúr egyik legforgalmasabb útszakaszra.
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Egy új állami pályázatnak
köszönhetően vissza nem térítendő támogatásból telepíthetnek napelemet a murakeresztúriak az otthonukban. November közepén nagy érdeklődés
mellett tartott tájékoztatót a
pályázat feltételiről egy regisztrált kivitelező a keresztúri
művelődési házban.
A pályázaton való induláshoz az alábbi feltételeknek kell
megfelelni:
– Csak magánszemély indulhat a pályázaton.
– 2020-ban az ingatlan tulajdonosának az éves jövedelme nem haladhatja meg a 4,85
millió forintot.

– A beruházásra csak regisztrált kivitelezővel lehet szerződni.
– 18 évet be kell tölteni.
A keresztúri faluvezetés 2019ben ígéretet tett rá, hogy segítséget nyújt majd a lakosságnak,
hogy otthonukat korszerűsíteni
tudják. „Az a célunk, hogy Murakeresztúr minél zöldebb, fenntarthatóbb faluvá váljon. Reméljük, minél többen élni tudnak
majd a lehetőséggel, és a jövőben megújuló energiával tudják
majd biztosítani az otthonok
energiaszükségletét. A pályázattal kapcsolatban a keresztúri önkormányzatnál lehet bővebb információt kapni.” – olvasható az
önkormányzat közleményében.
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Új településrendezési tervre pályáznak
Új településrendezési tervet
szeretne készíteni Murakeresztúrnak a faluvezetés, amely elősegíti a település további fejlődését. Az előző tervek több
évtizeddel korábban készültek,
elavultak, ennek a dokumentumnak az elkészítése azonban
több millió forintba kerül. Az
önkormányzat ezért élt a pá-

lyázati lehetőséggel, amellyel
támogatást nyerhet a terv elkészítéséhez. A pályázatot, amit
az önkormányzat munkatársai
készítettek elő, Polgár Róbert
keresztúri polgármester személyesen adta le novemberben
Budapesten.
A polgármester nyilatkozatában megköszönte kollégái

Karácsonyi fényekben…
Feldíszítették a hivatalt

Állami támogatással készítenék el az új településrendezési
tervet, amely megalapozza a falu jövőbeli fejlődését.

munkáját majd hozzátette: „Remélem, sikerül a támogatást
elnyernünk, és olyan új településrendezési tervet tudunk

készíteni, amely megfelel a
kor követelményeinek, és elősegíti Murakeresztúr további
fejlődését.”

Tűzifával segítik a rászoruló családokat
45 háztartást támogatnak

Az önkéntes tűzoltók darus kocsiról helyezték fel a megújult
murakeresztúri hivatalra a karácsonyi díszkivilágítást.

Murakeresztúron november
végén a Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület segített
feldíszíteni az önkormányzati
hivatal felújított épületét. Az
adventi ünnep kezdetére már
minden ünnepi fényt kihelyeztek a faluban. Polgár Róbert a

közösségi oldalán is megköszönte a lánglovagok munkáját:
„Köszönöm azoknak, akik segítettek a díszkivilágítás felhelyezésében. Remélem, a
díszek örömöt és egészséget
hoznak mindenkinek a falunkban!”

Murakeresztúron összesen
45 rászoruló háztartást támogatnak tűzifával 2021-ben,
hogy melegen tudják otthonunkat tartani a téli, hideg időben.
A támogatottak körét a szociális rászorultság alapján állapítják meg.
Törvényi előírás, hogy előnyben kell részesíteni azokat, akik
– aktív korúak ellátására,
– időskorúak járadékára,
– települési támogatásra jogosultak,
– vagy halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelnek.
A többi igénylő részére indokolt esetben – a család rend-

kívüli élethelyzete okán – méltányosságból állapítható meg
szociális célú tűzifa juttatása.
Az elbírálás során előnyben
részesülnek a legalacsonyabb
jövedelemmel rendelkező háztartások. Ezen belül is az idős,
egyedülálló, illetve a gyermeket vagy gyermekeket egyedül
nevelő, alacsony jövedelmű
keresztúriak. A kérelmeket
2021. december 17-ig lehet benyújtania azoknak, akik rászorulnak a segítségre. A szociális
tűzifa támogatáshoz szükséges
nyomtatvány a keresztúri önkormányzat hivatalában lehet
átvenni.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó 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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
Murakeresztúron 45 rászoruló háztartást segítenek tűzifával.
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Süteményverseny Murakeresztúron
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volt a döntő szempont. Az édes
kategóriában a pontok egyezősége miatt kettős győzelem született. 82 ponttal: Mózes Györgyné a Havas háztető süteményével, Somogyi Kitti a Kinder
Bueno II. süteményével érdemelték ki az első díjat. A második díjat 81 ponttal Szabados
Edit Almás pitéje kapta. A harmadik díjat Béli Krisztina Túros
szelet I. süteménye nyerte el.

A sós kategóriában 72 ponttal Mózes Györgyné „Szakállas
pogácsája” nyert.
A torta kategóriában Mihovics Diána sós karamellás tortája 75 ponttal lett az első,
Jakabfi Dia muskotályos mámor tortája 53 ponttal a második helyet érdemelte ki. Minden résztvevő kapott apróbb ajándékot, a nyertesek pedig ajándékcsomagot vehettek át.

„Jézuska postaládája”
A gyerekek kívánságlistája
Sok finomság volt.

Murakeresztúrnak és vidékének az egyik legnagyobb kulturális kincse, hogy rengeteg finom receptje, ételkülönlegessége van. A desszertek és sós sütemények terén sincs ez másképp. Idén is megtartották a keresztúri művelődési házban a süteménysütő versenyt, amelyre
Molnáriból, Fityeházáról és még
Nagykanizsáról is érkeztek versenyzők. Több mint 23 finom-

ság közül kellett kiválasztania a
zsűrinek a legfinomabbakat. Bányász Ilona, Mohosi Valéria szakemberek mellett Polgár Róbert
keresztúri polgármester volt a
harmadik zsűritag. A program főszervezője Kovácsné Deák Erzsébet, a művelődés ház vezetője volt.
Három kategóriában hirdettek
eredményeket: édes, sós és torta.
A küllem, az íz és az összhatás

A fityeházi gyerekek szülei
közül néhányan újra összefogtak és Kovács Nóra közreműködésével karácsonyi postaládát
készítettek – a neve „Jézuska Postaládája” – amelyet kihelyeztek
a községi kultúrház bejáratához.
„Jézuska Postaládája” várja
a gyerekek leveleit, hogy biztosan eljusson hozzá valamennyi
kívánság. Megírhatják, illetve lerajzolhatják milyen ajándékra
vágynak a leginkább, hátha Jézuska tudja majd nekik teljesíteni.
A leveleket borítékban – a feladó nevével és lakcímével ellátva – helyezzék a dobozkába
december 13-a estig!

Reméljük ezzel a kis meglepetéssel örömet és reményekkel teli várakozást okozhatunk
kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
– TJ –

Mikulás-nap Fityeházon
Sok szeretettel várta a Mikulás
a gyerekeket lapzárta után, 2021.
december 6-án hétfőn, 16.30 órakor a helyi művelődési házba.
Müller Katalin zenés gyermek-

műsora után a Mikulás minden
jelenlévő gyermeket megajándékozott.
A program főszervezője a
könyvtár volt.
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• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

