
Murakeresztúr, Fityeház Önkormányzatának melléklete
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Horvátország schengeni csat-
lakozásával felgyorsult az új Mu-
rahíd tervezésének a folyamata.
A határok szabaddá válásával a
horvát fél számára is kiemelten
fontossá vált, hogy az új átkelő-
hely mielőbb megépülhessen,
március végére a szomszédunk is
elkészíti a környezetvédelmi ha-
tástanulmányt. A beruházás ezután
léphet csak a kivitelezési szakasz-
ba – többek között erről a folya-
matról tartottak kétoldalú egyez-
tetést tiszteletbeliKoósz Attila
horvát konzul meghívására.

A megbeszélésen részt vett
Polgár Róbert murakeresztúri pol-
gármester is: „Az új híd megépí-

Március végére elkészülhet
tése jelentősen fel tudja majd len-
díteni a régiónkban a határon
túli együttműködést. Szeretnénk
gazdasági, kulturális és turiszti-
kai kapcsolatainkat is fejleszteni
Horvátországgal, ahová a schen-
geni csatlakozásnak köszönhe-
tően immár határellenőrzés nél-
kül léphetünk át” – mondta el tele-
pülés vezetője. „A környezetvé-
delmi tanulmány elkészítése után
jöhet a kiviteli tervek előkészí-
tése. Abban mindenki egyetértett,
hogy szorgalmazni kell a mun-
ka folytatását, a beruházáshoz
szükséges erőforrások előteremté-
sét” – számolt be az egyeztetés
eredményéről Keresztúr vezetője.

Egyeztetés a beruházásról.

Kétmilliárd forintból épül az összekötő bicik-Őrtilost Molnárival
liút, amely és is érinti.Akeresztúri szakasz épí-Murakeresztúrt Beleznát
tése jelenleg is folyamatban van, a töltésen már három méter szélesség-
ben lebetonozták a munkások az utat, erre jön az aszfalt réteg később.
AbicikliútapáratlanszépségűMura-folyópartjánhaladmajdvégig tükör-
simán.

A gyerekek és az idősek is biztonságban és kényelmesen bicikliz-
hetnek rajta, és várhatóan rengeteg turistát csábít majd a környékre.

Jól halad a kerékpárút építése

Jövőre szer-Murakeresztúron
vezhetik meg a Keresztúr Nevű
Települések Szövetségének nagy
találkozóját. Magyarországról, Er-
délyből, Felvidékről Vajda-és a
ságból is érkeznek majd a Mura
partjára olyan vendégek, akinek
a településének a nevében szere-
pel a Keresztúr szó. Polgár Róbert
keresztúri polgármester, Zavarkó
József Tisle-alpolgármester és
rics Antal önkormányzati képvise-
lő erről és a szövetség elmúlt évé-
ről, jövőjével kapcsolatos egyéb
fontos feladatokról is egyeztetett
Rákoskeresztúron. A vendéglátó
invitálására a szövetség találkozó-
ján megtekintették a Riz Levente
Sport- és Rendezvényközpon-
tot is (képünkön). Júliusban az
erdélyi tart-Maroskeresztúron

Murakeresztúr lesz a vendéglátó jövőre
ják a Keresztúr Nevű Telepü-
ések Szövetségének éves nagy
találkozóját, Murakeresztúrról
több kisbusszal is mennek majd
az eseményre. A szövetség
2023-as diáktalálkozója pedig
Bodrogkeresztúron lesz.

Polgár Róbert a rákoskereszt-
úri egyezetetés kapcsán elmondta:
„Fontosnak tartjuk, hogy ne csak
a régiónkban található települések-
kel legyenek élő kapcsolataink,
hanem a Kárpát-medencében élő
többi nemzettársunkkal is. Ez a
szövetség kiváló lehetőséget kínál
arra, hogy a Murakeresztúron élő
fiatalok és idősek új helyekre
utazhassanak, új barátságokat költ-
hessenek, jobban megismerhes-
sék a sokszínű, gazdag magyar
kultúrát.”
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Egy klipforgatás keretében
különleges drónfelvételek készül-
tek a 2023-as Mura-menti Malac-
ságokról. A program szervezői
saját videóklipet gyártottak az
idei fesztiválról. A rendezvény
sátrában most is több ezren meg-
fordultak, és most először a Kos-
suth utcában kézműves vásárt
rendeztek majdnem két tucat
árussal: helyi és környékbeli kéz-
művesekkel, ipar és képzőművé-
szekkel. A légifelvételen a Kos-
suth utca látható az árusokkal.

Ahogy a vendégek száma,
úgy a rendezvény programja is
évről évre egyre bővül. A Mura-

Légi felvételek készültek

keresztúri Böllérfesztivál igazi
családi program, ahol a legkiseb-
bektől a legidősebbekig mindenki
jól érezheti magát. Idén is tar-
tottak a gyerekeknek játszóházat,
énekesek, táncosok és zenészek
szórakoztatták a színpadon és a
nézőtéren a közönséget. A sátor
bejáratánál óriás szénabála szob-
rok köszöntötték az embereket.
A keresztúri böllérfesztivál saját
videós csatornát is indított, így
már online is elérhetőek a Mu-
ra-menti Malacságokról készült
videófelvételek: https://www.you
tube.com/@muramentimalac
sagok

Az átfogó útfelújítási prog-
ram keretében januárban új busz-
forduló építésébe kezdtek Mura-
keresztúron. A munkálatokkal jól
haladnak, tavasztól már biztonsá-
gosan tudnak majd közlekedni
itt a keresztúriak. A menetrend-
szerinti buszjáratok, a nagyobb
járművek pedig kényelmesen
megfordulhatnak. A régi, törede-

Új buszforduló Kollátszegen
zett aszfaltot újra cserélték, új
útpadkát építenek, a csapadék
megfelelő elvezetéséről is gon-
doskodnak. Ezt követően a Kos-
suth Lajos úton az iskola előtt
is építenek két új buszmegállót.

A faluvezetés szeretne minél
jobb, korszerűbb körülményeket
teremteni a közösségi közleke-
dést használóknak.

A Murakeresztúri Böllérfesz-
tiválon a csapatok többsége már
évek óta részt vesz. A barátok-
ból, kollégákból és családtagok-
ból verbuvált együttesek egyre
összeszokottabbak, egyre profib-
bak. Idén is nagy versengés
volt a szakmai zsűri elismeré-
seiért.

Február végén a murake-
resztúri önkormányzati hivatal-
ban fogadták a csapatkapitá-
nyokat, hogy átbeszéljék a böl-
lérfesztivál tapasztalatait, a jó
gyakorlatokat és azokat a pon-

tokat, amin még javíthatnak a
még jobb színvonal érdekében.
Polgár Róbert polgármester és
Zavarkó József alpolgármester
személyesen is megköszönte a
Csontdarálók Hegylakók, a , a
Keresztúri Szikracsapók Mu-, a
ra Térsége ÖTE Fúvószenekar,
a , a ésSüdők TDE ITS Papp
Bandi részvételét a fesztiválon!
Jövőre a jubileumi, tizedik fesz-
tivált tartják Keresztúron, amely-
re a szervezők sok meglepe-
téssel és különleges program-
mal készülnek.

Megköszönték a részvételt

A támogatásával újkormány
termelői piacot építenek Mura-
keresztúron. A piacnak lesz egy
szabadtéri része, ahol hétvégente
vásárt tudnak tartani helyi gaz-
dák, kézművesek, iparművészek
és termelők bevonásával. De lesz
két-három állandóan nyitva tar-
tó új üzlet is, köztük egy hen-
tessel, amely finom, friss zalai
húst árul majd. Az új piac már
saját maga fogja megtermelni a
működtetéséhez szükséges ener-
giát, az épület tetejére felkerül-
tek a nagy teljesítményű új nap-
elemek.

A faluvezetés célja az, hogy
Murakeresztúr minél inkább ön-

Napelem a piacnál

ellátóvá váljon. Helyben meg
lehessen vásárolni a minden-
napi élethez szükséges árukat,
ételeket, enni- és innivalót. És
helyben meg tudják termelni
azt az energiát, amire szüksége
van településnek. Ezért a fel-
újítások és új épületek építése
során már mindenhol megújuló
energiát telepít az önkormány-
zat. A tervek szerint a vado-
natúj piacot még az idén át tud-
ják adni a helyi kereskedők-
nek, termelőknek. Várhatóan
nemcsak Murakeresztúrról, ha-
nem a környékről is sokan jár-
nak majd ide, hogy bevásá-
roljanak.
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Se sms-ben, se messengeren!
Kérjük, hogy szerkesztőségünknek se sms-ben, se messengeren

ne küldjenek

fotókat, írásokat, közleményeket!
Ezeket e-mailon fogadjuk a következő címeken:

zalataj@zelkanet.hu

zalatajkiado@gmail.com

Köszönettel:
a Zalatáj szerkesztősége

A Mura-Menti Malacságok
egyik fő látványossága idén az
a fecskendőkocsi volt, amit a
Murakeresztúri Önkéntes Tűzol-
tók mentettek meg és állítottak
helyre. Az 1900-as évek elején
készült szekeret Tislerics Antal
és az önkéntes tűzoltók közö-
sen újították fel. Ha ők nem
kérik el a nagykanizsai Veterán
Tűzoltóautókért Egyesülettől a
szekeret, alighanem a MÉH-tele-
pen végezte volna.

100 éves tűzoltószekeret állítottak ki
Elsőként a kerekeit újítot-

ták fel egy csáktornyai mes-
terember segítségével, majd az
önkéntes tűzoltók közös erővel,
lépésről lépésre állították hely-
re a kocsi többi részét, amely-
nek a fecskendője is műkö-
dik. A kézipumpás kocsifecs-
kendő helyreállítása olyan jól
sikerült, hogy várhatóan Hor-
vátországban is nevezik majd
a tűzoltószekerek éves verse-
nyére.

Horvát és magyar gyerekek
együtt látogatták meg a Mura-
keresztúri Horvát Tájházat feb-
ruár végén. Murakeresztúr ma-
gyar-horvát település, ahol e két
nemzet évszázadok óta jó barát-
ságban, testvériségben, szövetség-
ben él egymással. Deákné Ko-
vács Erzsébet vezetésével épült
meg és lett berendezve a Mu-
rakeresztúri Horvát Tájház, ahol
az egykori paraszti kultúra hét-
köznapjait, életmódját, szokása-
it ismerhetjük meg.

A tájház vezetői rendszere-
sen szerveznek kulturális, hagyo-
mányőrző programokat. Febru-
árban és a mu-Tótszerdahelyről

Gyerekek a Murakeresztúri Horvát Tájházban
raközi településrőlDraškovec
(magyar nevén ) érkez-Ligetvár
tek Keresztúrra gyerekek. A gye-
rekeknek röviden bemutatták a
tájház történetét, ke-Hermán Edit
resztúri fazekas pedig korongo-
zást tartott. Házi recept szerint pa-
lacsinta és lángos is készült, amit
jóízűen fogyasztott el a csapat.

Kovácsné Deák Erzsébet mú-
zempedagógiai foglalkozást tar-
tott, interaktív, bevonós játék ke-
retében ismerhették meg az itt élő
horvát nemzetiség mindennap-
jait a gyerekek. Ezután a cso-
port Tótszerdahelyre ment mu-
latságba, ahol fánkot kaptak
desszertre.

2-2-es döntetlennel indította
a megye II-es bajnokságban a
fociszezont a Murakeresztúr
SE Páterdomb. ellen egy iz-
galmas, a végletekig kiélezett
mérkőzésen sikerült pontot men-
tenie a keresztúriaknak a zala-
egerszegi pályán. Az ellenfél a
10. percben megszerezte a ve-

Döntetlennel kezdték a tavaszt
zetést, de a 26.Boros Bence
percben egy tank módjára, tel-
jes testi erejét kihasználva a
kapuba juttatta a labdát. A 40.
percben újra meglépett a hazai
csapat, de a 83. percben sze-
rencsére ki tudottSzabó István
egyenlíteni egy gyönyörű fejes-
góllal.

Tagadhatatlanul megérkezett a tavasz. aMurakeresztúron Li-
nyák felé vezető úton a hosszú téli álmot követően előbújtak a hóvi-
rágok, de nemcsak itt, szerte a vidéken fehérlenek a virágmezők.

Hóvirágba borult a határ
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Fityeház Község Önkormány-
zata óvodávala helyi együttmű-
ködve sikeres pályázatot tudhat
maga mögött, melynek egyik fő
célja az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet a környezetszennyezés-
re, s ezzel összefüggésben a tuda-
tos hulladékgazdálkodásra.

Az óvodai nevelésben kiemelt
szerepe van a környezettudatos
nevelésnek, a környezetvédelem-
nek, amibe a szülőket is aktívan
bevonjuk (pl.: rendszeres papír-
gyűjtés, komposztálás).

A pályázati forrásnak köszön-
hetően több program is megvaló-
sult az óvodában. Meghirdetés-
re került az újrahasznosítás jegyé-
ben egy verseny. A családoknak
különböző dolgokat kellett készí-
teni újragondolt, újrahasznosított
hulladékokból, melyeknek díjázá-
sára a szemléletformáló rendez-
vény keretében – február 17-én
került sor. 18 pályamű érkezett,
amelyek között nagyon sok ötle-
tes alkotás született – szinte min-
den család részt vett a munkában.

Délelőtt – a Le-Zsin Julianna
tenyei Fáklya Művelődési Ház
és Könyvtár pedagógusa – egy
papírszínházas mesén keresztül
mutatta be a gyerekeknek és szü-
leiknek a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságát. Ebéd után került
sor a pályaművek bemutatásá-
ra, értékelésére és a díjak átadá-
sára. A szavazatok összesítése után
az I. helyezett alkotás egy „Va-
rázsházikó” lett, melyet a Czin-
deri-család készített. A II. helye-

Szemléletformáló rendezvény a Fityeházi Óvodában

zett a „Fityeházi vasútállomás”
makettje lett, melyet a Pókecz-
család készített, a III. helyezett
pályamű pedig egy „Zsiráf család”
lett, melyet az Orsós-család ké-
szített.

Az óvodai nevelés egyik ki-
emelt feladata, hogy már ebben
az életkorban megéreztessük,
megértessük a környezetvéde-
lem fontosságát, begyakoroljunk
az ezzel kapcsolatos szokásokat.
Ez a gondolkodásmód azonban
nem korlátozódhat csak ezekre
a napokra, a szemléletnek át kell
szőnie az egész nevelést. Tudjuk,
hogy az óvodáskori élmények

meghatározóak a gyerekek számá-
ra. A gyerekben él a megisme-
rés vágya. A környező világ tevé-
keny megismerésében a közvet-
len tapasztalásra – megfigyelés-
re – vizsgálódásra – cselekvésre
építünk. Legfontosabb törekvé-
sünk a természet szeretetére és

tiszteletére nevelni a ránk bízott
gyerekeket.

A pénzügyi forrásoknak kö-
szönhetően játékok vásárlására
is volt lehetőség az ovisok nagy
örömére.

Milávecz Mária
óvodavezető

Az első és második helyezett család.

A harmadik helyezett család.

Az előadás…


