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Kinyitott az egervári várkastély Ahatvan év feletti
korosztály számára
hirdet országos Ki-

Mit-Tud? vetélkedõt a Szociá-
lis Igazgatók és Szakemberek
Magyarországi Egyesülete
(SZIME) az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma (EMMI)
támogatásával. A megméret-
tetésre magánszemélyek,
egyesületek, klubok valamint
idõskorúak otthonának lakói
jelentkezhettek. 

Koller Jutka, a SZIME Zala
Megyei Tagozatának elnöke a
vetélkedõ céljáról azt mond-
ta, szeretnének lehetõséget
biztosítani az idõs korosztály
számára, hogy az életük so-
rán megszerzett tudásukat
bemutathassák szûkebb és
tágabb publikum elõtt. Az
elõadómûvészeten belül
ének, hangszeres zene, vers
és próza, színpadi jelenet,
tánc valamint egyéb kategó-
riát hirdettek meg. A képzõ-
és iparmûvészeti kategóriá-
ban pedig bármilyen alko-
tással nevezhettek a részt-
vevõk.  

A Zala megyei válogató
tervezett idõpontja: szep-
tember 20-a péntek. A konk-
rét helyszínt késõbb nevezik
meg; a jelentkezõk számától
függõen akár több helyszíne
is lehet a megyei válogató-
nak. Minden kategóriában az
elsõ három helyezettet díjaz-
zák tárgyjutalommal, az ok-
tóberi pécsi elõdöntõbe
azonban csak a nyertesek jut-
hatnak tovább. Az országos
döntõnek Budapest ad ott-
hont novemberben.

60 ÉV FELETTIEKNEK

Ki-Mit-Tud?

Megnyitotta kapuit a nagyközönség elõtt a Nádasdy–Széche-
nyi-várkastély Reneszánsz Látogatóközpont az elmúlt szomba-
ton, amit aznap és vasárnap este 11 óráig ingyenesen kereshet-
tek fel az érdeklõdõk.

A közel 640 millió forintból felújított várkastély termei, rene-
szánsz és barokk stílusú bútormásolatokkal berendezett szobái
hûen idézik meg azt a korszakot, amikor még lakóhelyként, de
egyben védvárként használták az épületet. Egyedülálló újdonság
az okostelefonos tárlatvezetés. A készülék segítségével pontról
pontra haladhat elõre a látogató a kastélyban, megismerve an-
nak történetét. Sok izgalmat ígér a tapintható tárlat, és érdekes
információkat a korabeli négy sarokbástyás várkastélyokat
bemutató makettkiállítás (képünkön).

A nyílt napon a századokkal ezelõtti korok megidézéséhez a
Turay Ida Színház színészei is hozzájárultak, akik korhû ruhákban,
gitárszó kíséretében sétáltak a termekben és a várudvarban.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZALAAPÁTI ÉRTÉK-TÁR

Zalaapáti Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv

TÁMOP – „Építõ közösségek” 3. ütem – a közmûvelõdési

intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák

fejlesztését elõsegítõ új tanulási formák szolgálatában címû

pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be „Zalaapáti Érték-Tár”

címmel. Az Európa Unió és a Magyar Állam által nyújtott

támogatás összege 29 millió 988 ezer 052 forint. A megvalósítás

ideje: 2013. 01. 15. – 2014. 07. 15. 

Zalaapáti Község Önkormányzata
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
Telefon: (06-83) 352-003. Fax: (06-83) 552-022
E-mail: zalaapati.onkormanyzat@t-online.hu
weblap: www.zalaapati.hu

A projekt elsõ fele lezárult.
Négy témakörben indítottak foglal-
kozást a helyi általános iskolások
számára, akik a társastánc alapjai-
val, drámajátékkal, hagyományos
kézmûves termékek készítésével
valamint a foltvarrással ismerked-
hettek meg. A csoportokat (a fenti
sorrend szerint) Pozsegovits Bor-
bála, Kuczogi Szilvia és Banczikné
Tamás Eszter vezette. Összesen
56 gyermek vett részt a foglalkozá-
sokon, ami balatoni táboroztatás-

sal fejezõdött be. Az elkészített
munkákból pedig kiállítást szervez-
tek itthon.

Az Érték-Tár projekt október
elejétõl folytatódik. Érdekes elfog-
laltságot, sok információt ígérnek
az új lehetõségek is. Lesz színkör
és fazekas foglalkozás, néptánc
Zala megye táncos hagyományai-
nak felelevenítésével, de szervez-
nek fõzzünk együtt szakkört, ahol
zalai, dunántúli ételeket készíthet-
nek a gyerekek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlako-
zott a Nyugat-Pannon Jármûipari és Mechatronikai Központhoz.
Az errõl szóló szerzõdést csütörtökön írták alá a dél-zalai város-
ban. A dokumentumot Hende Csaba honvédelmi miniszter is el-
látta kézjegyével. 

Az eseményrõl szóló tudósításunkat Nagykanizsa csatlakozott
címmel a 4. oldalon olvashatják.

NAGYKANIZSA CSATLAKOZOTT

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai

tudással és garanciával vállal

közületek és a lakosság részére

festést, mázolást, tapétázást,

továbbá kiegészítõ munkákat

(kisebb kõmûves- és burkoló-

munkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors,

megbízható minõségi munka-

végzés referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc
Zalaegerszeg, 20/217-2863



Farmer, kockás ing és cowboy-
kalap – a helyiek viselete igazi vad-
nyugati hangulatot idézett a
countryfesztiválon. Szívesen öltöt-
te magára ezt az öltözéket Sifter
Izabella és Németh Szimonetta. A
kislányok elmesélték, nagyon ked-
velik a lovakat, Szimonetta rend-
szeresen jár lovagolni, amit Izabella
is tervez. 

A nap focitornával kezdõdött.
Sifter Péter polgármester érdeklõ-
désünkre elmondta, felnõtt, gye-
rek, nõi és szenior kategóriában le-
hetett nevezni. A gyõztesek a Port
Oil, Nagykapornak, Nemesrádó, Sit-
ke voltak, az említett sorrendben.

Délután a countryzenének jutott a
fõszerep, a népes nézõsereg a
Rodeo, a BlueBirds, a Country Road
és a Leslie Country zenekarok szín-
vonalas mûsorát élvezhette. 

A mûfaj eredeti gyökereibõl
táplálkozó, a közép-európai
country és bluegrass zenei életet
vezetõ Rodeo Country idén már
harmadik alkalommal lépett fel a
rendezvényen. Sándor János zene-
karvezetõ elmondta, 1982-ben ala-
kultak, és az elsõ évek magyaror-
szági sikereit követõen 1986-ban,
Ausztriában is bemutatkoztak. Ez-
zel elindult az együttes nyugat-eu-
rópai pályafutása, miközben a ha-

zai érdeklõdés jelentõsen alábbha-
gyott a countryzene iránt. Szeren-
csére ma már ez nincs így, újjáéledt
az érdeklõdés a mûfaj iránt. Hogy
érzik magukat Nagykapornakon? –
erre a kérdésre azt mondta: ez Ma-
gyarország legjobban szervezett
fesztiválja.

Nagykapornak nem hivatalos
testvértelepülési kapcsolatot ápol
az erdélyi Szászcsávással, ahonnét
szintén érkeztek vendégek.
Ozsváth János elmondta, Erdõs Já-
nos, a kapornaki focicsapat edzõje
szászcsávási születésû, innen ered
a baráti kapcsolat. Mindig szívesen
vannak itt, megható számukra a
helyi emberek nyitottsága és ven-
dégszeretete. 

A gasztrofesztivál ugyan más-
nap volt, de az ételkínálatra elõzõ
nap sem lehetett panasz. A misefai
Foglárvölgye horgászegyesület ha-
lászlét készített. Könczöl Kálmán
elmondta, a jóféle halakat a misefai
tóból fogták ki. Az idõsek otthona
konyhája paradicsomos húsos-
káposzta levessel és chilis babbal
kedveskedett a vendégeknek. A
dolgozók a gasztronapon is ön-
kéntes munkát vállaltak, „pokol
konyhájukban” langalit és pizzát
sütöttek.

Legalább harminc csapat sütött
és fõzött, változatos fantáziane-
vekkel illetve magukat és ételeiket,
így versengve egymással a zsûri és
az emberek kegyeiért A szent-
péterúri fakanálforgatók Bud
Spencer kedvencét készítették el.
Füstölt szalonna, bab, hagyma,
disznóhús, lecsó, sorolta a beleva-
lókat Léránt Józsefné. 

A Közép-Zala Gyöngyszemei
Közhasznú Egyesület a 101 híres
magyar recept címû kötetbõl a
mustban párolt hátszínt választot-
ta. Dr. Csikós Andrea Dóra elmond-
ta, nagy munkára vállalkoztak, hi-
szen a marhahúst elõzõ este bepá-
colták, a szeleteket olajos, vajas,
mazsolás lében, lisztbe forgatva
elõsütötték, majd musttal felöntve
párolták meg. 

Az erdélyi vendégek töltött ká-
posztát készítettek szászcsávási
asszony módra. Ez semmi titkos
hozzávalót nem takart, csupán
csak annyit, hogy csak csajok fõz-
tek, ahogy a csapatfelirat is jelez-
te. Az étel azonban kicsit más,
amit mi képzelünk el töltött ká-
posztának. Ozsváth Imola elmond-
ta, az elõzõ nap káposztalevelekbe
csavarták a hústölteléket, amit
másnap kapor- és csombor
(borsikafû)-ágyra fektettek a bog-
rácsba, melynek közepén egy
nagy füstölt csülköt helyeztek el.
A tetejére kevés savanyú káposz-
tát, paprika- és paradicsomszele-
teket tettek. Citromos vízzel ön-
tötték fel, majd összefõzték. Imo-
la elárulta azt is, ez az étel hide-
gen is kitûnõ. 

A pölöskei Rozmaring Kézmû-
ves és Hagyományõrzõ Egyesület
tagjai utalva korelnökükre, „Imre-
légyszíves” fantázianévvel készí-
tettek chilis csirkét. A húst egy na-
pig pácolták, majd tárcsán sütöt-
ték ki. Eddig még nem nyertek dí-
jat, de ahogy Gaál Katalin vezetõ
mondta, nem a helyezés, a részvé-
tel a fontos.

Alaposan feladták a leckét a csa-
patok a zsûrinek, melynek tagjai,
egy találó ötlettõl vezérelve, az ír
és amerikai folk- és countryzenét
játszó BlackRiders együttes mûvé-
szei voltak. Igazságos döntésük
alapján meglepetésre minden csa-
pat elsõ helyezést ért el.

Mindkét nap igazán változatos
programokat kínált, a nagy érdek-
lõdést azt mutatta, mindenki meg-
találta a kedvére valót. Bohóc fellé-
põ szórakoztatta a gyerekeket,
akik hatalmas légváron csúszkál-
hattak, és hasonló élmény várta a
nagyobbakat a vízi focipályán ví-
vott csatáikon. A gasztronap a
Nagykapornak–Alsópáhok bajnoki
mérkõzésnek is helyet adott, ezzel
avatva fel a TAO-programból meg-
újított focipályát.

Antal Lívia
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Testvértelepülési megállapodást írt alá Tófej önkormányzata
az erdélyi Maros megyében fekvõ Gyulakutával. Az ünnepélyes
ceremóniára augusztus elején, a tófeji falunapon került sor,
amikor is hétfõs delegációt láttak vendégül a településrõl. 

Horváth Zoltán, Tófej polgármestere elmondta, régóta ter-
vezték, hogy szorosabb kapcsolatot létesítenek egy erdélyi te-
lepüléssel. Hegedûs István Gyulakutáról elszármazó gutorföldei
lakos vetette fel ennek lehetõségét, mellyel szívesen éltek. Így
került sor az elsõ találkozóra a falunapon, amikor is augusztus
3-án a kétezres lélekszámú Gyulakuta polgármesterével, Varga
Józseffel aláírták a testvértelepülési megállapodást. Ebben azt
vállalták, hogy együttmûködnek az önkormányzatiság minden
területén, lehetõségeik szerint segítik a két település lakossá-
ga közötti baráti kapcsolatok kialakítását, ahogy az intézmé-
nyek között az oktatás, a közmûvelõdés, a kultúra és a sport
területén.

A polgármester elmondta továbbá, augusztus 16. és 18. kö-
zött Gyulakutára látogattak. Nagyon jól érezték magukat, sõt
abban a megtiszteltetésben részesülhettek, hogy közremûköd-
hettek a falunap megnyitásában.

A következõ találkozó a sport jegyében zajlik majd.
Gyulakután is foglalkoznak birkózássál, így gyermek birkózó-
versenyre invitálják erdélyi barátaikat novemberben.

TÓFEJ ÉS GYULAKUTA TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

Együttmûködnek

„MAGYARORSZÁG LEGJOBBAN SZERVEZETT FESZTIVÁLJA” NAGYKAPORNAKON

Country- és gasztroélményekkel
Igazi fesztiváli hangulat, autentikus countryzene, finomnál fino-

mabb ínyencségek és programok sokasága jellemezte Nagykapornak
kétnapos falunapját. A település önkormányzata tavaly határozta el,
hogy új színt hoz falunapi rendezvényébe, így idén immár másodszor
rendezték meg augusztus 17-én a country fesztivált, míg másnap,
augusztus 18-án a gasztrofesztivált. Naná, hogy jól döntöttek, a talál-
kozó fergeteges sikere idén sem hagyott e felõl kétséget. 



KRÓNIKA 3RÉGIÓ
ZZaallaa  MMeeggyyee  DDíísszzppoollggáárraa  kitüntetõ cím:
nh. Szalay Annamária, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH),
valamint a Médiatanács volt elnöke.

Országgyûlési képviselõként, zala-
egerszegi önkormányzati képviselõként
és a Zala Megyei Közgyûlés tagjaként ki-
emelkedõ szerepet töltött be a város és
a megye gyarapodásában, közremûkö-
désével számos fejlesztési elképzelés va-
lósulhatott meg. 

Közéleti szerepvállalásaiban mindig
alapvetõ feladatának tekintette a zalai,
zalaegerszegi ügyek képviseletét, tevé-
kenységei révén Zala megye egyik meg-
határozó, mértékadó és mértéktartó ál-
lami vezetõjévé vált. Az NMHH elnöke-
ként az elektronikus hírközlési piac za-
vartalan, eredményes mûködésének ki-
alakításán, a tisztességes és hatékony
verseny elõmozdításán, illetve egy, a fel-
törekvõ generációi védelmét is szolgáló
21. századi médiakultúra létrehozásán
dolgozott. 

Célja volt egy olyan közös európai
értékeken alapuló médiaszabályozás ki-
alakítása, amely az elektronikus hírköz-
lési ágazat megújításán túl kiemelkedõ
hangsúlyt fektet az elektronikus hírköz-
lési tevékenységet végzõ szervezetek
és személyek magatartásának felügye-
letére, az elektronikus hírközlési tevé-
kenységet végzõk és a felhasználók ér-
dekeinek védelmére. Hivatali ideje alatt
komoly szerepet vállalt az új médiatör-
vények megalkotásában, és az új frek-
venciarendelet kialakítása révén Ma-
gyarország mobil lefedettségének 100
százalékossá válásában. Pontosan érzé-
kelte, hogy Magyarországnak szüksége
van a magyar médiarendszer teljes
megújítására. A hivatása volt az élete,
sorsa igazi útját járva képes volt felál-
dozni erejét és egészségét.

ZZaallaa  MMeeggyyee  KKöözziiggaazzggaattáássááéérrtt  DDííjj  
Dr. Halász Gabriella, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei
Kirendeltségének igazgatója.

Hosszú évekig dolgozott a Zala Me-
gyei Közgyûlés Hivatala Szociális és
Egészségügyi Osztályának vezetõje-
ként, amikor a Zala Megyei Kórház mel-
lett felügyelete alá tartoztak a megye
szociális és gyermekvédelmi intézmé-
nyei, amelyekben irányításával az egyre
nehezedõ körülmények ellenére is biz-
tosítani tudták a megfelelõ mûködést.
A megyei önkormányzat kötelezõen el-
látandó feladatainak 2012. január 1-
jével való jelentõs mértékû változásával
egyidejûleg a megye kulturális, oktatá-
si, szociális és gyermekvédelmi intéz-
ményeinek mûködtetése állami feladat-
körbe került, s irányítása az akkor létre-
hozott Zala Megyei Intézményfenntartó
Központhoz került. Az új szervezet ve-
zetõjeként Dr. Halász Gabriella tudatos,
elkötelezett munkájával, humánus sze-
mélyiségével nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy ez a változás az intézmények
napi mûködését érintõen zökkenõmen-
tes zajlódjon le. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  EEggéésszzssééggüüggyyéééérrtt  DDííjj  
Dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízgyógy-
fürdõ és Szent András Reumakórház
orvos-igazgatója 

A reumatológiai és mozgásszervi re-
habilitációs szakképesítéssel rendelkezõ
doktornõ 2001 óta dolgozik a Hévíz-
gyógyfürdõ és Szent András Reumakór-
házban, ahol 2011-tõl már orvos-igazga-
tóként tevékenykedik. 

Kiváló és alapos szakmai tudással irá-
nyítja a gyógykórház orvosi területét, s
emellett számos kutatást végzett, aktí-
van részt vesz számos szakmai szerve-
zet tevékenységében, rendszeresen
publikál, valamint felkérésre gyakorta
tart elõadásokat konferenciákon. 

Magas színvonalú munkáját, szakte-
rülete iránti elkötelezettségét és tevé-
kenységének elismertségét jelzi, hogy
több nemzetközi gyógyszerkutatási
projektet is vezetett, illetve aktívan
részt vett bennük. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  SSzzoocciiáálliiss  GGoonnddoosskkooddáássááéérrtt
DDííjj
Ábrahám Csilla, a Kolping Gondozási
Központ Lenti és kistérsége zalabaksai
Kolping Otthonának részlegvezetõje 

A szociális ellátórendszerben való te-
vékenységét 1998-ban kezdte a Lenti
Idõsek Otthonában, majd a Kolping Gon-
dozási Központ Lenti és kistérsége in-

tézményben folytatta munkáját, mint az
Idõsek Klubjának vezetõje, késõbb pedig
intézményvezetõ-helyettesként. Ki-
emelkedõ szerepet vállalt a 2008-ban
megnyílt 50 fõ ellátására alkalmas
zalabaksai Kolping Otthon beindításá-
ban, melynek aztán a vezetõje lett. Tö-
retlen lelkesedéssel dolgozik azért, hogy
a szociális szakma színvonala és elis-
mertsége javuljon, s a szociális ellátó-
rendszer messzemenõkig alkalmazkod-
jon az ellátottak igényeihez.

ZZaallaaii  KKöözzmmûûvveellõõddéésséérrtt  DDííjj
Városi Kamarakórus (Zalaszentgrót)

Az 1991-ben alakult zalaszentgróti
Városi Kamarakórust kezdetben heten
alkották, ám késõbb gyorsan növeke-
dett a tagok száma, amely mára megha-
ladja a 25 fõt. Mindenféle korosztály
képviselteti magát a kórusban a 16
évestõl a 70 évesig. A tagok között akad
középiskolás, pedagógus, nyugdíjas, fizi-
kai dolgozó és vállalkozó egyaránt, ám a
különbözõségek ellenére, illetve ezzel
együtt egy rendkívül összetartó, jó han-
gulatú közösség alakult ki az évek során,
akiknek örömöt jelent minden egyes
fellépés.

A zalaszentgróti Városi Kamarakórus
kezdeményezésére indult útjára húsz
évvel ezelõtt a „Kisvárosok Kórustalálko-
zója”, amely azóta is évente megrende-
zésre kerül, más-más helyszínen, s Zala
megyei kisvárosok mellett a környezõ
megyék kórusait is bevonják a közös
éneklésbe. Emellett számos távolabbi
kórussal is kapcsolatban állnak bel- és
külföldön egyaránt, s számos rendezvé-
nyen vettek már részt velük együtt. A
kezdetektõl ugyanazzal a karnaggyal
dolgoznak, Lovász Gábor zeneiskolai ta-
nárral.

ZZaallaaii  PPeeddaaggóógguuss  DDííjj
Fazekasné Farkas Mária, a póka-
szepetki Festetics Kristóf Óvoda és Ál-
talános Mûvelõdési Központ óvodave-
zetõje 

1980-tól dolgozik óvodavezetõként
a pókaszepetki intézményben, ahol te-
vékenysége nyomán korszerû nevelési
elveket alkalmazó, a gyermekek környe-
zettudatos magatartásának kialakulását
megalapozó pedagógiai programot va-
lósítanak meg. Nagy hangsúlyt fektet-
nek az óvodás gyermekek mozgásfej-
lesztésére, felvállalták a szûkebb kistér-
ségben élõ enyhe fogyatékkal élõ gyer-
mekek integrált nevelését és megfelelõ
szakemberek bevonásával való fejlesz-
tését, amely nagyfokú empátiát és tü-
relmet igényel az intézmény minden
dolgozójától. 

Fazekasné Farkas Mária több mint
három évtizedes magas fokú hivatástu-
dattal és szaktudással végezte pedagó-
giai munkáját. 

AAzz  ÉÉvv  ZZaallaaii  DDiiáákkjjaa  DDííjj
Büki Bettina tanuló (Zalaegerszeg) 

A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimná-
zium idén érettségizõ tanulója, aki a
2011-ben újjáalakult Zalaegerszegi Váro-
si Diákönkormányzat alapító tagja, 2012.
októberétõl pedig városi diákpolgármes-
ter, valamint a Zalaegerszegi Ifjúsági
Kerekasztal elnökségének tagja. 

Meghatározó szerepe van abban,
hogy a megyeszékhelyen tanuló diáko-
kat tömörítõ városi diákönkormányzat
kiválóan látja el kettõs feladatát: a fiata-
lok érdekvédelmét, szükségleteik közve-
títését a döntéshozói kör felé, valamint a
városi szintû ifjúsági programok szerve-
zését. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  SSppoorrttjjááéérrtt  DDííjj
Nemes Attila tekézõ (Zalaegerszeg) 

A zalaegerszegi ZTK-FMVas csapatá-
ban tekézõ, csapatkapitányként szereplõ
sportoló Gellénházán ismerkedett meg a
tekesporttal. 2000-ben igazolt jelenlegi
egyesületéhez, ahol kiteljesedett sport-
karrierje, hiszen elõbb stabil élvonalbeli
játékossá vált, majd késõbb válogatott
kerettaggá választották. Csapatával
többszörös magyar bajnoknak vallhatja
magát, továbbá elhódították már a Baj-

nokok Ligája trófeáját is. Nemzeti válo-
gatottunkkal eddig két ezüst- és egy
bronzérmet szerzett a világbajnoksá-
gokon, 2013. májusában pedig a Zala-
egerszegen megrendezett versenyen
megszerezték a világbajnoki címet is. 

Egyéni világbajnoki címmel is büsz-
kélkedhet már, hiszen 2010-ben a rapid
számban õ bizonyult a világbajnokság
legjobbjának. Eredményeit elismerve
ugyanebben az évben õt választotta
sportága legjobbjának a Magyar Tekézõk
Országos Szövetsége, 2011-ben pedig
Zalaegerszeg városában nyerte el az „Év
Sportolója” címet. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  IIffjjúússáággii  SSppoorrttjjááéérrtt  DDííjj
Szanati József, a tófeji „Kincskeresõ”
Általános Iskola testnevelõ tanára,
birkózóedzõ

2008. januártól tart birkózó edzése-
ket tófeji és a környéken élõ gyerekek-
nek, 2009. szeptemberétõl pedig a
„Kincskeresõ” Általános Iskola testneve-
lõ tanáraként dolgozik.  A keze alatt
sportoló gyerekekkel olyan magas szin-
tû munkát végzett, hogy 2010-tõl már a
helyben megalakult Kerámia SE bejegy-
zett birkózó szakosztályának edzõjeként
tevékenykedhetett. 

Edzõi és testnevelõ tanári munkás-
sága eredményeként az azóta eltelt
években több tanítványa dobogós he-
lyezéseket szerzett az országos bajnok-
ságban illetve a diákolimpia országos
döntõjében. Mindezeken felül két ver-
senyzõje is korosztálya legjobbja lett a
2011. évben. Testnevelõként a birkózás
mellett más sportágakban is eredmé-
nyesen készítette fel diákjait a különbö-
zõ versenyekre. 

ZZaallaa  MMeeggyyeeii  SSaajjttóóddííjj  
Péter Árpád felelõs szerkesztõ (Zala-
egerszeg) 

A Zala megye szinte teljes területén
hallgatható Helikon Rádió felelõs hír-
szerkesztõjeként és a Zalaegerszegi Vá-
rosi Televízió munkatársaként, ahol
2013. június 1-tõl már fõszerkesztõként
dolgozik, magas színvonalú munkát vé-
gez a megye lakosságának hiteles és
gyors tájékoztatása érdekében mind a
belföldi, mind az érdeklõdésre számot
tartó külföldi eseményeket illetõen. A
megyében történt jelentõsebb esemé-
nyekrõl alkalmanként a közszolgálati
híradókban is a valós helyzetet bemuta-
tó tudósításokkal jelenik meg. A hallga-
tóság és a tévénézõk friss, aktuális in-
formációk iránti igényének kiszolgálásá-
ra nagy hangsúlyt fektet, ám mindig
precízen, pontosan tudósít, nem tér el a
bulvár világa felé. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  KKöözzsszzoollggáállaattááéérrtt  DDííjj
Dr. Németh József rendõr alezredes,
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság  

A Nagykanizsán született és ma is
ott élõ rendõr alezredes a fõiskolai,
majd egyetemi tanulmányait befejezve
visszatért szülõvárosába és a Nagykani-
zsai Határõr Igazgatóságon töltött be
különféle vezetõi beosztásokat. Felelõs-
ségteljes munkája mellett folyamatosan
képezte magát, a Zrínyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetemen doktori címet szer-
zett. Kutatási területe az illegális migrá-
ció és nemzetközi terrorizmus elleni
küzdelem feladatai voltak, különös te-
kintettel a Balkán biztonsági helyzetére.
Több rendészeti tudományos társaság-
nak is aktív tagja, számos nemzetközi
szakmai és tudományos konferenciát
szervezett, sikeres pályázatokat írt és
menedzselt, emellett a Pannon Egye-
tem nagykanizsai kampuszán óraadó-
ként is dolgozott. 

ZZaallaaii  CCiivviill  TTáárrssaaddaalloomméérrtt  ééss  NNeemmzzeettiisséé-
ggeekkéérrtt  DDííjj
Polgár Róbert plébános (Mura-
keresztúr) 

Papi hivatása, plébánosi feladatainak
ellátása mellett aktív részese
Murakeresztúr és Fityeház községek kö-
zösségi életének. Amellett, hogy aktív
tagja a helyi labdarúgócsapatnak, mû-
ködteti az Integrált Közösségi Szolgálta-

tó Központot, s a közösség érdekeit szol-
gáló pályázatokon vesz részt. Szervezõ-
munkája eredményeként valósult meg
mindkét hozzá tartozó faluban a temp-
lom és a plébánia felújítása, valamint a
templomkert parkosítása. A települések
teljes lakosságát megmozgató közösségi
programokat szervez, amelyek élményt,
szórakozást és új ismereteket nyújtanak
a bennük résztvevõknek, pl. nyári és téli
táborok a gyerekeknek, többek között
római és csíksomlyói zarándokutak az
idõsebb korosztály számára. 

ZZaallaa  TTuurriizzmmuussááéérrtt  DDííjj
Gyenesdiás Nagyközség

Gyenesdiás Zala megye turizmusá-
nak egyik kiemelkedõ jelentõségû tele-
pülése, melynek önkormányzata és lakói
jelentõs szerepet vállaltak a térség ide-
genforgalmának fellendítése érdekében
a Turisztikai Desztináció Menedzsment
(TDM), mint újszerû közösségi megoldás
elindításával.

A község turizmus melletti elkötele-
zettségét, törekvését és igényességét
jelzi, hogy már két alkalommal is elnyer-
ték a „Balaton Legjobb Strandja”  címet,
2011-ben pedig a megye lakossága és
vendégeinek szavazása alapján „Zala
Megye Legjobb Üdülõfalujává” válasz-
tották.  Gyenesdiás számára azonban
nemcsak a Balaton mint természeti ér-
ték fontos, hanem nagy gondot fordít
az egyéb, a természetet középpontba
állító turisztikai attrakciókra, a Keszthe-
lyi-hegység páratlan élõvilágának be-
mutatására is. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  FFeejjlleesszzttéésséééérrtt  DDííjj
Kovács Károly térségfejlesztõ és terü-
letfejlesztési szakember (Gelse) 

A térségfejlesztési szakember már
1996-tól projektek kidolgozásával, pá-
lyázati források megszerzésével segíti

megvalósítani Zala megyében a non-
profit szervezetek, önkormányzatok,
vállalkozások fejlesztési elképzeléseit.
Az elmúlt években számos területen ké-
szített elõ és koordinált programokat,
kiemelten a terület- és településfejlesz-
téshez, valamint a hátrányos helyzetû-
ek, munkanélküliek képzéséhez, foglal-
koztatásához kapcsolódóan. Sokat tett a
megye oktatási, képzési feltételeinek ja-
vításáért azáltal, hogy több település
számára elkészítette az iskolai, óvodai és
bölcsõdei épületek megújítási és fejlesz-
tési, energiaracionalizálási projektjeit,
majd segítette azok megvalósítását. 

ZZaallaa  MMeeggyyee  ÉÉppííttéésszzeettéééérrtt  DDííjj
Jankovics Tibor DLA, Ybl-díjas építész
(Keszthely) 

A Budapesten született Jankovics Ti-
bor a Budapesti Mûszaki Egyetemen
szerzett építészmérnöki diplomát. Ter-
vezõi munkája mellett is folyamatosan
tovább képezte magát, már az 1970-es
évektõl kezdve tanulmányozta az öko-
tudatos építészet szakirodalmát és a
gyakorlatban is alkalmazni kezdte az ott
szerzett ismereteket. Tevékenységét
1993-ban Ybl Miklós-díjjal jutalmazták,
2001-ben pedig DLA fokozatú mesterré
avatja a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem és Építészmérnöki
Kar Mester Testülete. Munkája mellett
tevékeny részt vállalt a Pollack Mihály
Mûszaki Fõiskola, majd a Pécsi Tudo-
mányegyetem építész oktatásában, fel-
karolta a kezdõ építészek szakmai kép-
zését.

1983-ban megalakította munkatár-
saival a Forma Tervezõ és Fõvállalkozó
Kisszövetkezetet, amely ma is Keszthe-
lyen mûködik Forma Zrt. néven, s ügy-
vezetõ igazgatójaként, vezetõ tervezõ-
jeként már nemcsak Magyarországon,
hanem határainkon túl is nevet szerzett
tervezési munkáival. Neki és munkatár-

sainak köszönhetõ többek között a
keszthelyi belváros rehabilitációja során
megújult Fõ tér új arculata.

ZZöölldd  ZZaallááéérrtt  DDííjj
Laczkó Mária Éva, Hévíz Város Önkor-
mányzata Gazdasági Mûszaki Ellátó
Szervezetének intézményvezetõje 

A budapesti Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem Termesztési szakán vég-
zett kertészeti szakember 1988 óta dol-
gozik Hévízen. Kezdetben parkfenntar-
tási és mûszaki vezetõként tevékenyke-
dett, ellátva a város fõkertészi feladata-
it is, majd 2011-tõl intézményvezetõ
lett. 

A fürdõváros egyedi mikroklímájá-
hoz igazodó növényeket választva,
vegyszermentes fenntartású, környe-
zettudatos eljárások alkalmazásával
igyekszik különleges, egyedi városképet
teremteni a kertészet és városfenntar-
tás eszközeivel a helyi lakosság és az oda
látogatók örömére. 2011-ben a Fõker-
tész Szövetség „Az év fõkertésze” címet
adományozta neki, s ugyanebben az év-
ben munkája nyomán Hévíz városa el-
nyerte „Az év fõutcája, fõtere” címet a
Virágos Magyarországért Mozgalom
versenyében. Kiemelkedõ szerepe van
abban, hogy Hévíz városa 2012-ben el-
nyerte ezen versenyen a fõdíjat. 

VVaajjddaa  LLaajjooss  DDííjj
Dulics Margit kosárfonó (Lenti) 

A nyugdíjas vállalkozó több mint
negyven éve foglalkozik kosárfonással, s
a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület
aktív tagja. Zsûrizett termékeivel rend-
szeresen részt vesz a szûkebb és tágabb
környezetében (Ausztria, Szlovénia)
rendezett kézmûves vásárokon és kiállí-
tásokon, ahol szívesen tart munkabe-
mutatókat is. A Budapesten évente
megrendezett Mesterségek Ünnepén
minden alkalommal részt vesz Zala me-
gye képviseletében. Fontos számára a
hagyományok õrzése, az utánpótlás ok-
tatása, ezért õ maga is heti rendszeres-
séggel oktat fogyatékkal élõket
Bázakerettyén, az Egyesület keretein
belül pedig Zalaegerszegen vezet gyer-
mek és felnõtt csoportokat. 

A megye kitüntetettjei

Az önkéntesség népszerûsítését
szolgálva nyáron is folytatódtak a
programok.

Magai Ágota, Becsvölgye pol-
gármestere elmondta, a projekt ré-
szeként Csináljunk közösségi kertet
címmel képzést valósítottak meg,
melynek célja bio kertmûvelés el-
sajátítása volt. A részvevõk egyéni-
leg is létesítettek veteményes ker-
teket. A tapasztalatokat hamarosan
egy nyílt napon beszélik meg. Szin-
tén lezárult a helyi idõsek otthona
által szervezett szociális képzés,
mely az idõsellátásba bekapcsolód-
ni kívánó önkénteseknek nyújtott
hasznos információt. Állampolgári
részvétel és közösségszervezés té-
májában, szeptemberben indul a
következõ képzés a településeken.
Viszonylag kevesen hisznek abban,
hogy beleszólhatnak a szûkebb és
szélesebb környezetük dolgaiba. A
képzés célja az, hogy rávilágítsanak
ezen okokra, illetve megoldásokat
mutassanak az önszervezõdés és a
helyi cselekvés motivációjának erõ-
sítésére.

Önkéntesség, a közös célért
való tenni akarás szép példáját ün-
neplik augusztus 31-én Becsvölgye
Napján. A polgármester ezzel kap-
csolatban elmondta, aznap szente-
lik fel a zalaegerszegi református
templom volt orgonáját, amit egy
nagylelkû volt lakos vásárolt meg

szülõfalujának. A le- és felépítés, il-
letve a felújítás költségét adomá-
nyokból, támogatásokból állták, az
önkormányzat, a helyi egyházköz-
ség és az elszármazottak segítsé-
gével. 

Szekér Beáta, az Önkéntes Pont
Csonkahegyhát munkatársa el-
mondta, az elmúlt idõszakban min-
den alkalmat megragadtak az ön-
kéntesség népszerûsítésére a tele-
pülések rendezvényein. Az elsõ
ilyen programra Németfaluban ke-
rült sor, ezt követte Csonkahegyhá-
ton, a helyi védõnõ által szervezett
második családi nap. Itt összesítet-
ték az önkéntesek munkáját, a do-
kumentáció szerint a családi nap
létrejöttéhez 22 önkéntes 113
munkaórával járult hozzá. A
dobronhegyi családi napon „össze-
ülõs” népszerûsítõ programot tar-
tottak. A milejszegi sportnap és fõ-
zõverseny megrendezésében is
közremûködtek önkéntesek, példá-
ul anyukák találták ki a gyermek-
programokat és gondoskodtak a
zsíros kenyeres uzsonnáról. Nagy
András házát, udvarát bocsátotta
rendelkezésre a családi napközihez.
A játékos vetélkedõk mellett önvé-
delemmel, kosárfonás-
sal, furulyával és gitár-
ral ismerkedhettek a
gyerekek. Dr. Arany
Andrea pedig elsõse-

gély-tanfolyamot tartott, a szer-
vezés Geigerné Németh Katalin és
Rusz Mónika milejszegi anyukák
érdeme volt.

Mayer Veronika, az Önkéntes
Pont Nova munkatársa közölte, a
Nován a 25. alkalommal megrende-
zett aratónapok adtak arra alkal-
mat, hogy tájékoztatást nyújtsanak
az Önkéntes Göcsej programról és
a helyi önkéntes lehetõségekrõl.
Ezen a rendezvényen az önkéntes-
ség, az önkéntes munka már ha-
gyományosan jelen van. Idén is vol-
tak, akik a vendégcsapatokat fo-
gadták, segédkeztek a fõzésben, a
kulturális rendezvények lebonyolí-
tásában, míg mások folyamatosan
rendezték a terepet a vendégek
kényelmének érdekében. Vasárnap
„önkéntes” sátorba invitálták az ér-
deklõdõket, ahol bemutatták,
mennyi minden érhetõ el önkénte-
sek összefogásával a kistelepülése-
ken. A következõ program július
végén a pogácsacsata volt, amit a
Nováért és Gyermekeinkért Alapít-
vány önkéntes szülõkkel és más se-
gítõkkel együtt valósított meg. A
gyerekek végigjárták a falut, az ut-
cákban kijelölt állomásokon játékos
feladatokat oldottak meg. A végál-
lomás a közösségi tér volt, ahol
kézmûves foglalkozások, ízletes
gulyás és lángos várta õket.

A GÖCSEJI KISFALVAKBAN

Az önkéntesség követendõ példái
A Becsvölgye Jövõjéért Egyesület a TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-

0097 kiírás segítségével „Önkéntes Göcsej” elnevezésû közössé-
gi programot valósít meg nyolc település – Becsvölgye, Csonka-
hegyhát, Dobronhegy, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Nova
és Pálfiszeg – valamint a Zalai Falvakért Egyesület Önkéntes
Centrumának közremûködésével. 
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Testvértelepülések uniós pol-
gárai Zalalövõn – MINIUNIÓ cím-
mel szervezett testvértelepülési
találkozót a város önkormányza-
ta az elnyert kilencezer eurós uni-
ós pályázati támogatásból.
Zalalövõ négy településsel ápol
testvértelepülési kapcsolatot, a
magyarországi Lövõvel, az olasz-
országi Farra D'Isonzo-val, az
ausztriai Oberaich-al és az erdélyi
Kibéddel. Az utóbbi három tele-
pülésrõl érkezõ fiatalokat, okta-
tási intézmények és civil szerve-
zet képviselõit valamint az ön-
kormányzati delegációk tagjait
látták vendégül a helyi gyerme-
kekkel együtt az augusztus 5-tõl
12-ig tartó rendezvénysorozaton.

Gyarmati Antal, a Zalalövõi Ál-
talános Iskola igazgatója fogadta
az intézményben a vendégeket
az ötödik alkalommal megrende-
zett találkozón. Mint mondta,
2010 nyarán Farra településen
tartott elsõ találkozó sikerét mu-
tatja, hogy most ismét együtt le-
hetnek, és hasznos hetet tölthet-
nek el a gyerekek egymással. Az
Európai Unió támogatásával meg-
valósuló rendezvény kiemelt cél-
ja, a maastrichti szerzõdés évfor-
dulója alkalmából, az aktív euró-
pai polgárság jegyében olyan ta-
lálkozó szervezése, ahol a nem-
zetközi uniós résztvevõk egy
„MINIUNIÓ” tagjai. A gyerekek
elõadások, mûhelymunkák és
gyakorlati bemutatók segítségé-
vel tapasztalják meg, mit jelent
aktív európai polgárnak lenni. A
találkozó másik fõ célja a kikap-
csolódás mellett az is, hogy a
négy ország gyermekei megis-
merjék egymást, szorosabb bará-
ti kapcsolatok alakuljanak ki kö-
zöttük, melyek elõsegíthetik a kö-
zeljövõben az uniós országok la-
kóinak egymáshoz való közeledé-
sét, a még meglévõ határok és
korlátok megszüntetését.

A résztvevõk igazán mozgal-
mas és eseménydús hetet tudhat-
tak maguk mögött, többek között
megismerhették Zalalövõ neveze-
tességeit, szórakozhattak a Zala
Menti Napok programjain, elláto-
gathattak más településekre, mi-

közben mindig adódott lehetõsé-
gük játékra, sportolásra és fürdõ-
zésre.

– Sokat olvashatunk és hallha-
tunk arról a médiában, mennyire
fontos, hogy az Európai Unió pol-
gáraivá váljunk, megismerjük más
országok tradícióit, szokásait,
ugyanakkor megõrizzük hagyo-
mányainkat, kultúránkat. Ezt a
célt szolgálta az a program,
amelyben iskolánk diákjai immár

negyedik éve vehettek részt –
mondta el érdeklõdésünkre
Herman Eszter szervezõ, a
Zalalövõi Általános Iskola pedagó-
gusa. – Sokan már régi ismerõs-
ként üdvözölhették egymást, hi-
szen az elmúlt évben az olasz csa-

ládok látták vendégül a fiatalokat,
idén pedig a magyar családok
gondoskodtak fogadott gyerme-
keikrõl. Természetesen voltak
olyanok is, akik elõször vettek
részt a találkozón, így a hétfõ dél-
elõtt ismerkedéssel telt. Délután
tekeversenyen mérhették össze
tudásukat a gyerekek a Romantik
Kávézóban, eközben Szabó László
és családja jóvoltából lovas-
kocsikon ismerkedhettek Zalalövõ

utcáival. Az estét táncház zárta a
Salla Néptáncegyüttessel. Kedden
Radics Péter elõadásában hasznos
információkat szerezhettünk a
Borostyán-tó élõvilágáról, majd a
gyerekek mûhelymunka kereté-
ben lerajzolták, milyennek kép-

zelik el a tavat húsz év múlva. A
forróságban mindenkinek jólesett
a strandolás, vízibiciklizés és kaja-
kozás.

A következõ napon a történe-
lemé volt a fõszerep. A résztvevõ

települések történetében kivétel
nélkül megjelenik a római múlt,
ezért kirándulásra indultunk
Szombathelyre, ahol megtekintet-
tük a Történelmi Témaparkot, a
Savaria Légió bemutatóraktárát és
a Romkertet. Innen továbbindul-
tunk Felsõcsatárra, ahol Goják
Sándor érdekes történetekkel
mutatta be a diákoknak a Vasfüg-
göny Múzeumot. Végezetül ellá-
togattunk a jáki templomba, s bár
fáradtan, de annál több szép em-
lékkel tértünk haza. Csütörtök
délelõtt a természeti értékek
megõrzésének fontosságára irá-
nyult a figyelmünk. Végigsétál-
tunk az Õrségi Nemzeti Park Sárga
Liliom tanösvényén, megcsodál-
tuk a veleméri templomot és a
magyarszombatfai vadászkiállí-
tást. A hosszú túra mindenkinek
meghozta az étvágyát, így jóízûen
fogyasztottuk el a finom langallót,
amellyel a Kerecsen Hagyomány-
õrzõ és Kulturális Egyesület látott
vendégül bennünket. Az egyesü-
let tagjai gondoskodtak a délutáni
programról is, a gyerekek agya-
gozhattak, íjászkodhattak, mézes-
kalácsot, bõrbõl karkötõket és
mobiltartókat készíthettek, ame-
lyeket emlékként haza is vihettek.
A napot Bischofné Heisinger Kata-
lin vezetésével színjátszó foglalko-
zás zárta, ahol a fiatalok megmu-

tathatták kreativitásukat, színészi
tehetségüket.

A pénteki nap közös reggelivel
indult a helyi lakosok és nyugdíja-
sok részvételével, majd szabadtéri
sportprogram következett a
Zalalövõi Testedzõ Kör és az iskola
testnevelõ tanárainak szervezésé-
ben. Ebéd után mûhelymunka és
vetélkedõ vette kezdetét, mely-
nek témája az aktív európai állam-
polgárság és a maastrichti szerzõ-
dés voltak. 

A programokon a testvértele-
pülési felnõtt delegációk is részt
vettek. Szombaton a majorett elõ-
adás után sétára indultunk a Boro-
sán-völgybe. A hétvégén a felnõt-
tek régészeti és oktatásügyi konfe-
renciákon üléseztek, bemutatkoz-
tak a helyi civil szervezetek. Remél-
jük, hogy ez  jó alkalom volt arra,
hogy a jövõben szorosabb együtt-
mûködést tudjanak kialakítani a
testvértelepüléseken mûködõ
szervezetekkel. Vendégeink elláto-
gattak a Zala Menti Napok prog-
ramjaira is. A hét zárásaként a gye-
rekekkel, a szülõkkel, a delegációk
tagjaival, a szervezést segítõkkel,
és a képviselõ-testületi tagokkal
közös búcsúestet tartottunk.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni mindazon szervezetek, egyesü-
letek, magánszemélyek, szervezõk
önzetlen munkáját, akiknek segít-
sége nélkül ez a találkozó nem jö-
hetett volna létre. Külön köszön-
jük a vendéglátó családoknak,
hogy otthonaikba, családjukba fo-
gadták a külföldi gyerekeket és
lettek egy hétre fogadott szüleik.

Bízunk benne, hogy a résztve-
võk sok szép emlékkel tértek haza,
reméljük, hogy jövõre ismét talál-
kozunk – mondta végül Herman
Eszter.

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK FIATALJAI TALÁLKOZTAK 

Uniós polgárok miniuniója Zalalövõn

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának támogatásával
Testvértelepülések uniós polgárai Zalalövõn – MINIUNIÓ
535005-EFC-1-2012-3-HU-EFC-CM
Kedvezményezett: Zalalövõ Város Önkormányzata
8999 Zalalövõ, Szabadság tér 1.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Nyugat-Pannon Jármûipari és

Mechatronikai Központ Szombat-
hely, Zalaegerszeg és Szentgott-
hárd együttmûködésével jött lét-
re, a térségben meglévõ tudásra,
infrastruktúrára, ipari hagyomá-
nyokra és innovációkra alapozva,
bevonva a meghatározó elektroni-
kai, gépipari és jármûipari vállalko-
zásokat, felsõoktatási intézmé-
nyeket. Az iparfejlesztési stratégia
tervezésében 70 szakértõ közvet-
lenül és további 100 munkatárs
közvetetten vett részt. 

A Nyugat-Pannon Jármûipari és
Mechatronikai Központot a kor-
mány tavalyi döntésével kiemelt
jármûipari központtá nyilvánítot-

ta. Az iparfejlesztési térségben
egymilliárd euró tõkebefektetést
és 25 ezer új munkahely létrejöt-
tét várják.

A most csatlakozó Nagykanizsa
jelentõs elektronikai, gép- és jár-
mûipari hagyományokkal és vállal-
kozásokkal, e területeken szak-
képzett munkaerõvel rendelkezik,
s fekvésébõl adódóan logisztikai
centrumként is részt vesz az
együttmûködésben. Szakképzési
és felsõoktatási kínálatában egy-
aránt megtalálhatók az elektroni-
kai, a gép- és jármûipari szakmák.
Nagykanizsa komoly hozzáadott
értéket jelent a Nyugat-Pannon
Jármûipari és Mechatronikai Köz-
pont munkájában, így a város

csatlakozását Szombathely, Zala-
egerszeg és Szentgotthárd is tá-
mogatta.

A 2014 és 2020 közötti uniós
tervezési idõszakban a kiemelt jár-
mûipari központ fejlõdését inf-
rastrukturális fejlesztésekkel, cél-
zott uniós források felhasználásá-
val is segítik. A térségben lévõ fõ-
utak felújítása már megkezdõdött,
de elõtérbe kerülnek az autópá-
lya-építési tervek, valamint a vas-
úti közlekedés javítása is. Fontos
feladat továbbá a nagykanizsai
térségben a kapcsolódó kis- és kö-
zepes vállalkozások versenyképes-
ségének növelése, valamint a
szakképzés és a felsõoktatás to-
vábbi fejlesztése.

JÁRMÛIPARI KÖZPONT: 25 EZER ÚJ MUNKAHELY JÖHET LÉTRE

Nagykanizsa csatlakozott 

X. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLEFESZTIVÁL

A gasztronómia ünnepe! 
Szeptember 6-án és 7-én várja a látogatókat a

jubileumi, X. Bor- és Dödöllefesztivál Nagykanizsán.
A résztvevõk részesei lehetnek egy Guinnes re-
kordkísérletnek is. Hagyományos zalai ízek, kiváló
borok, jó hangulat és kulturális programok várják
Nagykanizsára az érdeklõdõket. 

További információ:
www.nagykanizsa.hu
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Mit kínál ma Zalakaros? Nagy

hatású gyógyvizet a kapcsolódó
kezelésekkel; családbarát szol-
gáltatásokat, kinti-benti gyer-
mekvilágot a fürdõn, kényelmes
szálláshelyeket; a magyar és
nemzetközi konyha változatos kí-
nálatát; sportolási lehetõsége-
ket; érdekes kirándulási progra-
mokat a környezõ szõlõhegyek-
re, erdõkbe, a Kis-Balatonra.
Nyugtató, gyönyörködtetõ tája-
kat, üdítõ levegõt, gyógyító
csendet és kellemes, vendégsze-
retõ embereket. Tisztaságot, biz-
tonságot és virágok tízezreit. 

Az ország akkori legkisebb vá-
rosaként számon tartott telepü-
lés, a természet csodáiból erõt és

lehetõséget innovatívan merítõ
kisváros 16 esztendõvel ezelõtt
rendezte meg elsõként a Zala-
karosi Városnapokat. Az elsõsor-
ban gyógyvizérõl valamint termé-
szeti értékeirõl híres fürdõhelyen,
a település elsõ írásos említésének
759. évfordulóján, a fõidény
csúcspontjaként tartották meg a
városnapi ünnepséget. A tavaly

Zala megye legkedveltebb nyara-
lóhelye címet elnyert gyógyüdülõ-
hely ismét kitett magáért a ren-
dezvényszervezés apropóján is. A
szórakoztató programok közül va-
lamennyi korosztály megtalálta
számára a legkedveltebb kikap-
csolódási lehetõségeket.

A városnapi események része-
ként, a lengyel Olesno és Zalakaros
testvérvárosi kapcsolatának öt-
éves jubileumi évfordulója tiszte-
letére rendezett ünnepségen az
együttmûködés emlékére a tele-
pülések vezetõi aláírták a jubileu-
mi nyilatkozatokat, majd a rajzpá-
lyázat legügyesebbjeit díjazták.
„Magyarország színei és ízei” vala-
mint „Zalakaros a Kis-Balaton für-
dõvárosa” címmel a Zalakarosi Mó-
ra Ferenc Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola rajzpályáza-
tot hirdetett a testvérvárosok
gyermekei és fiataljai számára. 

A pályázat díjnyertes alkotásait
bemutatták a Kertmoziban is,
ahol a Város Napja alkalmából
szervezett ünnepséget tartották.
Itt elsõként együtt köszöntötték
és avatták azon helybéli babákat,
akik tavaly július elseje és idén jú-
nius 30-a között születtek. Az ap-
rónépekre és szüleikre dr. Háda
László plébános kérte Isten áldá-
sát. Deutschné Lang Erika és Kötõ
Attila alpolgármesterek – a hagyo-
mányokhoz híven – a 2013-as esz-
tendõ aprónépeinek névvel ellá-
tott szalagját felkötötték a baba-
zászlóra. 

Ünnepi köszöntõjében Man-
ninger Jenõ, a megyegyûlés elnö-
ke Zalakarost az „egészségmegõr-
zés fellegvárának”, a Balaton-régió

és Zala megye legdinamikusabban
fejlõdõ varázslatos gyógyüdülõhe-
lyének titulálta, ahol a mindenkori
fejlesztések egyszerre szolgálják a
turizmus és a helyben élõ polgá-
rok életét. Az egészségturizmus
folyamatos modernizálását kreatív
tervek, célok segítik – hangsú-
lyozta.

Novák Ferenc polgármester
ünnepi beszédében egyebek mel-
lett kiemelte: a várossá nyilvánítás
évétõl számítva megduplázódott,
mintegy 2200 fõre növekedett a
település lélekszáma, ami azt iga-
zolja, hogy Zalakaros vonzó hely. A
kimutatások, eredmények is bizo-
nyítják, hogy tartósan sikerül
megmaradni Magyarország leg-
jobb 10 turisztikai helyezésének
valamelyikén. Az infrastruktúra-
fejlesztés állandóan napirenden
van. A közmunkaprogram résztve-

või térkõborítással láttak el mint-
egy kétezer négyzet-métert és el-
ültettek 40 ezer tõ virágot. A né-
metországi Puchheim és Olesno
testvértelepülésekkel korábban
szentesített kapcsolatokat is sike-
rült valódi tartalommal megtölte-
ni. A lengyelországi Olesnoval fél
évtizede létesült intenzív partner-
kapcsolat biztos alapot nyújt a jö-
võhöz – emelte ki – és a két nép
mély barátsága jegyében még bi-
zonyosan hosszú ideig a barátság,
az élmények és örömteli pillanatok
jegyében zajlanak majd a találko-
zások. 

A fejlesztésekrõl szólva Novák
Ferenc kiemelte: a szaunaudvar és
a fedett gyermekvilág avatása
után õsszel elkezdõdik a termálta-
vas beruházás. A fõúton a köztéri
világítást kis fogyasztású LED-
lámpákkal modernizálják és a köz-

térfigyelõ kamerarendszert is jobb
minõségûre cserélik. Az új közös-
ségi ház avatását jövõ õszre terve-
zik. Néhány horvát településsel és
Nagykanizsával közösen már el-
startolt az a kerékpáros turizmus
feltételrendszerét mintegy 150
millió forintból növelni képes pro-
jekt, melynek révén a Galamboktól
húzódó bicikliút egészen a leendõ
termáltóig szolgálja a bringásokat.
Megkezdõdött az autóbusz-pálya-
udvar felújítása és õsszel elindul a
száz százalékban Leaderes pályá-
zatból megvalósítandó õstermelõi
piac kialakítása. A település nem
csupán a térségbeli településekkel
tud és akar összefogást kiépíteni,
de számít polgárai támogatására
is, hogy Zalakaros megõrizhesse
vonzerejét – hangsúlyozta a
polgármester.

Az Olesno és Zalakaros közötti
fél évtizedes eredményes és pél-
daértékû együttmûködés megva-
lósításáért az ünnepségen a
ZALAKAROSÉRT kitüntetõ díjat vett
át Sylwester Lewicki, Olesno pol-
gármestere. Ugyanezt a díjat ítél-
ték oda Novák Ferencné óvodape-
dagógusnak, három évtizedes
munkássága, szakmai, kulturális
tevékenysége, az új óvoda építé-
sétõl a legutóbbi beruházás intéz-
ményi felelõseként végzett sokré-
tû, lelkiismeretes munkája elisme-
réséül. A város fejlõdése és a tele-
pülés elismertségének növelése
érdekében végzett egy évtized-
nyi, kiemelkedõ színvonalú köz-
tisztviselõi és jegyzõi munkája elis-
meréséül a ZALAKAROS KÖZSZOL-
GÁLATÁÉRT kitüntetést adomá-
nyozták dr. Józsa Zsanettnek.

A „Kézen-fogva” címet kapott
ünnepi mûsorban egy vers el-
hangzása után a város kulturális
csoportjai: a nõi énekkar, a Dalárda
vegyes kar, a Karos és Zöldág tánc-
együttesek egy közös produkció
elõadásával köszöntötték a város-
napi ünnepség résztvevõit. Az ün-
nep pedig tovább folytatódott há-
romnapos, színvonalas szórakoz-
tató rendezvényekkel.

VÁROSNAPI ÜNNEPLÉS

Egy vonzó hely: Zalakaros 
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Harmincadik alkalommal tar-

tották meg a Mura Menti Napokat
Letenyén. A hatnapos rendez-
vénysorozat több jeles esemény-
nek is helyet adott, többek között
a Mura Art nemzetközi nyílt alko-
tónapnak, a XX. Diesel Kerékpár-
túrának, a Letenyei Fúvószenekar
30 éves évfordulójának, a Mura
Menti Bornapoknak, a Városok
Szövetsége napjának, valamint az
augusztus 20-i ünnepségnek. A
rendezvénysorozat igazán ese-
ménydúsnak bizonyult, ahogy az
eltelt hónapok a letenyei önkor-
mányzat számára.

– Valóban mozgalmas idõsza-
kon vagyunk túl, idén beérni lát-
szik az a sok munka, amit különfé-
le pályázatokon való részvételekbe
fektettünk – mondja érdeklõdé-
sünkre Halmi Béla, Letenye polgár-
mestere, akivel a városi fúvósze-
nekar jubileuma alkalmából tartott
fúvósfesztiválon beszélgettünk. –
Elsõként a belvizes projektünket
említeném meg. A csapadékvíz-el-
vezetõ rendszer korszerûsítését
105 millió forintból valósítjuk meg,
melybõl 95 millió forint uniós tá-
mogatás. Nyolc utcát érint ez a be-
ruházás, amit hamarosan átadunk.
Mindeközben a Magyar Közút be-
ruházásában zajlik a 6835-ös szá-
mú Murakeresztúr felé vezetõ út

2,4 kilométeres letenyei szakaszá-
nak rekonstrukciója, mintegy 500
ezer forint értékben. Ez az út biz-
tosítja számunkra az összekötte-
tést a Mura menti horvát nemze-
tiségû települések és Nagykanizsa
között. Öt éven át küzdöttünk
azért, hogy a beruházás meg-
valósuljon.

– Intézményi felújításokat is
terveztek pályázatokból. Hogyan
állnak ezek a projektek?

– Az egészségház pályázata po-
zitív elbírálást kapott, a kétszázmil-
lió forintos beruházást a NYDOP
száz százalékban támogatja. Az
épület teljes felújításon esik át,
magas tetõt kap és akadálymente-
sített lesz, liftet is szerelnek be. Itt
kap helyet majd valamennyi ellátá-
si forma, a gyermekorvosi rendelõ
és védõnõi szolgálat, a felnõtt házi-
orvosok és fogorvosok valamint a
járóbeteg-rendelések. Az új kór-
háztörvény szerint ez utóbbi ellátá-

si formát is önkormányzatunknak
kell finanszíroznia.

Még nincs döntés a szintén két-
százmillió forintos KEOP-pályá-
zatunkról, ami 85 százalékos támo-
gatottságú. Bízunk benne, hogy
nyerünk, így sor kerülhet a nyílás-
zárók cseréjére, homlokzati és te-
tõszigetelésre, hõszivattyús fûtési
rendszer kialakítására az óvodában
és az iskolában. Mindkét intéz-
ményt önkormányzatunk mûköd-
teti, miután iskolánk mûködtetését
nem adtuk át az államnak. Ez az
energiahatékonysági beruházás
megvalósítása azért fontos szá-
munkra, mert fûtési kiadásainkat
tudnánk csökkenteni negyven szá-
zalékkal.   

– Mindkét temetõben is felújí-
tásokat végeztek.

– Igen. Ezzel kapcsolatban sze-
retnék arról beszélni, hogy mivel
kisváros vagyunk, nem pályázhat-
tunk a Leader-programra. Azonban
lakossági összefogással, adomá-
nyokkal és önkormányzati támoga-
tással mindkét temetõben sikerült
felújításokat végeznünk. Az
egyedutai kápolna rekonstrukciója
az építtetõ család leszármazottjai-
nak kezdeményezésére indult el.
Kívül-belül teljesen megújítottuk a
kápolnát, ami új réztornyot is ka-
pott. Szabó Katalin letenyei festõ-
mûvész két faliképet festett az ol-
tár fölé. Jómagam pedig megtalál-
tam a módját annak, hogy új kerí-
tés épüljön, ami a városkép szem-
pontjából is elõnyös változás. A
másik temetõben szintén elkezdõ-
dött a kápolna felújítása, mely jö-
võre elkészül adományokból, társa-

dalmi munkából és önkormányzati
segítséggel. Azt mondanom sem
kell, mennyire dicsérendõ és példa-
értékû a lakosság ilyen mérvû kö-
zösségi összefogása.

– A városképet a közmunka-
programban is formálták.

– Tavaly a külterületen raktuk
rendbe az árkokat, idén a belvizes
projektet nem érintõ belterületi

utcákban folytattuk a munkát, ami
hamarosan befejezõdik. A közmun-
kások mostanra szinte minden ár-
kot kitisztítottak és kimélyítettek.

– A  Müller logisztikai központ-
ja milyen változásokat hozott a
város életében?

– Elsõsorban a munkahelyte-
remtés miatt volt fontos a logiszti-
kai központ betelepülése, ahol to-

vábbra is 250 fõt foglalkoztatnak.
Horvátország uniós csatlakozásával
könnyebb lett helyzetük, a vámol-
tatás megszûnt, a növekedõ szállí-
tási feladataik ellátására új kamio-
nokat is vásároltak. A gazdaság más
területein is kedvezõ eredmények-
rõl számolhatok be. A szántóföldi
növénytermesztéssel foglalkozó
mezõgazdasági vállalkozások is jól

mûködnek. Ezen a téren szeret-
nénk változást elérni, és gyümölcs-
termesztésre sarkallni a termelõ-
ket, melynek nagy hagyományai
voltak Letenyén. Jól boldogulnak az
ipari parkban lévõ vasipari cégek is.
Jó hír, hogy két, tíz-tíz fõt foglalkoz-
tató faipari vállalkozás kíván betele-
pülni az ipari parkba, mert közelebb
szeretnének lenni az autópályához.

Itt szeretném megjegyezni azt,
hogy Letenyén a gépjármû-, az
iparûzési és a turisztikai adón kívül
más, lakosságot terhelõ adónemet
nem kellett bevezetnünk, ami
nagymértékben köszönhetõ a lo-
gisztikai központ iparûzési adójá-
nak. Ezért tudtuk vállalni iskolánk
további mûködtetését, csak a fenn-
tartást adtuk át az államnak. Mind-
végig tudatos szándék vezérelt
bennünket, hogy mindent megte-
gyünk a Müller raktárbázisának le-
telepedése érdekében. 

A munkahelyteremtés mellett
örömteli és jelentõs változás éle-
tünkben az is, hogy városunk janu-
ár elsejétõl visszakapta régi rang-
ját, és újból járási székhelyként mû-
ködhet. 

– Hogyan ünnepelték meg Hor-
vátország uniós csatlakozását?

– A Murahídi vásárt
sajnos nem tudtuk
megtartani pályázat
híján, így július elsején
Perlakban ünnepeltük
a csatlakozást, ahol
helyi termelõk, kisvál-
lalkozások, kézmûve-
sek és mûvészeti cso-
portjaink is bemutat-
koztak szlovén vendé-
gekkel együtt. Elõzõ
nap a Letenye–Go-
ricani határnál rende-
zett ünnepséget a
horvát település, me-
lyen a megyébõl
egyetlen meghívott
vendégként vett részt
városunk önkormány-
zata. Horvátország
uniós csatlakozása
mindenképpen ked-

vez hármashatár-kapcsolataink fej-
lõdésének, amit most a harminca-
dik alkalommal megrendezett Mu-
ra Menti Napok programsorozata is
tovább erõsített. Örömhír szá-
munkra az is, hogy a letenyi fut-
ballcsapat felküzdötte magát a me-
gyei elsõ osztályba, szinte csak
hazai játékosokkal. 

Antal Lívia

JUBILÁLÓ FÚVÓSZENEKAR – PÁLYÁZATOKBÓL FEJLÕDÕ VÁROS

Hármashatár ünnepek Letenyén

Zala „zöld szívében”, Lenti váro-
sa saját magát a pihenés oázisa-
ként hirdeti. Okkal. A Kerka folyó
mellett fekvõ város ugyanis min-
dent megtesz azért, hogy az oázi-
sokhoz hasonló, felüdítõ „ökoló-
giai territóriumként” vonuljon a
köztudatba. Az öko-város arculat
kiépítésére már lépéseket is tet-
tek. Nem csupán a termálfürdõ és
Szent György energiapark külle-
mén látszik a gondos kezek mun-
kája, de a város közterei is látha-
tóan szebbek, csinosabbak évrõl-
évre. A vendégbarát városkép ki-
alakítása nem meglepetésszerû. 

A város és a kistérség számára a
legfontosabb bevételi forrást nap-
jainkban egyre nagyobb mérték-
ben az idegenforgalom jelenti. A
szlovén, osztrák és horvát határ
közelsége pedig komoly gazdasági
lehetõségeket rejt, hisz az ország-
határok mostanra szinte jelképes-
sé váltak, így jelentõsen megélén-
kült a kereskedelmi és turisztikai
tevékenység a térségben. Az sem
véletlen, hogy a város fejlõdését
bemutató cikk középponti témája
a turizmus feltételeinek moderni-
zálása lett. Kérésünkre Horváth
László polgármester többféle meg-
közelítésbõl is körüljárta a témát.

– A szezon mérlegét még nem
vonhatjuk meg, de az önkormány-
zatunk nyárral kapcsolatos elvárá-
sai szerencsésen teljesültek. Az
idõjárási körülmények a tavalyinál
kedvezõbben alakultak, ami meg-
látszik a fürdõ vendégforgalmán is.
A fürdõvendégek 55 százaléka bel-
földrõl, 45 százalékuk külföldrõl
utazott hozzánk. A fürdõvezetés
aktív marketingtevékenységének
köszönhetõen a legtöbben Szlové-
niából és Ausztriából jönnek, de
egyre többen érkeznek Csehor-
szágból és Szlovákiából, a távolab-
bi osztrák tartományokból is. Ör-
vendetes tényként könyveljük el,
hogy egyre több a törzsvendég.

Örülünk annak is, hogy minden év-
ben néhány százalékkal emelkedik
a magyar vendégek aránya. A für-
dõ legforgalmasabb hosszú hétvé-
géjén négyezernél többen keres-
tek testi-lelki felüdülést a fürdõ-
ben. A vendégek igényeit szolgálva
több sikeres családi és sportprog-
ram is zajlott a nyáron. A progra-
mokra invitáló hirdetéseket, infor-
mációkat kínáló plakátokat idén, a
jobb tájékoztatás érdekében né-
met nyelven is megjelentettük. Az
is bölcs döntésünk volt, hogy a
kemping mûködtetését a fürdõhöz
kapcsoltuk. A kemping területén
található termálpanzióba már elõ-
zetesen is sok helyfoglalás érke-
zett, és az egység teljes mérték-
ben kihasznált. 

A termálfürdõ öt szabadtéri
(gyermek-, úszó-, élmény- és
gyógymedencékkel) és egy félig
fedett hidro-masszázs élményme-
dencével valamint nyolchektárnyi
zöldterülettel a nyár és õsz hát-
ralévõ részében is várja a pihenés-
re és felüdülésre vágyókat. A
kültéren vadvízáram, nyakzuhany,
több masszázspad és anakonda
csúszda is páratlan élményeket kí-
nál. A közel 3 500 négyzetméteres
fedett fürdõrészben – 5 medence
– (úszó-, gyógy-, gyermek- és
hidromasszázs), szaunavilág – ben-
ne finn, aroma- és infraszauna –,
tágas pihenõtér pihenõágyakkal,
gyógyászati részleg és szépség-
farm is mûködik. A fürdõ további
bõvítésére is rendelkezünk tervek-
kel, de a megvalósítás csak komoly
EU-pályázatok segítségével való-

sulhat meg. Az új megyei terület-
fejlesztési koncepcióhoz kapcsol-
tan önkormányzatunk döntött ar-
ról, hogy a fürdõ közvetlen szom-
szédságában támogatjuk egy öt-
csillagos gyógyszálloda felépíté-
sét. A jövõre megnyíló uniós
strukturális alapokban rejtõzködõ
lehetõségek kihasználását sem ve-
tettük el.

– Mivel csalogatják a vendé-
geket?

– Ahhoz, hogy a turista ne csu-
pán a szépen gondozott fürdõben
érezze jól magát, a köztereinket,
parkjainkat is folyamatosan gon-
dozni, ápolni kell. Jelentõsebb mér-
tékben sikerült növelnünk a virág-
ágyások és a zöldfelületek számát.
Egyre több látogatót nyûgöznek le
az egynyári fajtákból összeállított
városi virágkompozíciók a Temp-
lom téren és a fõút mentén. A
megújult városközpont elõtti tér-

rész szökõkútja mostanra kedvenc
találkozóhelye lett a helyben élõk-
nek, a fiataloknak és a településre
érkezõ vendégeknek is. A mûvelõ-
dési központ és a vállalkozásfejlesz-
tési alapítvány által koordinált Len-
ti Nyári Zenés Esték programsoro-
zatának is ez a díszes tér biztosított
helyszínt. Minden pénteken ingye-
nes, olykor félezer nézõt vonzó
szabadtéri elõadásokat rendez-
tünk, amelyeken népszerû elõadó-
mûvészek szerepeltek, és felcsen-
dült fúvós zene, countrymuzsika,
latin dallamvilágot idézõ zeneszó
és Beatles-sláger. Ezen alkalmakkor
a városközpont vállalkozói meg-
hosszabbított nyitva tartással jár-
tak a vendégek kedvében. 

A jövõben még több szórakoz-
tató, kikapcsolódást kínáló prog-
ram megszervezésére lesz szükség.
A programkínálat bõvítésében a tu-
rizmusban és vendéglátásban dol-
gozó helyi vállalkozók is érdekeltek,
ezért szeretnénk intenzívebb
együttmûködés mentén bevonni
õket a rendezvények támogatásá-
ba. A hagyományoknak megfelelõ-
en szervezzük meg a hagyományos
õszi rendezvényeinket. A határon
átnyúló városszövetség együttmû-
ködését és a térség versenypozí-
cióját erõsítõ „24 város projekt”
kétnapos záró fesztiválját szeptem-
ber 21-22-én tartjuk. A termálfür-
dõ ad otthont november 9-én a
Márton-napi zenei, kulturális, bor-
és gasztrofesztiválnak. A természe-
ti környezet érintetlen szépsége, a
kedvezõ táji adottságok õsszel is
kedveznek a sétákat, túrákat, ki-
rándulásokat, egyéb sportokat sze-
retõknek, a horgászatot és vadá-
szatot kedvelõknek. A jövõ fejlesz-
tései ezt a területet is megcéloz-
zák, illetve érintik majd.

– Más vonatkozásban is a ter-
vezések idõszakát élik.

– Így igaz. Nem csak a fürdõt il-
letõen, de a városhoz, település-
képhez kapcsolódóan is több lénye-
ges döntést hoztunk. Fontos doku-

mentumok vannak folyamatos elõ-
készítés alatt. Egyeztetés alatt van
az Építési Szabályzat, szükséges az
Integrált Városfejlesztési Stratégia
megalkotása valamint a Rendezési
Terv megújítása. A csapadékos hi-
deg téli idõjárás sokat rontott a vá-
ros útjainak állapotán. Ciklusprogra-
munkban megfogalmazott terve-
inknek megfelelõen idén 100 millió
forintnál többet költünk a mintegy
70 kilométer hosszúságú, saját ke-
zelésben lévõ közúthálózatunk asz-
faltozására, a járdák felújítására, a
hegyi utak rendbetételére. A Lenti-
hegyre és a fürdõhöz vezetõ utak
állapotára is sok kritika érkezett,
ezért itt már meg is kezdtük a mun-
kálatokat. Az eddigi EU-s projekte-
ket sikerrel levezényeltük, és to-
vábbiakon is szeretnénk részt ven-
ni. Az óvodafejlesztési projekt saj-
nos egyelõre tartaléklistára került,
de reméljük, hogy késõbb a kedvez-
ményezettek listáján a támogatot-
tak közé kerülhetünk. 

A fedett, helyi termékeket árusí-
tó piac kialakítására egy Leader-pá-
lyázatból remélünk támogatást.
Kedvezõbb feltételeket szeretnénk
kínálni a mostani piactéren a helyi
és környékbeli kis- és õstermelõk-
nek, továbbá a kézmûveseknek. Az
„Öngyógyító Lenti Kistérség” cím-
mel futó TÁMOP projekt a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
felújításához, eszköz- és berende-
zésparkjának frissítéséhez 15 millió
forinttal járul hozzá. A fennmaradó
110 millió forintból egészségügyi és
szociális fejlesztések valósulnak
meg, szolgálva a mintegy 22 ezer
fõt számláló kistérség lakóit. Pre-
venciót szolgáló elõadások, felvilá-
gosító programok, tanfolyamok,
szûrõvizsgálatok, szakrendelések
indulnak. A központot a rendelõin-
tézet udvari épületében alakítják ki,
de Lentin kívül Gutorfölde, Lovászi,
Zalabaksa, Csömödér és Csesztreg
lakói is kapcsolódnak majd a
programokhoz.

Nemes Norbert

TESZNEK A SIKERÉRT

Lenti lendületben



FALUNAP 7TÉRSÉG

Az összefogás, az összetarto-
zás színtere jegyében rendezett
falunapot augusztus 24-én Gelse
önkormányzata. Bár az idõjárás
nem fogadta kegyeibe a rendez-
vényt, napsütés helyett esõt kül-
dött, ez azonban nem hátráltatta
meg sem a szervezõket, sem pe-
dig a kikapcsolódni vágyó gelsei-
eket és vendégeiket.

A település képviselõ-testülete
korábban annak szellemében dön-
tött a falunap megrendezésérõl,
hogy legyen egy örömteli nap,
melyen együtt tölti az idõt a falu
apraja-nagyja, s ami nem munká-
val, hanem szórakozással telik.
Ezért reméli, hogy a lakosság úgy
tekint az idei falunapi rendezvény-
re is, mint az összefogás, az össze-
tartozás színterére – fogalmazott
Szegedi Ferenc polgármester kö-
szöntõjében. 

– Nekünk gelseieknek ez a falu
az otthonunk, itt éljük minden-
napjainkat, itt van a családunk, és
itt vannak az emlékeink. Persze
különbözõek vagyunk, mégis van
bennünk egy közös pont, hiszen
valamennyien gelseiek vagyunk,
és gelseiként közösen teszünk fa-
lunk fejlõdéséért. Olykor vitázunk
egy kicsit, néha igazságtalanul is

megbántjuk egymást, de a meg-
békéléssel igazán széppé tudjuk
tenni napjainkat, hogy emberhez
méltó közösségben élhessünk –
hangsúlyozta.

Ezer esztendõ öröksége érté-
kes hagyaték, emelte ki a polgár-
mester Szent István és az új ke-
nyér közelmúltbeli ünnepe kap-
csán. Mint mondta, úgy lehetünk
méltóak erre az örökségre, ha
megbecsüljük hazánkat, ottho-
nunkat, e falu egymásért tenni
akaró közösségét.  

Ezeket a szavakat tett is követ-
te. A polgármester elõadásukat
követõen oklevéllel és virággal kö-
szöntötte a Gelsei Õszikék Páva-
kört tízéves fennállásuk alkalmá-
ból.

– A 2003 õszén alakult népdal-
kör idén jeles évfordulóhoz érke-
zett. Tíz éve már annak, hogy
szinte minden rendezvényünkön
jelen vannak, és énekükkel szépí-

tik meg ünnepnapjainkat. Köszö-
net érte a közösség minden tagjá-
nak, és külön köszönet a vezetõ-
nek, Zsilaveczné Kövesi Berna-
dettnek, aki létrehozta és azóta
rendületlenül készíti fel az együt-
test a közös éneklésre, hogy mi-
nél maradandóbb élményt nyújt-
sanak számunkra – fejtette ki a
polgármester. 

Zsilaveczné Kövesi Bernadett
megköszönte a dicsérõ szavakat.
Visszaemlékezve a kezdetekre azt
mondta: a jókedv, a közös éneklés
öröme hozta össze a csapatot, ami
jó kis közösséggé kovácsolódott az
elmúlt évek alatt. A pávakör alap-
vetõ célkitûzése a népi hagyomá-
nyok, szokások gyûjtése, a magyar
nép dalkincsének megõrzése, kü-
lönös tekintettel a helyben fellel-
hetõ értékekre. Kövesi Károly cite-
ramûvész tette a legtöbbet e cél
teljesülése érdekében. Immár
negyven éve játszik hangszerén,

tanítványokat kinevelve a fiata-
labb korosztályból.

Az ünnepi pillanatokat követõ-
en Tüsi bohóc szórakoztatta a gye-
rekeket, akik nagyon élvezték a
tréfát. 

Ezt követõen újra a mûvészeti
csoportoknak jutott a fõszerep.
Felléptek a Zalaapáti Harmoniká-
sok, a Felsõrajki Szent Anna Kórus,
a Nagykanizsai Fúvószenekar, a
Gelsei Szivárvány Óvoda ovisainak
mûsora szintén nagy tetszést ara-
tott. A fõzõverseny csapatai ad-
digra már elkészültek finomabbnál
finomabb étkeikkel, és az otthon
készített süteményeket is meg-
hozták a nevezõk a megmérette-
tésre. A parki sétányon kézmûve-
sek vására várta az érdeklõdõket,
akik megtekinthették Tóth Gábor
garabonci festõmûvész kiállítását
is a Petõfi Sándor Emlékkönyvtár
emeleti termében. Este a Dupla
Kávé élõ koncertje majd Anlauf At-

tila báli zenéje szórakoztatta a kö-
zönséget.

A falunapon az elvégzett mun-
kát is ünnepelték. László Piroska
jegyzõ érdeklõdésünkre elmond-
ta, január elsejével megkezdte
mûködését a Gelsei Közös Önkor-
mányzati Hivatal, amit Gelse
Garabonccal, Gelseszigettel, Kili-
mánnal és Nagyradával hozott lét-
re. Állami kézbe adták a Weöres
Sándor Általános Iskolát, az óvoda
önkormányzati fenntartásban ma-
radt, a Gelse, Alsórajk, Gelsesziget

és Kilimán intézményfenntartó
társuláshoz Kacorlak július elsejé-
vel csatlakozott. Idén fontos fel-
adatot adott a szemétszállítás kö-
rüli probléma rendezése is. Hosz-
szas tárgyalásokat követõen meg-
egyeztek a szolgáltatóval arról,
hogy az önkormányzat közvetle-
nül fizeti meg számára a szemét-

szállítás díját, amit a szolgáltatást
igénybevevõk felé hárít át. Ennek
során a lakosságot a díjhátralék
megfizetésére szólította fel. Az
önkormányzat a Zalakarosi Kistér-
ségi Startmunka Mintaprogram
keretében támogatást kapott a
mezõgazdasági kertészeti ágazat-
ban, ami három nõi munkaerõ
foglalkoztatására is lehetõséget
adott. Több mint hatezer tõ virág-
palántát neveltek, melyet tavasz-
szal kiültettek a közterekre, a par-
kokba, az intézmények elõkertjei-
be. Õsszel újabb virágokat ültet-
nek ki. 

Az adósságrendezéssel kapcso-
latban a pénzügyi gondnok idén
megkezdte az önkormányzati va-
gyon értékesítését. Csak a termõ-
földekre érkezett ajánlat, a több
mint egymilliárd forint értékû ter-
málfürdõre érdeklõdés ez idáig
nem mutatkozott. A Magyar Állam

adósságkonszoli-
dációja akkor lesz
esedékes az ön-
kormányzat felé,
ha az adósságren-
dezési eljárás be-
fejezõdik. Az
adósságkonszoli-
dáció csak a fenn-
álló hitel tõke- és
já ru lékrészére
terjed ki, a köl-
csöntartozás ösz-
szegére azonban
nem. 

A TÁMOP 2.1.2
„Idegen nyelvi és
Informatikai kom-
petenciák fejlesz-
tése" kiemelt pro-

jektnek köszönhetõen Gelsén an-
gol nyelvi képzés indult, a hely-
színt a Petõfi Sándor Emlékkönyv-
tár biztosította. Mind a tíz résztve-
võ sikeres vizsgát tett június vé-
gén. A program folytatódik, a kö-
zeljövõben várhatóan kezdõ né-
met nyelvi és informatikai képzést
indítanak.

A TENNI AKARÓ KÖZÖSSÉG A PÁVAKÖR JUBILEUMÁT IS ÜNNEPELTE

Az összetartozás napja Gelsén

Az önkéntes tûzoltó egyesület
alapító okiratát 1913. május 2-án
jegyezte ellen a királyi belügymi-
nisztérium tanácsosa. Koronczi
László, Kemendollár polgármeste-
re köszöntõjében ezzel kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, ez az akkori
kézírással megírt dokumentum
ma is tiszteletet parancsol. Jelzi az
alapítók elkötelezettségét a köz-
ség védelmében, akik olyan esz-
mét ültettek el, ami a két világhá-
ború és az azt követõ társadalmi
és politikai változások évtizedei-
ben végig éltette, mûködtette az
egyesületet egészen a mai napig.
Munkájukat egyaránt jellemezte a
szakmaiság és a humán értelem,

ami generációról generációra
öröklõdött, fiatalokat csábítva a
tagok közé. Ebben a szellemiség-
ben dolgoznak a jelenlegi tagok is,
akiknek átlagéletkora alig haladja
meg a harminc évet. Hárman kö-
zülük hivatásos tûzoltók, de akik
nem, azok is életcéljuknak tekintik
ezt az önkéntesen választott hiva-
tást. Szakértelmük, tudásuk és se-
gítõkészségük egyaránt megmu-
tatkozik a mentéseknél. A tagok
folyamatosan képzik magukat, és
minden pályázati lehetõséget
megragadnak, hogy gyarapítsák
egyesületük eszközállományát a
közösség javára. 

Az önkormányzat ezért is szíve-
sen egészíti ki az elnyert támoga-
tásokat, mint ahogy segítette az új
tûzoltójármû beszerzését, amit a
jubileumi ünnepségen szenteltek
fel csapatzászlójukkal együtt. Kö-
szöntõt mondott Egri Gyula, a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója, majd Strázsai Zol-
tán, a Zala Megyei Tûzoltó Szövet-
ség elnöke tíz- és húszéves szolgá-
lati érmet adott át az egyesület ön-
kéntes tûzoltóinak. A rendezvény a
helyi, a szomszédos települések
önkéntesei valamint a zalaegersze-
gi hivatásos tûzoltók jármûves fel-
vonulásával kezdõdött, az ünnepi
beszédeket követõen kismotor-

fecskendõ versennyel folytatódott,
majd közös vacsorával zárult.

Szintén az elõdök elõtt tiszte-
legtek a 267 évvel ezelõtt épített
Szent Kristóf hegyi kápolna búcsú-
napján. Koronczi László a falunapon
tartott beszédében felidézve az
eseményt azt mondta, azon a na-
pon arra a néhány száz kemendi és
ollári lakosra emlékeztünk, akik
nem meghátrálva a tél hidegétõl,
a nyár melegétõl, felszállították a
több ezer tonna építõanyagot a
hegyre. Megépítették ezt a magas-
ba ívelõ kápolnát, ami azóta mu-
tatja az itt élõk számára a jó irányt,
a hazairányt.

– A mai ünnepet azoknak aján-
lom – tért át a falunapi rendez-
vényre a polgármester –, akik az
elmúlt másfél évtizedben végzett
közös munka során megfelelve, és
az elõdök példájából tanulva, kö-
vetendõ értékrendet állítottak fel.
A kistelepülésen élõk lehetõségeit
meghaladják a rendkívüli nagy vál-

lalások, feladat mégis marad bõ-
ven. Ezek közül a legfontosabb
számunkra a közösségi élet, az ér-
tékteremtõ közösségi munka, az
emberi kapcsolatok ápolása a
fenntartható fejlõdés határain be-
lül. Így tettek elõdeink, így teszünk
mi is, folytatva az általuk kijelölt
irányt.

A közösségért végzett munka
jegyében zajlott a falunap is, ahogy
ez már Kemendolláron megszo-
kott. A rendezvény szervezésében
és lebonyolításában nyolc csapat
közremûködött. A horgászegyesü-
let tagjai halat fogtak a halászlé-
hez, a táncos lányok három cso-
portja látványos mûsorral örven-
deztette meg a közönséget, a szü-
lõkbõl és nagyszülõkbõl álló cso-
port pedig népdalokat adott elõ. A
helyi vöröskereszt, a tûzoltó egye-
sület és az újonnan alakult sport-
egyesület tagjai is kivették részü-
ket a munkából. A polgármester
külön kiemelte, hogy nyolc társa-

ság készítette a közel négyszáz
adagos ebédet, dacolva a 38 fokos
hõséggel.

– Az elmúlt másfél évtizedben
sokat változott a világ, így hazánk
is átalakuláson ment át. Az új el-
képzelések és törvények sajnos sok
emberben támasztanak kétséget –
fûzte tovább gondolatait a polgár-
mester. Az elmúlt idõszakban az
önkormányzatok több mint egy-
harmada hitelbõl fedezte kiadásait,
miközben Kemendolláron úgy gaz-
dálkodtak, hogy saját erõbõl tud-
ták mûködtetni intézményeiket, a
körjegyzõséget, iskolát, óvodát, a
szociális ellátást és egyéb szolgál-
tatásaikat. Emellett minden évben
fejlesztettek, beruházásokat valósí-
tottak meg a települést gyarapítva.
A polgármester szerint ez azért si-
kerülhetett, mert négy cikluson át
összhangban tudtak dolgozni a
képviselõ-testületi tagok, áldoza-
tot tudtak hozni, mivel közel egy
évtizedig vele együtt nem vettek
fel tiszteletdíjat, költségtérítést
pedig sosem igényeltek. Az elért
eredmények, a megfontolt és
eredményes gazdálkodás a társa-
dalmi, önkéntes munkákban részt-
vevõknek ugyancsak köszönhetõ,
ahogy az önkormányzati dolgozók-
nak is, akik mindig becsülettel vé-
gezték dolgukat, elõteremtve ez-
zel a pályázatokhoz szükséges ön-
erõt is.

– Ezzel együtt az összefogás, a
közös akarat teremette meg azt a
békés és biztos alapot, melynek
gyümölcsét most élvezhetjük
Kemendolláron, és ünnepelhetjük
azokat, akik mindezért sokat tettek
az elmúlt másfél évtizedben –
hangsúlyozta végül a polgármes-
ter.  

Koronczi Lászlóné, a helyi vörös-
keresztes alapszervezet elnöke ér-
deklõdésünkre elmondta, a babgu-
lyás, halászlé, húsos káposzta, vad-
pörkölt, rizses lecsó és pincepör-
költ adta választékra igazán nem
lehetett panasz. A vadhúson és a
halon kívül minden más hozzávalót
az önkormányzat biztosított, a fi-
nom ízek pedig a lelkes szakácsok-
nak köszönhetõk. 

A falunapon látványos bemuta-
tót tartott a Zalaegerszegi
Shotokan Karate Egyesület, orszá-
gos minõsítéssel rendelkezõ nép-
dalkörök léptek fel. Jakócs
Attiláné Kati két gyönyörû tortát
készített, a citromosat a Zala-
szentmihályi Férfikarnak, a csoki-
sat pedig a Pakodi Népdalkörnek
ajánlotta fel.

Az érdeklõdõk megtekinthették
a „Kemendollár a múlt tükrében”
címû fotókiállítást, szurkolhattak
izgalmas ügyességi és erõverse-
nyeken, focimérkõzésen, majd az
esti nóta- és operettgálán népsze-
rû dalokat hallgathattak meg.

TÛZOLTÓ JUBILEUM, HEGYI KÁPOLNA BÚCSÚNAPJA, FALUNAP

A közösséget ünnepelték Kemendolláron 
Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött Kemendollár lakóközös-

sége, miután három hétvégén is megemlékeztek a település törté-
netérõl, fejlõdése érdekében végzett közösségi munkáról. Július 14-
én a száz éve alapított önkéntes tûzoltó egyesület jubileumát ünne-
pelték. Két hét múlva, július 28-án a Szent Kristóf hegyi kápolna bú-
csúnapját tartották, majd augusztus 4-én a hagyományos falunapra
invitálták a lakosságot.

Szegedi Ferenc polgármester köszönti a jubiláló pávakört.
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– Január elsejétõl sok minden
megváltozott a közigazgatás
átalakításáa következtében. Állami
fenntartásba kerültek a korábbi
önkormányzati köznevelési intéz-
mények, így Pacsán az iskola a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központhoz, az okmányiroda pedig
a járási hivatalhoz. A változások
gazdálkodásunkat is érintették,
ugyanis annyi feladatot nem vet-
tek át, amennyivel az állami nor-
matívákat csökkentették. Ezt a kü-
lönbözetet nekünk valamely mó-
don ki kell gazdálkodnunk, annál is
inkább, mert az elmúlt tizenegy
évben önkormányzatunknak sem-
milyen tartozása, sem hitele nem

volt. A továbbiakban sem szándé-
kozunk másképp tenni. A meglévõ
helyi adók mértékét sem tervezzük
emelni, tekintettel arra, hogy egy-
re csökken a lakosság adófizetõ ké-
pessége, melynek egyik oka a la-
kosság elidõsödése. Ezért még ta-
karékosabb gazdálkodást írtunk elõ
önkormányzatunk számára, hogy
kijöhessünk a rendelkezésre álló
szûken mért forrásokból, a helyi
adóbevételekbõl és az állami nor-
matívából.  

– Már igényelhetõ a mûködõ-
képesség megõrzését szolgáló ki-
egészítõ támogatás a Belügymi-
nisztériumnál.

– Ez egy kétkörös pályázati le-
hetõség, amivel élni szeretnénk. Az
óvoda és a napi 300 adagot készítõ
iskolai konyha fenntartása nagyban
megterheli önkormányzatunk költ-
ségvetését, ezért kérnénk a kiegé-
szítõ támogatást. Szó volt arról,
hogy az önkormányzati adósság-
rendezés során kompenzálják azo-
kat a helyhatóságokat, melyek fe-
lelõsen, tartozás felhalmozása nél-
kül gazdálkodtak. Várjuk az ilyen
jellegû pályázatokat, mert szeret-
nénk felújítani egészségházunkat.
Sajnos lekéstünk a KEOP-os pályá-
zati beadásról, ugyanis nem tud-
tunk minden dokumentumot idõ-
ben beszerezni, mert csak kevés
ideig volt nyitva. A beruházás meg-

valósítását célként határoztuk meg
idei  költségvetésünkben, ugyanis
a több települést érintõ háziorvosi
és fogászati ellátást biztosító épü-
let rekonstrukciójára nagy szükség
lenne.

– Bizonyára voltak olyan beru-
házások, melyeket meg tudtak
valósítani.

– Ezek egy kivétellel önerõs be-
ruházások. A Tavasz utcában ezer
négyzetméteres útszakaszt aszfal-
toztunk le, a mûvelõdési házban
kicseréltük az ablakokat. Felújítot-
tuk a Szent István téri irodaház te-
tõszerkezetét és homlokzatát, va-
lamint a játszóteret, ahol ütésgát-
lókat helyeztünk el. Most dolgo-

zunk az önkormányzati négylaká-
sos társasház külsõ felújításán, ami
a nyílászárók cseréjét, hõszigete-
lést és festést foglal magában. A
22x42 méteres mûfüves futballpá-
lya építése valósul meg pályázati
támogatással, a 24,7 millió forintot
az MLSZ adja, önkormányzatunk-
nak pedig 30 százalékos önrészt
kell vállalnia. Szeptemberre, októ-
berre épülhet meg a mûfüves pá-
lya, ami a nagypálya szomszédsá-
gában kap helyet a sportcentrum-
ban. Ha elõbb elkészül, avatását
szeretnénk összekötni a szeptem-
ber végi nyugdíjastalálkozóval, ami
egy szerényebb városnapi ünnep-
ség lenne.

– A kollégium épületének hasz-
nosítását tervezik-e?

– Egyelõre nem. Az épület hasz-
nosítása legfõképpen szálláshely-
ként jöhetne szóba, de ez csak ak-
kor érné meg, ha egész évben mû-
ködni tudna. Pacsán azonban kevés
az igény a szálláshelyre, nem be-
szélve arról, hogy a hatósági enge-
délyek beszerzését és a szükséges

átalakítások elvégzését nem tud-
nánk vállalni önerõbõl. 

– Mi helyzet a baromfi-feldol-
gozóval?

– Reményeink szerint még az
idén újra indulhat a termelés a ba-
romfi-feldolgozóban, mert a csök-
kentett megvételi árra már jelent-
kezett vevõ. Azt mondanom sem
kell, bezárása mennyire érzéke-
nyen érintett bennünket, hiszen a
140-150 fõ foglalkoztatott nagy
többsége helyi munkaerõ volt, akik
most munka nélkül vannak. Önkor-
mányzatunk nettó hatvanmillió fo-
rint kötelezettséget vállalt a meg-
lévõ szennyvíztisztító bõvítése so-
rán, melybõl csak nyolcmillió telje-
sülhetett a csõd miatt. Az üzem új-
raindításával azonban lehetõsé-
günk nyílik a teljes összeg rendezé-
sére. Ezúton is köszönjük a Zalavíz
vezetésének, hogy egy évre fel-
függesztette a fizetési kötelezett-
séget. A szennyvíztisztító bõvítését
a létesülõ gyár igénye indokolta.
Bízunk abban, hogy az év végére
rendezõdnek dolgaink, kedvezõen
bírálják el a kiegészítõ támogatásra
benyújtott pályázatunkat, és a ba-
romfi-feldolgozó újból ad munka-
lehetõséget az itt élõknek. Önkor-
mányzatunk számára fontos az is,
hogy az üzem mûködésével ipar-
ûzési adóbevételünk növekedhet –
mondta végül Henczi Zoltán.

ÚJRA BEINDULHAT A TERMELÉS A BAROMFI-FELDOLGOZÓBAN

Tervek és remények Pacsán
Újra beindulhat a termelés a baromfi-feldolgozóban Pacsán. A tele-

pülést érzékenyen érintette az üzem bezárása, ahol többségében he-
lyei munkaerõt foglalkoztattak. Henczi Zoltán polgármestertõl meg-
tudtuk azt is, hogy az MLSZ támogatásával mûfüves futballpályát épít-
hetnek. Mi minden történt idén ez idáig Zala megye tizedik városában,
sikerült-e minden elképzelést megvalósítani, errõl érdeklõdtünk.   

AA
gyomosodás a repcé-

ben 30–60%-os termés-

kiesést okoz. Miért

vesztené el a termése felét a gyo-

mok miatt? Van hatékony megol-

dás a legfontosabb kétszikû gyo-

mok, a ragadós galaj, az ebszikfû

és pipitérfélék, a mezei acat és

más veszélyes gyom ellen:

–Galera –
posztemergensen

(állománypermetezésként) alkalmazható gyomirtó szer.

SZAKMAI INFORMÁCIÓ:

Horváth Zsolt Tel: 30/444-9107

A repcében õsszel és tavasszal
legegyszerûbben felhasználható rovarölõ szer a

mivel gyári kombinációban tartalmazza

a klórpirifosz és piretroid hatóanyagokat.

Szinergista hatása révén biztosítja az Ön számára a létezõ legjobb hatékonyságot az

összes repce kártevõ ellen.

Biztosítja az egységnyi területre jutó legtöbb klórpirifosz mennyiséget, ami biztosítja a

leghosszabb tartamhatást. Hárompontos védelem: tartamhatás, gázosodó hatás és

taglózó hatás.

AKG programokban õsszel egy alkalommal felhasználható.

Kiszerelése (1 és 5 liter) lehetõvé teszi, hogy 1-2 ha mennyi-

séget is megvásároljon. 

A készítmény a repcebolha és a repcedarázs álhernyóján

kívül nagy hatékonysággal pusztítja el a mocskospajort és

a káposztalegyet.

...és ne feledje: „Minden rovarölõ technológia annyit ér,
amennyi Nurelle D van benne”

Ha bizonyíték kell, és nem ígéret! 

Henczi Zoltán

Közel harminc, súlyos
betegségébõl már
gyógyulófélben lévõ

gyerek tölthetett el egy
hetet Zalaszabarban, a Hol-
napocska Gyógyulótáborban,
ahol orvosi felügyelet mellett
„kitörhettek" a kórházi hét-
köznapokból.

A Kis-Balatonhoz közeli,
már tavaly is mûködõ tábor-
ban térítésmentesen nyaral-
tak az ország minden részé-
rõl érkezett gyerekek, akik
daganatos, vérképzõszervi
betegségbõl vagy szívbeteg-
ségbõl gyógyulnak, vagy már
gyógyultnak nyilvánították
õket.

Garami Miklós, az egész-
ségügyi hátteret is biztosító
budapesti Semmelweis Egye-
tem II. sz. Tûzoltó Utcai Gyer-
mekgyógyászati Klinikájának
fõorvosa a sajtótájékoztatón
elmondta: a 7 és 14 év közöt-
ti gyerekek biztonságos kö-
rülmények között élhetnek át
olyan élményeket, mint
egészséges társaik. Ez az él-
ménytábor számukra a leg-
jobb testi, lelki, szellemi reha-
bilitáció. A másfél-két évet
kórházban töltõ krónikus be-
teg gyerekek megtapasztal-
hatják, hogy õk is képesek
önállóan sportolni, de bará-
tot, barátnõt, szerelmet is ta-
lálhatnak. A fõorvos szerint
azért fontosak ezek az élmé-
nyek a gyógyulófélben lévõ
gyerekek számára, mert a
hosszú kórházi kezelés után
nagyon nehezen illeszkednek
vissza korábbi közösségükbe.

Gyógyulótáborban
gyógyulhattak


