
Zalaapátiban több mint húsz
csoport részvételével rendezték
meg  a Katonadal fesztivált , mely-
nek nyitányaként a   világháborúk
helyi hõsi halottainak emlékmûvé-
nél tartottak megemlékezést. Is-
merjék meg a fiatalok a múltat és

õseiket, az életüket feláldozó hõ-
sök  hazaszeretetét – kincs, me-
lyet tovább kell adni, hangzott el a
rendezvény céljáról. Egyenruha-
kiállítás, katonai gépjármûvek és
hatástalanított fegyverek bemu-
tatója is várta a közönséget. 
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A Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal 500 ezer forint vissza nem
térítendõ támogatásban része-
sült és elnyerte a Családbarát
munkahely címet.

Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma 2016. május 4-én jelentette
meg a „Családbarát munkahelyek
kialakításának és fejlesztésének tá-
mogatása” elnevezésû felhívását,
melyre pályázati projektjüket jú-
nius 2-án küldték be. Július 15-én
értesítették a hivatalt, hogy 500
ezer forint vissza nem térítendõ
támogatásban részesültek.

A projektnek két célja van; egy-
részt egy közös kirándulást szer-
veznek Zalaszabarra, a Zobori
KalandoZoo-ba, a csapatépítés je-

gyében, másrészt a rugalmas fog-
lalkoztatás bevezethetõségének
vizsgálata. Elõbbi a dolgozók kap-

csolatának erõsödésén túl hozzájá-
rul ahhoz, hogy a gyermekes szü-
lõk egy közös élménnyel gazda-
godjanak. Több mint 50 fõ vesz
részt a kiránduláson, ahol az aktív
kikapcsolódás mellett egy közös
ebédre is sor kerül.

Bár szabályba rögzítve még
nincs a rugalmas foglalkoztatás, a
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
családbarát munkahelynek nevez-
hetõ. A foglalkoztatás ezen formá-
jának elemzése szintén tárgyát ké-
pezte a pályázatnak, melynek rész-
letes vizsgálatára is sor kerül. 

A pályázat alapvetõ célja egyér-
telmûen az, hogy a családbarát
foglalkoztatás megvalósítása hosz-
szabb távon is biztosított legyen a
Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talban.

Katonadalok fesztiválja

Zala megye egyik legkisebb települése a lenti járásban talál-
ható. A gazdag, de pusztuló vidéki világ gyümölcsfajtáinak meg-
õrzése volt a célja az elsõ Tündérkertek megálmodóinak –
mondta el Vigh  László országgyûlési képviselõ.

Felsõszenterzsébet olyan település, ahol minden egyes ház-
hoz tartozik gyümölcsfa. Ezt a dicséretes teljesítményt szeret-
tem volna jutalmazni a Tündéri települési cím adományozásával.

Remélem, hogy hamarosan a megyében, sõt akár az egész
országban egyre több ilyen település lesz, ahol fontosnak tart-
ják és gondozzák az ottlakó közösségek a tavasszal virágba bo-
ruló és nyáron gazdagon gyümölcsöt érlelõ gyümölcsfákat.

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Családbarát munkahely

FELSÕSZENTERZSÉBETI GYÜMÖLCSFÁK

Tündéri település
Államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepén

megyeszerte programok várták az érdeklõdõket. Nagykanizsán a
magyar értékek és hagyományok köré összpontosult az ünnepi
program. Letenyén szentmisével kezdõdött a megemlékezés a
Szentháromság-templomban, majd a kastélyparkban folytató-
dott kitüntetések átadásával. Zalaegerszegen a Jézus Szíve Plé-
bániatemplomban emlékeztek meg az államalapításról, ezt köve-
tõen a Göcseji Falumúzeum kenyérfesztiválja kínált számos prog-
ramot a családoknak (képünkön).

Fotó: Antal Lívia



VISSZATEKINTÕ2 TÉRSÉG

Kiadó: ZALA-LAP Kiadói Kft. • Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes • ZALAI NAPLÓ • ISSN 1217-8403 • Felelõs szerkesztõ: Lukácsffy Dénes • Szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1. • Pf.: 199 • Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (92) 599-353, telefon: (92) 599-354 • Marketing: Dr. Varga Zoltánné 06-30/9168-670 • E-mail: info@zalamedia.hu • HÉVÍZ,
KESZTHELY ÉS VIDÉKE • ISSN 0866-5575 • Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • Szerkesztõség: 8360 Keszthely, Mártírok u. 2. • Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (83) 777-487  • E-mail: zalalap@gmail.com

• Marketing: Szeglet Matild 06-30/720-5731 • Irodavezetõ: Szabóné Molnár Zsuzsa • A Zalai Napló munkatársai: Antal Lívia szerkesztõ-újságíró, 06-30/696-6668, Nemes Norbert, Pánczél Petra, Borda
Menyhért • Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest • Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ • Terjeszti a ZALA-LAP Kft.

Az esõ miatt az aratás elma-
radt, hiába gyakoroltak a kis- és
nagybandák a novai Göcseji Ara-
tónapokra. A kellemetlen idõjárás
azonban csöppet sem befolyásol-
ta a 28. alkalommal megrende-
zett Zala megyei kézikaszás ara-
tó- és cséphadarós cséplõverseny
hangulatát, a bandák a kepe töve
helyett a rendezvénysátorban
gyûltek össze és terítettek meg
az aratási étel- és italbemutatóra.

Az asztalokon roskadozó ételek-
nek köszönhetõen igazi kulináris
élmény részesei lehettünk, miköz-
ben a színpadon sorra léptek fel az
egyesületek mûvészeti csoportjai.
A ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas
Egyesület tagjai szintén kitettek
magukért. Fõztek, sütöttek,
Aranypáva-díjas népdalkörük pe-
dig mûsorral készült. Kiss Csabáné
érdeklõdésünkre elmondta, a kézi
aratáshoz igencsak elkelt az ener-
gia, ezért sokféle ételt kínáltak
reggelire, ebédre és vacsorára a
sült szalonnától, a tojásrántottán
át a különféle fõzelékekig, húséte-
lekig. Ilyenkor elõvették a koráb-
ban lesütött húst, amit kovászos
uborkával kínáltak. Kenyeret, kalá-
csokat, pogácsákat is sütöttek az
alkalomra. A paprika és a paradi-

csom is megérett az aratás idejére.
Kiss Csaba hozzátette, akkor is vol-
tak tehetõs és kevésbé tehetõs
családok, így mindenki azokból az
alapanyagokból fõzött, sütött, me-
lyek megtalálhatóak voltak a ház-
tartásban. A Gyöngyvirág Nyugdí-
jas Egyesület tagjai a zalaegerszegi
rendezvényeknek is, mint például

a fánksütõ verseny, vagy a prósza-
fesztivál állandó résztvevõi. 

A jó étel mellett jó eszközökre is
szükség volt. Legfõképp éles ka-
szára. Szép Gyula, a Zalabaksai Ha-
gyományápoló, Kertbarát és Kultu-
rális Egyesület tagja idén másod-

szor nevezett be a kaszakalapáló
versenyre. Elmondta, édesapjától
örökölte a kaszát, mellyel füvet
szokott otthon vágni. A kaszakala-
pálás fárasztó munka, sok kilót
mozgat meg, mivel minden leütés
két mozdulatot kíván meg. Akkor
éles a kasza, mikor úgy csilingel,
mint egy kard, fûzte hozzá. 

A lickóvadamosi Horváth
Jánosné elmondta, az aratás sikere
nagyon fontos volt, hiszen ezzel
biztosították a család jövõ évi ke-
nyerét, de a háziállatok táplálékát
is. A nagy meleg miatt reggel ko-
rán vagy késõ délután arattak, ha a

gabona törött, akkor éjszaka is.
Amikor megpihentek a kepe tövé-
ben, nótára is fakadtak. 

Bármilyen nehéz munka volt az
aratás, az emberek szívesen éne-
keltek akkor is – fûzte hozzá Kul-
csárné Csejtei Marianna, a Gellén-
házi Pengetõk, a Németfalui Vadvi-
rág Népdalkör és a Ságodi Gyöngy-
virág Népdalkör mûvészeti vezetõ-
je. Mások mellett õk is aratódalo-
kat énekeltek a színpadon, miköz-
ben a zsûri a megterített asztalo-
kat és az ételeket bírálta. 

A rendezvényen részt vett Kiss
Mihály, az aratóverseny ötletgaz-
dája. Rajta kívül köszöntõt mon-
dott Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyûlés alelnöke, valamint
Lendvai Jenõné, Nova polgármes-
tere. 

Nova Község Önkormányzata
idén is önállóan rendezte meg a
háromnapos programot, melynek
célja, hogy minél több embernek
mutassák meg a hagyományokat.
Lendvai Jenõné arról is beszélt,
hogy egyre kevesebben élnek
azok közül, akik a gabonát még
kézzel aratták. A kis- és nagyban-
dák fiatalítása éppen a hagyomá-
nyok életben tartása miatt lenne
fontos.

Antal Lívia

Új szakként gépjármûipari
tesztmérnök-képzés indítását is
tervezi a Pannon Egyetem Me-
chatronikai Képzési és Kutatási
Intézete, kapcsolódva a negyven-
milliárdos beruházással megépü-
lõ zalaegerszegi jármûipari teszt-
pályához – jelezte dr.  Szalai  István
dékán, intézetvezetõ azon a saj-
tótájékoztatón, melyen bemutat-
ták a hallgatók által fejlesztett
E formula 1 elektromos autót.

Mint mondta, a BSc képzést
megelõzõen szeptembertõl teszt-
mérnök tanfolyamot indítanak a
Flex International kérésére, annak
zalaegerszegi telephelyén. Beszélt
arról is, hogy létrehoztak két új la-
boratóriumot, ahol a hallgatók ku-
tatásfejlesztéssel foglalkozhatnak
szeptembertõl. A tudományos di-
ákköri tevékenységre még na-
gyobb hangsúlyt fognak fektetni,
mely egyik feltétele annak, hogy a
hallgatók a kiválóság program ré-
vén többlet ösztöndíjhoz jussanak.
Ezért fontos az E formula elektro-
mos autó fejlesztése a mechatro-
nikai képzés hallgatóinak közremû-
ködésével. A jármûipari tesztpá-
lyánál végzendõ kutatómunkába
szintén be kívánnak kapcsolódni.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ a fogyó energiaforrás-készle-
tek problematikájára hívta fel a fi-
gyelmet. Hangsúlyozta, az innova-
tív elektromos versenyautó fej-
lesztése a jövõt szolgálja, hiszen
hozzájárul a károsanyag-kibocsá-
tás nélküli közlekedés megvalósí-
tásához. Gazdasági szempontból
illeszkedik a jövõ iparágaihoz, vala-
mint a leendõ jármûipari tesztpá-
lya kutatás-fejlesztési tevékenysé-
géhez. Bejelentette, az egyetem
infrastrukturális feltételeinek javí-
tása, környezetének szépítése ér-
dekében is lépéseket tesznek. 

Pekk Letícia, a mechatronikai
szak hallgatója elmondta, a ver-
senyautó fejlesztésében a szom-
bathelyi iQor cég is részt vett,
emellett tesztelték Veszprémben
a Continental tesztpályáján, illetve

a sármelléki repülõtéren. A hivatá-
sos pilóták pozitívan nyilatkoztak
az elektromos meghajtású ver-
senyautó tulajdonságairól, kiemel-
ve többek között zajtalanságát.  

Büki Barnabás, aki hallgatóként
szintén részt vesz a versenyautó
fejlesztésében elmondta, jelenleg
120 volton üzemel a jármû, de
rendelkeznek 400 voltos vezérlõ-
vel is, amely 93 kW teljesítményt
és 400 Nm-es nyomatékot ad le. A
következõ feladat a feszültségnö-
velés, majd váltó beépítése lesz.
Így növelnék a végsebességet,
ami jelenleg óránként 80 kilomé-
ter, maximum 40-45 perces me-
netidõvel.

HAGYOMÁNYOK TÁRHÁZA A GÖCSEJI ARATÓNAPOKON, NOVÁN

Aratási étel- és italbemutató

GÉPJÁRMÛIPARI TESZTMÉRNÖKÖKET IS KÉPEZNÉNEK 

Elektromos autót fejlesztenek a hallgatók

Beledi Izabellt, a három hónapos zalaegerszegi kislányt köszön-
tötte dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott júliusban, mint a megyé-
ben mûködõ kormányablakok 500 ezredik ügyfelét. Édesanyját,
Beledi-Szélessy Szilviát váratlanul érte a meglepetés. Elmondta,
õsszel Horvátországba készülnek, ezért igényeltek személyi igazol-
ványt kislányának. 

Sifter Rózsa a Zalaegerszegi Kormányablak elõtt tartott sajtótá-
jékoztatóján felidézte, hogy a kormány 2010-ben indította el a köz-
igazgatás reformját, elhatározva azt, hogy egyszerûsíti, áttekinthe-
tõvé teszi az ügyintézést az állampolgárok számára. 2011-ben az
egyablakos ügyintézési rendszer bevezetésével 29 kormányablak
nyílt az országban, számuk mostanra majdnem háromszázra növe-
kedett. Jelenleg 1133-féle ügytípus intézhetõ a kormányablakok-
ban, ami õsztõl további négyszázzal bõvül.

Zala megyében minden járásszékhelyen illetve Hévízen van kor-
mányablak. Ezek között a legforgalmasabb a zalaegerszegi, amit
hetente mintegy kétezer ügyfél keres fel. A leggyakrabban intézett
ügytípusok a személyi okmányokkal, a jogosítványokkal, és a gép-
jármûvek forgalomba helyezésével kapcsolatos. 

Sifter Rózsa hangsúlyozta, a kormány fontos célja az állami rezsi-
csökkentés, vagyis az állampolgárokat és a vállalkozásokat terhelõ
fizetési kötelezettségek enyhítése. Ennek alapját a 2015-ben meg-
valósult lakossági konzultáció képezte, amikor is közel 400 ezer ál-
lampolgár mondta el javaslatait. Eredményeként több mint 20 ha-
tósági eljárás díját szüntették meg, ami az állampolgárok és vállal-
kozások számára 10 milliárd forint megtakarítást jelent 2016-ban. 

Az augusztus 19-vel záruló második lakossági konzultáció során
a közigazgatási bürokráciacsökkentésrõl szóló kérdõíven az állam-
polgárokat érintõ hatósági eljárások egyszerûsítésével összefüg-
gésben lehetett javaslatot tenni. Az állami rezsicsökkentéssel kap-
csolatban két kérdõívet alakítottak ki a magánszemélyek, valamit a
vállalkozások terheit érintõen. Ezek a kérdõívek tíz-tíz olyan ható-
sági eljárást tartalmaztak, amelyeknél javasolható az igazgatási
szolgáltatási díj, illeték, illetve egyéb díj eltörlése, vagy csökkenté-
se. Mindhárom kérdõíven az állampolgárok egy saját javaslatot is
feltüntethettek. 

FOLYTATÓDIK AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS 

Köszöntötték az 500 ezredik ügyfelet



KRÓNIKA 3MEGYE

Csaknem félszáz kárpátaljai
diákot lát vendégül egyhetes tá-
borozáson Zalaszabarban a Zala
Megyei Önkormányzat, amely
másodszor fogad Ukrajnából
gyerekeket. A Holnapocska Tá-
borban nyaraló diákokhoz elláto-
gatott Pál  Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke (Fidesz-KDNP),
aki újságíróknak elmondta: ta-
valy fogadtak elõször kárpátaljai
középiskolás gyerekeket, és már
akkor döntöttek a táboroztatás
folytatásáról.

Idén 5,6 millió forintot különí-
tett el a Zala Megyei Önkormány-
zat erre a célra, így Munkácsról
csaknem ötven diák nyaralhat az
anyaországban és ismerkedhet
Zala kulturális és természeti érté-
keivel.

Hozzátette, hogy a Kárpátaljai
Magyar Cserkészszövetség kiváló
partnere a megyei önkormányzat-
nak, rajtuk keresztül invitálták
meg a fiatalokat a zalai nyaralásra.
Úgy fogalmazott, hogy ez egy „lé-
lekdonor tábor”, ahol a test és a
lélek is gyógyulhat, ahol feltöltõd-
hetnek a nehéz körülmények kö-
zött élõ gyerekek.

Popovics Pál, a Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség elnöke ki-
fejtette: idén 48 diák utazhatott
Zalába, harmadik-tizedik osztályos
iskolások, mindannyian a tizenegy
évfolyamos II. Rákóczi Ferenc Kö-
zépiskola diákjai. Érdekességként
arra is kitért, hogy a táborozók kö-
zött öt olyan kisdiák is van, akik-
nek szülei ukránok, de miután
gyermeküket magyar iskolába já-

ratják, kiválóan elsajátították a
magyar nyelvet, és aktív résztve-
või a cserkészmozgalomnak is.

A gyerekek közül néhányan
már tavaly is részt vettek a
zalaszabari táborozáson. Az idei
csoportban pedig akadnak jó né-

hányan, akik most elõször járnak
Magyarországon.

Szabadics Zoltán, a Holnapocs-
ka Tábor alapítója arról számolt
be, hogy a kárpátaljai gyerekek
programjában a kikapcsolódásé a
fõszerep, de megismertetik õket

Zala történelmi és természeti kin-
cseivel is, így ellátogatnak a
zalavári Várszigetre a keszthelyi
Festetics-kastélyba, kirándulnak
Zalaegerszegre és zalakarosi für-
dés is szerepel az egy hét esemé-
nyei között.

A kincstári dolgozóknak szerve-
zett sportrendezvénynek a törté-
nete a 90-es évekre nyúlik vissza.
Az elsõ kupát 1991. július 28–30.
között Kecskeméten rendezte
meg a Belügyminisztérium Bács-
Kiskun Megyei Területi Államház-
tartási és Közigazgatási Informáci-
ós Szolgálat, ezen még nem min-
den megye vett részt.

Megyénként átlagosan 25 fõs
csapatok vettek részt, továbbá a
felügyelet csapatai (BM, PM). Ese-
tenként az APEH és a Kormányõr-
ség csapatai is részt vettek a ren-
dezvényen.

Tíz év után az elnevezés Állam-
háztartási Kupára változott, ahogy
a szervezet neve is, ekkor készült
a Kupazászló is. 2001. évben azon-
ban (2000. évtõl új felügyelet) a

Pénzügymisztérium rendezte. Bár
a hivatal elnevezése 2003-tól Ma-
gyar Államkincstárra változott, a
rendezvény elnevezése csak 2007.
évben lett Kincstár Kupa. Ekkor in-
dult a régiós idõszak. Sajnálatos
módon a 2008. utáni két évben
nem került sor a rendezvényre.

A Kincstár 2011. évtõl ismét
megyei keretek között mûködik és
újra indult a kupák sora. 2011. év-
ben a Kincstár Központ rendezte
Gödöllõn a kupát, tavaly pedig Bé-
késcsabán tartották meg a sport-
rendezvényt.

KÁRPÁTALJAI GYEREKEK TÁBOROZTAK

Egy hét Zalában

Megjelent a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium (NGM)
elektromos töltõállomások
létesítésére kiírt pályázata;
az 1,25 milliárd forintos ke-
retösszegû vissza nem térí-
tendõ támogatásra a 15
ezernél nagyobb lélekszá-
mú települések önkormány-
zatai pályázhatnak. 

A tárca számításai sze-
rint a támogatásból mint-
egy ezer új e-töltõpont lé-
tesülhet országszerte. A
pályázatokat szeptember
15-tõl lehet benyújtani, és
azokat a keret kimerülésé-
ig, de legfeljebb 2016. de-
cember 31-ig fogadják be.

Születésének 90. évfor-
dulója és a Gulag-emlékév al-
kalmából emléktáblát avat-
tak kedden a Gulagot meg-
járt Rózsás János író, törté-
nész egykori nagykanizsai la-
kóházának falán.

Az 1926-ban Budapesten
született, gyakran a „magyar
Szolzsenyicinnek" nevezett
író, történész, a Gulag lexikon
szerzõje 2012-ben bekövet-
kezett haláláig élt a nagyka-
nizsai Csengery utca 52. szám
alatti házban. A város önkor-
mányzata – a tábla szövege
szerint – „a szovjet rabtábo-
rokba hurcolt sokszázezer
magyar helyett szóló díszpol-
gárának” állította a Gulag-
emlékévhez kapcsolódóan az
emléktáblát.

Pályázat

e-töltõpontokra

EMLÉKTÁBLA
Rózsás Jánosnak

ZALAEGERSZEG ADOTT OTTHONT 

a XXIV. Kincstár Kupának
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke is részt vett és kö-

szöntötte a résztvevõket az idei, 24. Kincstár Kupán. 

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2016. szeptember 20-án

jelenik meg.
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A magyar és a szlovák nemzet
egymásra találásáról, a jelenlegi
kihívásokkal szembeni közös fel-
lépésrõl beszélt dr. Simicskó Ist-
ván honvédelmi miniszter június
18-án a Zalavári Történelmi Em-
lékparkban tartott megemléke-
zésen. A nyár egyik fontos ese-
ményeként zajlott le ez az ün-
nepség, melyrõl és az önkor-
mányzat településfejlesztési ter-
veirõl Horváth  Ildikó polgármes-
terrel beszélgettünk. 

– Május és június hónap a Szent
Cirill és Szent Metód emlékünnep-
ségekkel telt el a Várszigeten –
kezdte az események felidézését a
polgármester. – Szent Cirill és

Szent Metód nevét viseli tagisko-
lánk, melynek napját május 24-én
tartottuk. Bulgáriából és Európa
több országából érkeztek bolgár
iskolások, akik színvonalas mûsort
adtak a templomban. A rossz idõ
miatt kényszerültünk a templom-
ba, de Szent Cirill és Szent Metód
emlékoszlopának koszorúzására le-
mentünk a Várszigetre.

Június 18-án adtunk helyet a
magyar és a szlovák tábori püspök-
ségek, valamint a Fõvárosi Szlovák
Önkormányzat és Zalavár Önkor-
mányzata által szervezett Szent Ci-

rill és Szent Metód ünnepi megem-
lékezésnek. Rendezvényünket
megtisztelte dr. Simicskó István
honvédelmi miniszter, aki azt
hangsúlyozta: a migrációval szem-
ben meg kell erõsítenünk keresz-
tény hitünket. Az ünnepi köszön-
tõk, mûsorok és koszorúzások
után, a két tábori püspök szentmi-
sét celebrált a Szent Adorján
templom romjainál.

Örömmel töltött el bennünket,
hogy a tavalyihoz képest idén sok-
kal többen jöttek el a megemléke-
zésre, amely immár hatodik volt a
sorban. A program szeretetven-
dégséggel zárult a parókián. 

Augusztus 20-án a várszigeti
Szent István kápolnában emlékez-
tünk államalapító királyunkra szent-
misével és kenyérszenteléssel. 

– Szent Cirill és Szent Metód
emlékének ápolása eredményez-
heti Zalavár szlovákiai kapcsola-
tainak bõvítését?

– Ellátogatott hozzánk Stu-
bendek László, a szlovákiai Észak-
Komárom polgármestere, aki a
Nyitra Megyei Önkormányzat meg-
bízásából keresett fel minket.
Szent Cirill és Metód szláv aposto-
lok innét érkeztek egykor
Zalavárra, akkori nevén Mosa-
burgba. Szeptemberben utazom ki
Észak-Komáromba, ahol tárgyalá-
sokat folytatunk a Nyitra megyei
vezetõkkel az együttmûködés le-
hetõségeirõl.

– Kijelenthetjük, hogy a Várszi-
get történelmi jelentõsége miatt
egyre nagyobb látogatottsággal
bír?

– Igen. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum több évtizede végez itt ása-

tásokat, ami érdeklõdésre számít.
Szívesen jönnek az emberek,
hogy megtekintsék a Szent Ador-
ján bazilika feltárt romjait, vagy a
Makovecz Imre által tervezett Mil-
lenniumi Emlékházat. A házasu-
landók is felfedezték ezt az épüle-
tet, egyre több pár választja há-
zasságkötése helyszínéül. Anya-
könyvvezetõ révén számomra
nagy öröm, hogy én vezethetem
le a szertartásokat. A történelmi
környezetet, a Kis-Balatont fotó-
zás szempontjából is nagyon ked-
velik a jegyespárok. Köszönet ille-
ti a Kis-Balaton Bemutatóház ve-
zetõjét és munkatársait, akikre

valamennyi várszigeti ünnepünk
és esküvõk megtartásában szá-
míthatunk. 

– Milyen pályázati lehetõsé-
gekkel kívánnak élni a település
fejlesztése érdekében?

– Azzal kezdeném, hogy márci-
usban fejeztük be a közvilágítás
korszerûsítését, mely során a régi
lámpatesteket ledes lámpatestek-
re cseréltük. A közelmúltban há-
rom TOP-pályázatot nyújtottunk
be. Sármellékkel közösen a repülõ-
téren található ipari park fejleszté-
sére, elõretekintve a jövõ felé
négy önkormányzattal (Sármellék,
Szentgyörgyvár és Alsópáhok) kö-

zösen napelempark létesítésére
adtunk be pályázatot, ami az ön-
kormányzati intézmények villamos
energia ellátását biztosítaná a tele-
püléseken. A harmadik TOP-
pályázatunk egy épületkomple-
xum energetikai korszerûsítését
tenné lehetõvé. Az óvoda, a
könyvtár, az orvosi rendelõ és a vé-
dõnõi szolgálat otthona ez az épü-
let, ahol fûtéskorszerûsítést, hõszi-
getelést és a nyílászárók cseréjét
szeretnénk elvégezni. A beruhá-
zással költségtakarékosabb fenn-
tartást remélünk.

Ezenkívül a központi költség-
vetés terhére újból beadtuk pá-
lyázatunkat járdafelújításra, ami a
lebuji falurésztõl vezetne az álta-
lános iskoláig. Az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása kiíráson üzemi
konyhánk korszerûsítésére ad-
tunk be pályázatot. Ezek a pályá-
zatok önerõt igényelnek, míg a
TOP-pályázatok százszázalékos tá-
mogatottságúak.

Nagyon jó kapcsolatot ápolunk
az egyházközséggel, amely a plé-
bániai hivatal külsõ-belsõ rekonst-
rukciójára adott be pályázatot.
Templomunk nagyon szép, a mel-
lette lévõ épületre azonban igen-

csak ráfér a felújítás. Képviselõ-
testületünk anyagilag segíteni kí-
vánja a beruházást, melynek meg-
valósítása közös érdekünk, hiszen
az itt élõket szolgálja. 

– Milyen események lesznek
még az idén?

– Megemlíteném, hogy május
utolsó vasárnapján, hosszú idõ
után, elsõ alkalommal rendeztünk
gyermeknapot. Köszönet illeti a
pedagógusokat, szülõket a progra-
mon való közremûködésért.
Ugrálóvár, rodeó bika, ügyességi
sorversenyek szórakoztatták a
gyerekeket, akik a megyei könyv-
tár jóvoltából bábelõadást is meg-
tekinthettek. A rendezvény alatt
zsíros kenyér, szülõk által készített
palacsinta oltotta a játék hevében
megéhezett nebulók éhségét. Ok-
tóberben az idõseket köszöntjük.
Sokan élnek egyedül, ezért idén
szintén elsõ alkalommal falu kará-
csonyát is szeretnénk tartani.

Önkormányzatunk elkötelezett
a település fejlesztésében, ezért
bízunk pályázataink kedvezõ elbí-
rálásában. Részünkrõl megvan az
akarat, együttmûködési szándék,
hogy Zalavárt tovább szépítsük,
fejlesszük.

Antal Lívia

Amerre a szem ellát, dödölle
a sütõben, dödölle a tepsiben,
dödölle a papírtányérokon. A he-
lyi hölgyek és urak idén is kitet-
tek magukért, hiszen a közked-
velt göcseji étek elkészítése
nem kis fáradsággal jár. Az
augusztus 12. és 14. között 20.
alkalommal megrendezett kus-
tánszegi napok a gasztronómiai
élmények mellett remek szóra-
kozást kínált a helyieknek és az
érdeklõdõknek.

Mások mellett a kovács-
gyöpiek csapata is sokadszorra
vállalta magára a dödöllekészítést
a rendezvényen. Dóráné Ida el-
mondta, valamennyien szomszé-

dok, más alkalmakkal is szívesen
összejárnak, énekelnek, sütnek-
fõznek. A vidámság és az össze-
tartozás érzése tartja össze õket.
Ezúttal is többfogásos menüsort
állítottak össze, elõételnek bab-
gulyást, a fõétel dödölle mellé
vadpörköltet, pirított szalonnát,
tejfölt és savanyúságot kínáltak,
és persze finom süteményeket.
Érdeklõdésünkre elmondta, nincs
különösebb titka a dödöllének,
egyszerûen jól össze kell dolgozni
az alapanyagokat, a finom ízt pe-

dig a zsíron, hagymán való pirítás
adja.

A dödölle nemcsak egyszerû
és finom, de laktató étel is. Ezt a
tulajdonságát leginkább a zsûri
tagjai érezték meg, hat csapat
kosztját kellett ugyanis végigkós-
tolniuk. Fazekas István jegyzõ
örömének adott hangot a finom
étkek és a szép terítékek láttán. A

zsûri ugyanis a kínálás módját is
értékelte. Panácz Antal, Zalaeger-
szeg egykori önkormányzati kép-
viselõje hozzáfûzte, az értékelés
csak jelképes, hiszen minden csa-
patnak, csapattagnak kijár a di-
cséret a fáradozásért, hogy ven-
dégül látják az embereket. 

A rendezvényen nemcsak a
dödöllébõl, de a palacsintából is
bõven fogyott. Az önzetlenség a
véradásban is megnyilvánult,
amely lehetõséggel sokan éltek.
Papp Andrea a közelmúltban csat-

lakozott a vöröskereszthez, a
zalatárnoki alapszervezet titkári
feladatait látja el. Rendszeres vér-
adó, mint mondta, nem számolja,
hogy ez már hányadik alkalom. A
lényeg a segítségnyújtás.

Egy falunap akkor sikeres, ha
igazán áthatja a közösségi össze-
tartozás, melybõl Kustánszegen
nincs hiány – értékelt Bécs Tiborné
polgármester, külön kiemelve a
csapatok vendéglátásban betöl-
tött szerepét. Az önkormányzat a
szórakozásról gondoskodik a kor-
osztályok igényeit figyelembe ve-
võ programkínálattal.

A kustánszegi napok augusz-
tus 12-én Nótaesttel kezdõdött,
melyet a Tájház udvarán tartot-
tunk. Egy jótékonysági estnek is
helyet adtunk a sörsátorban, me-
lyet Siposné Deák Tímea szerve-
zett, Ihász Viktor négyéves
milejszegi kisfiú támogatása céljá-

val. A szombat korán indult a Gö-
csej Horgászegyesület halfogó
versenyével, majd strandröplab-
dával folytatódott a tóparton a
zalaegerszegi szabadidõsport bi-
zottság szervezésében.

A többi programnak már a
sportpálya szomszédsága adott
helyet, így a 18. alkalommal meg-
rendezett Göcseji dödöllefõzõ
versenynek. Mindeközben egy-
mást követték a fellépõk (Tesók,
Balance Band, Magic of Music, Or-
feum Vándorszínpad) a rendez-
vénysátorban. Bódi Guszti & Mar-
gó nagysikerû koncertje után a
hazaiaknak jutott a fõszerep. A
Cserta Táncegyüttes után ismét
színpadra lépett a településrõl el-
származott Székely Szilveszter, aki
Junior Príma Díjas táncmûvész és
partnere Kolbert Bernadett. A
gyerekeknek a csillámtetoválás,
ugrálóvár, lovas szekerezés nyúj-

tott külön elfoglaltságot. Vasár-
nap strandröplabda nõi páros tor-
nát rendeztek a tóparton.

– Egyelõre a pályázatokat vár-
juk, erõnket ezek önrészéhez tar-
talékoljuk. Leginkább útjainkat,
vízelvezetõ árkainkat szeretnénk
felújítani. Néhány utcában ugyan
már végeztünk rekonstrukciót,
de ez korántsem teljes – válaszolt
Bécs Tiborné az önkormányzat
fejlesztési terveit firtató kérdé-
sünkre. – Éppen ezért a jól gaz-
dálkodó önkormányzatok számá-
ra juttatott támogatás második
részletét négy önkormányzati út
felújítására szeretnénk felhasz-
nálni. Ennek pályázatát augusztus
31-ig kell benyújtani. 

Tervezzük a volt iskolaépület
hasznosítását attól függõen,
hogy milyen pályázati támogatást

tudunk rendelni hozzá. Önkor-
mányzatunk a magánjellegû hasz-
nosítástól sem zárkózik el, ha va-
lamely beruházót érdekelné az
épület. 

A hivatalunk tavaly újult meg,
most szeretnénk az elõtte lévõ
teret parkosítani. Önkormányza-
tunk fontosnak érzi az itt élõk se-
gítését, többek között lakásfenn-
tartási támogatást nyújtunk a rá-
szorulóknak. Szeretnénk bõvíteni
a szociális támogatások körét,
ezért pályázatot nyújtottunk be. 

Bízunk benne, hogy a
kustánszegi napok rendezvényso-
rozat mindnyájunknak tartalmas
kikapcsolódást nyújtott, hogy az-
tán újult erõvel folytathassuk
munkákat – köszönt el a polgár-
mester.

– liv –

TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEK ÁPOLÁSA ÉS FALUFEJLESZTÉS

Cirill és Metód emlékezete Zalaváron

SZÍNES PROGRAMKÍNÁLAT, FERGETEGES HANGULAT

Kustánszegi dödöllefesztivál

Dr. Simicskó István a megemlékezésen.

Horváth Ildikó polgármester
felszeli az új kenyeret.
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Horváth Ottó, Zalabaksa pol-
gármestere elmondta, ezúttal is
sikerült tartalmas, szórakoztató,
valódi kikapcsolódást kínáló prog-
ramot összeállítani a község apra-
ja-nagyjának.

– A hétköznapok persze a
munkáról, a szisztematikus falu-
megújításról szólnak. Pályázati
forrás felhasználásával szeret-
nénk megújítani az orvosi rende-
lõ tetõszerkezetét, de a közös
önkormányzati hivatal épületé-
nek szigetelését és nyílászáróinak
kicserélését is el kívánjuk végez-
ni. Leader-pályá-zatokhoz kap-
csolódva kiadnánk a település

monográfiáját és beszereznénk
egy univerzális, a közterületeken
több célra hasznosítható traktort
is. A kül- és belterületi utak, jár-
dák modernizálását is folyamato-
san napirenden tartjuk – emelte
ki a polgármester.

– Idén is sokan voltak kíváncsi-
ak a Zalabaksai Hagyományápoló,
Kertbarát és Kulturális Egyesület
immár negyedik alkalommal tar-
tott kézi és gépi cséplési bemuta-
tójára – vette át a szót Berkes Jó-
zsef mezõgazdasági mérnök, nö-
vényvédelmi üzemmérnök, az
egyesület elnöke. A szervezet
rendelkezik egy felújított, üzem-
képes állapotú, 1924-ben gyár-
tott cséplõgéppel, amelynek ke-
zelõszemélyzetét a tagság alkot-
ja. Többen elismerõen hajtottak
fejet, amikor a kézi cséplés nehéz
munkafolyamatába bepillantást
nyertek. 

A kézzel, illetve géppel álta-
lunk csépelt gabonát saját ma-
gunk arattuk, és 104 kévébe kö-
töttük. A férfiak fehér, bõszárú
nadrágban; a fejkendõt viselõ
nõk fehér buggyos ujjú blúzban
és hosszú fehér bugyogóban,
idézték föl a régi idõk népvisele-
tét. Az esti közgyûlésen is szóba
került, hogy meghívás esetén, az

egyesület tagjai szívesen tartaná-
nak efféle, cséplõgépes bemuta-
tót határon innen és túl is.

A fõzõverseny háziasszonya-
ként Kulcsárné Horváth Lívia azt
emelte, ki, hogy négy évvel ez-
elõtt még 8, most pedig már 14
csapat, baráti közösség adta le
nevezését. Õk 13-féle ételt sütöt-
tek-fõztek. Készült tárkonyos
vadkacsa leves, vadsült, sertés-,
kakas-, birka- és nyúlpörkölt, chi-
lis, csülkös és babgulyás, halászlé,
rizottós sült szárnyas, no meg
vadas is. 

A finoman elkészített, változa-
tos ételeket Páli Zoltán plébános

zsûrielnök, Molnár Tibor alpolgár-
mester és Lengyel Tamás szakács
kóstolta végig a pontozásos érté-
kelés elõtt. A versenybe beneve-
zõket láthatóan nem az
„ízmesteri cím” megszerzése fog-
lalkoztatta, hanem inkább a kö-
zösségben, vidámságban, derûvel
eltöltött idõ motiválta. Az önkor-
mányzat negyedezer fõt vendé-
gelt meg csülkös babgulyással. A
nosztalgia muzsikát a helybéli
Trendy zenekar tagjai biztosítot-
ták. Egy fergeteges operett mû-
sort elõadva, felléptek az Orfeum
Vándorszínpad énekesei: Birinyi
Mónika és Bálint Csaba.

A C-kategóriás fogathajtó or-
szágos versenynek a Baksa-tó
melletti füves pálya biztosított
helyszínt – idézte föl a program
szervezõinek nevében dr. Sohár
Edina önkormányzati képviselõ.
Az ötletgazda szerint a 11 neve-
zéssel zajló Zala megyei akadály-
és vadászhajtó verseny az októ-
beri országos verseny kvalifikáci-
ós fordulójaként szerzett öröm-
perceket. Mindkét versengési
forma gyõzteseként Lebics Ist-
vánt, a Zalalövõ és Környéke Lo-
vassport Egyesület versenyzõjét
ünnepeltük. 

Nemes Norbert

...hiszen az eddig mûködõ
honlap mind küllemében, mind
struktúrájában – ne szépítsük a
dolgot – elavult. Ennyivel el is in-
tézhetnénk, hogy miért cserél ar-
culatot portálunk, ám röviden
azért vegyük sorra a – nem csu-
pán szépészeti – beavatkozás
rejtett részleteit…

ÉRTÉKMEGÕRZÉS,
ÉRTÉKTEREMTÉS 

A Zalamédia Online portál a
XX. században indult útjára, egé-
szen pontosan 1999. 09. 13-án
foglaltuk le az internetes címün-
ket – ezt követõen több változat
látott napvilágot, aktív oldalaink
száma azóta tízezrekben mér-
hetõ. 

Mit látunk a fõoldalon? Felül-
rõl lefelé, majd balról jobbra a

Vezetõ hírek, Heti téma, Galéria,
Laza média tematikával alapoz a
visszatérõ és új látogatókra a
portál. Szolgáltatásaink továbbá
a Rövidhírek, részletes Prog-
ramajánló, Csemegézõ (szemlé-
zett tartalmakkal), Állásajánla-
tok, a Lapcsaládunk PDF archí-
vuma, Szolgáltatások, Cégbox,
Hírlevél és Címkefelhõ részek.

A tartalomegységek a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás és
portálfrissítés jegyében kerültek

kialakításra, melyeket egy haté-
kony tartalomkezelõ rendszer tá-
mogat a háttérben.

ZALAMÉDIA
– A HELYI ÉRTÉK

A portálon szembetûnõ válto-
zás lehet még a logónk és a
szlogenünk cseréje, mellyel a
„helyi értékekre” kívánjuk felhív-
ni a figyelmet. Híreink, informá-
cióink a múltban és a jelenben is
a helyi történésekre koncentrál-

tak, nem titok: ezt tervezzük a
jövõben is.

A ZalaMédia évtizedek óta a
megye egyik legnagyobb hír- és
cikkarchívumával rendelkezik, hi-
szen nyomtatott kiadványaink
(ZalaEgerszeG hetilap, Zalai Nap-
ló, Hévíz Keszthely és Vidéke) ko-
rábbi változatai a kezdetektõl, va-
gyis 1999-tõl találhatók meg a
honlapon. Ez az érték természete-
sen nem veszhet el, így a portál új
változata is lehetõséget ad arra,
hogy felkutassuk a korabeli ese-
ményekrõl szóló írásokat.

Összefoglalva: a megújult por-
tál – követve a hagyományokat –
a dinamikus és flexibilis megol-
dásokkal kívánja kiszolgálni a
helyi valamint a Zala megye
iránt érdeklõdõ látogatókat.

www.zalamedia.hu

CSÉPLÉS, FOGATHAJTÁS, FÕZÕCSKE 

Családi Nap Zalabaksán
Több százan jöttek el a Baksa-tó partjára augusztus elsõ hétvégé-

jén, a hagyományos, a helyhatóság és a civilek által közösen szerve-
zett Családi Nap rendezvényére.

ZALAMÉDIA – MEGÚJULT KÖNTÖSBEN



HAGYOMÁNY6 TÉRSÉG

– A falunap reggel horgászver-
sennyel kezdõdött, majd kispá-
lyás focimeccset tekinthettek
meg az érdeklõdõk – kezdte be-
számolóját Birkás Zoltán polgár-
mester. – Több csapat fõzött, de a
versenyre csak a helyi Bukfenc
csapat nevezett be, egyértelmû,
hogy õk gyõztek. Ezt követõen a
kistolmácsi tavon sárkányhajó-
verseny indult, melyet a nyolc
csapat közül a kanizsai Hullámhá-
rítók nyertek meg. Volt hõlégbal-
lonos sétarepülés, a tûzoltók hab-
bal való oltást mutattak be, a
gyerekeket ugrálóvár, tetoválás,
gyöngyfûzés, hagyományos népi
játékok szórakoztatták. A hor-
gászverseny legeredményesebb
ifjú horgásza Kámán Martin lett,
míg felnõtt kategóriában a hor-
vát Jozef Orsos lett a gyõztes. A
szentmise után mindnyájuknak
átadtuk a díjakat.

A helyi diákok jutalmazása
ugyancsak hagyomány a faluna-
pon. A díjakat és a jutalomkönyve-
ket Birkás Zoltán polgármester va-
lamint Farkas Szilárd letenyei pol-
gármester, a Kistolmács Jövõjéért
Közhasznú Egyesület elnöke adták
át Bíró Anikó, Orsós Csilla, Orsós
Sándor, Mezriczky Annamária, Ba-
logh Kitti Hajnalka, Orsós Nóra, Va-
dász Laura, Birkás Gábor, Balogh
Boglárka, Vadász Dorina és Birkás
Zoltán tanulóknak. A kitûnõ tanul-
mányi eredményt elért ifj. Birkás
Zoltánt az egyesület egy kupával is
megjutalmazta.

– Nagyon jól sikerült a falunap,
és ezúton szeretném megköszönni
szponzorainknak a támogatást,
amelybõl változatos programokat
valósíthattunk meg és díjazhattuk
diákjainkat.  

Július 20-án erdélyi gyerekeket
láttunk vendégül a zalacsébi Erdei-
faluért Alapítvány által. Elõször

Böjte Csaba árvái jöttek volna, de
aztán a még nehezebb helyzetben
lévõ gyimesbükki iskolásokra esett
a választás. A Zalai 76-os Motoros
Egyesület tagjai megmotoroztat-
ták a lelkes gyerekeket. 

Birkás Zoltán polgármester
gondoskodott a vendéglátásról.
Kérésére a Horváth Hús, a Tutika
ABC, a Zami cukrászat, saját vállal-
kozása, a Fortuna Vendéglõ és
Vendégház ajánlotta fel az alap-
anyagokat, a falu kertjeibõl krump-

lit, zöldségeket, amibõl gulyásle-
vest, pörköltet fõztek. A gyerekek
a sütemények mellett gyümölcsö-
ket is kaptak. 

– Nyertünk több mint négymil-
lió forintot az orvosi rendelõ felújí-
tására. A jól gazdálkodó önkor-
mányzatok számára juttatott álla-
mi forrás második részletébõl, ami
2,95 millió forint, a temetõ kör-
nyezetét szeretnénk rendbe tenni.
Ugyancsak pályázatból a kemping-
ben egy fedett közösségi teret
hoznánk létre. Az épületben nõi-

férfi mosdó és egy elektromos töl-
tõállomás is létesülne a kerékpáros
turisták számára. A megyei köz-
gyûléshez beadott szlovén–ma-
gyar pályázati projektben kerékpá-
ros pihenõhelyet alakítanánk ki.
Továbbá egy felnõtt játszóteret is
létesítenénk szintén támogatás-
ból. Idõközben elkészültek a hirde-
tõtábláink és kihelyeztük a tópart-
ra a Kistolmácsi Szabadstrand táb-
lát – zárta a beszélgetést a fejlesz-
tésekkel a polgármester.

NAGYSIKERÛ FALUNAP KISTOLMÁCSON

Elismerések és szórakoztató programok

Mozgalmasan telt el a nyár
Kehidakustányban, ahol az új fej-
lesztéseknek köszönhetõen nagy-
szerû programok követték egy-
mást. A Hagyományõrzõ Mariska
udvart és a Tájházat júniusban
adták át, a következõ hónapban
a Juliális rendezvény számítha-
tott nagy érdeklõdésre, augusz-
tus 6-án pedig a Hagyományõrzõ
Mariska udvaron létesített pajta-
színház avatása. 

– Az avatási ünnepséget mi
más tehette volna igazán emléke-
zetessé, minthogy színpadi pro-
dukcióval örvendeztessük meg a
közönséget. Az elsõ pajtaszínházi
elõadást az Újszínpad Kulturális

Egyesület Hévíz VID-Ámító Társu-
lat vitte színre – kezdte beszámo-
lóját a programról Lázár István,
Kehida-kustány polgármestere. –
Két vidám parasztkomédiát adtak
elõ, a hely, az esemény hangulatá-
hoz illõen hatalmas jókedvet te-
remtve. 

A teltházas rendezvényen fon-
tosnak éreztem, hogy megköszön-
jem a munkát azoknak, akik a ro-
mos istálló pajtaszínházzá való át-
alakításában aktívan közremûköd-
tek. Gondos László önkormányzati
dolgozó az elõkészületekben és a
technikai feltételek biztosításában

vett részt. Varga Attila kõmûves
vállalkozó azon elképzelésünket
valósította meg, melybõl ez a
csodálatosan szép pajtaszínház
megszülethetett. A beruházást
egyrészt a helyi sajátosságokra
épülõ közmunkaprogramból finan-
szíroztuk. Építési anyagokat sze-
reztünk be, illetve gépi munkát vé-
geztünk az elnyert összegbõl, amit

önkormányzatunk kiegészített sa-
ját erõvel.

Mindez azonban csak a mûköd-
tetéssel teljes, így a Tájház, a Ha-
gyományõrzõ Mariska udvar és a
pajtaszínház egyik összefogó veze-
tõje, Gellért Erzsébet. A hagyo-
mányõrzés céljával felújított léte-
sítmények Kehidakustány turiszti-
kai kínálatát bõvítik, melyek prog-
ramfelelõse Lorencsics Istvánné
Csilla. 

A pajtaszínház avatását nagy ér-
deklõdés kísérte, a településen tar-
tózkodó turisták is eljöttek. A vén
diófa alatt helyi készítésû sütemé-

nyeket és szörpöket kínáltak a
vendégeknek. A házigazda szere-
pét pedig Gergely János Uram paj-
tagazda töltötte be, aki a pajta-
döngölésrõl mulatságos történe-
tet adott elõ. 

– Augusztus 12-én aztán újabb
ünnepre kerítettek sort.

– A Tájház udvarán õshonos
gyümölcsfafajtákból tündérkertet
hoztunk létre, míg a Mariska ud-
varban egy gyógy- és fûszernö-
vénykertet Girdán Józsefné szak-
mai vezetésével. Ezt a kertet avat-
tuk fel és mutattuk be augusztus
12-én. Az ünnepségen fellépett
Tintér Gabriella, Junior Prima Díjas
népdalénekes, népzenész. A ren-
dezvényen az itt termesztett
gyógy- és fûszernövényekkel ké-
szített italokat és ételeket kóstol-
hatott a népes vendégsereg. 

– Milyen célokat szolgálnak az
új létesítmények?

– A hagyományõrzés céljával
megmentett épületek a helyi kö-

zösségi és kulturális élet színtere-
ként fognak szolgálni. Éppen ezért
az itt bevezetett rendezvények tu-
risztikai programkínálatunk szer-
ves részeivé válnak 2017-tõl, me-
lyekre ugyancsak elvárjuk a lakos-
ságot és a turistákat. Az értékmen-
téssel nagyon fontos célunk, hogy
az iskolások és óvodások megis-
merjék, megéljék a hagyományo-
kat. Ahogy elkészült a Mariska ud-
var és a pajtaszínház, már számos
kézmûves foglalkozás, hagyomá-
nyos ételek sütése, fõzése várta itt
a gyereket, és ezek a jövõben is
folytatódni fognak a tanév alatt és
a nyári szünetben. A nyári gyer-
mektábornak eddig a sportpálya és
a kultúrház adott helyet, idén
azonban a Mariska udvar és a paj-
taszínház is, ahol elõadásokkal is
várjuk majd a gyerekeket egész
évben. 

Amikor feltettük a Facebookra
a pajtaszínház avatójának meghí-
vóját, 170-en lájkolták, és ahogy

felkerültek az elsõ fotók az ese-
ményrõl, máris 400-an fejezték ki
tetszésüket. Azt gondolom, ez is
sokat elárul a program fogadtatá-
sáról.   

Kehidakustányban a kézmûves
foglalkozások mellett nyári karate-
tábor is várja a gyerekeket, ami
ottjártunkkor még tartott. Amikor
a polgármesterrel átmentünk,
hogy megtekintsük az idõközben
már megnyílt babamúzeumot a
közösségi házban, benéztünk a ka-
rateedzésre is.

– A Zalaszentgróti Shotokan Ka-
rate Do Egyesület tagjai táboroz-
nak itt hétfõtõl péntekig két edzõ
irányításával. Csütörtökön lesz a
vizsga, melyen több szintbõl mu-
tatják be tudásukat a fiúk, lányok –
mondta el érdeklõdésünkre Komá-
romi József 5. danos karatemester,
az egyesület elnöke, aki a helyi ál-
talános iskolában is tanítja a sport-
ágat. – A tábor kettõs indíttatású, a
vizsgára való felkészítés mellett a
közösségi életre való nevelés
ugyancsak fontos cél. Szombaton
játékos vetélkedõvel zárul a tábor,
melyen tudásszint és életkor sze-
rint versenyeznek a gyerekek egy-
mással.  

A Deák Ferenc Kulturális Ren-
dezvény és Közösségi Ház emele-
tén Christine Daniel saját készítésû,
sváb és magyar népviseletes ba-

báiból nyílt állandó kiállítás. Lázár
István polgármester elmondta, a
több mint hatvan darabból álló
gyûjteményt a Göcseji Múzeum
õrizte ez idáig, amit Christine
Daniel örökösei adományoztak
Kehidakustány önkormányzatának.
Láthatók többek között sokác, ka-
lotaszegi, torockói, szentistványi,
buzsáki, hetési, szennai, kalocsai és
csökölyi népviseletek, melyeket
esküvõkön, temetéseken, aratás-
kor, kézfogókor vagy éppen vásár-
ra menve öltöttek magukra a régi
korok emberei. Mindegyik vitrin
egy-egy ilyen életképet jelenít
meg. A páratlan gyûjtemény a
Deák-kúria nyitvatartási ideje alatt
látogatható, hétfõtõl péntekig 9 és
15 óra között. Idõpont-egyeztetés
is kérhetõ a 06-83/334-013-as
telefonszámon.

Kehidakustány önkormányzata
fontos feladatának tekinti a rég-
múlt emlékeinek megõrzését, a
népszokások élõvé tételét. A Táj-
ház, a Hagyományõrzõ Mariska ud-
var, a pajtaszínház, a tündérkert és
a gyógy- és fûszernövénykert lét-
rehozásával ez a törekvése nyilvá-
nul meg, hogy ezen létesítmények
a termál- és élményfürdõjérõl köz-
kedvelt település jelenének, jövõjé-
nek formálói legyenek, hangsú-
lyozta Lázár István.

Antal Lívia

MEGELEVENEDÕ HAGYOMÁNYOK KEHIDAKUSTÁNYBAN

Pajtaszínház-avató pajtadöngöléssel

Lázár István polgármester a babamúzeumot mutatja be.

Tánc a pajtaszínházban.

Nagysikerû falunapot tudhat maga mögött Kistolmács önkor-
mányzata. A hatodik alkalommal megtartott rendezvény minden ed-
digieknél több látogatót vonzott július 23-án. 
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Nagy Lászlóné, Zalacsány pol-
gármestere köszöntötte elsõként
az ünnepség résztvevõit. Elmond-
ta, az önkormányzat 2014 márciu-
sában nyújtotta be pályázatát az
Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz.
A kedvezõ elbírálásról idén értesül-
tek, melyben szerepet játszott az
is, hogy három helyi cégtõl meg-
határozott összegben érkezett tár-
sasági adó (TAO) felajánlás az ala-
pítvány részére. A polgármester
hangsúlyozta, az ovifoci-pályának
köszönhetõen már óvodás korban
el tudják kezdeni a sport, a mozgás
szeretetére való nevelést. A sport
nemcsak a különféle mozgásfor-
mák elsajátítását segíti, hanem a
csapatszellem által a közösségi ér-
zés kialakulását is. A rendszeres
mozgás fontos a gyerekek testi és
szociális készségeinek fejlõdése
szempontjából. A sikeres jövõ
egyik alapfeltétele az egészség,
melynek megõrzését legjobban
mozgással, sportolással tudjuk biz-
tosítani, emelte ki. 

A multifunkcionális sportpálya
nemcsak a foci, de más sportágak
kipróbálására, elsajátítására is lehe-
tõséget ad. Az óvoda sporteszkö-
zökkel is gazdagodott, az óvoda-
pedagógusok szakmai képzésen
vettek részt.

Bogdán Bianka, az Ovi-Foci Köz-
hasznú Alapítvány irodavezetõje
emlékeztetett arra, hogy az alapít-
ványt Buzánszky Jenõ, a legendás
Aranycsapat egykori tagja alapítot-
ta azzal a céllal, hogy már egészen
kiskorban megismertessék a gye-
rekekkel a mozgás örömét, az
egészséges életmód jelentõségét.
Az irodavezetõ utalt arra, hogy a
következõ aranycsapat tagja akár
zalacsányi is lehet, illetve örömmel
jegyezte meg azt is, hogy Tóth Tí-
mea alelnökük nagymamája szin-
tén zalacsányi. 

Ezt követõen az óvodások ze-
nés, verses mûsorral lepték meg a
közönséget, majd Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ mondott
beszédet. Örömét fejezte ki, hogy
a felnõtt mûfüves sportpályát kö-
vetõen most a legkisebbeknek is
létesülhetett modern focipálya,
hozzáfûzve azt, hogy a focit is kis-
korban érdemes elkezdeni. Méltat-
ta az önkormányzat településfej-
lesztésben elért eredményeit, és
sok sikert kívánt a jövõbeni tervek
megvalósításához.   

Az új szabadtéri sportlétesít-
ményt Major István plébános szen-
telte meg, a jó Isten áldását kérve
a gyerekekre, a szülõkre és a peda-
gógusokra. A szalagátvágást köve-
tõen csapatjátékokkal vették birto-
kukba az ovifoci-pályát a gyerekek.

– Zalacsány felemelõ ünnepeit
mindig dolgos hétköznapok elõ-
zik meg, illetve követik. Milyen
feladatokat végeztek el, hogyan

kívánják tovább szépíteni a tele-
pülést? – Nagy Lászlóné polgár-
mestert kérdeztük.

– Tavaly novembertõl a Vasút
utcában és a temetõben járdát
építettünk, leaszfaltoztuk a Vasút
utca északi oldalát és az Örvényes
utcát. Az óvoda bejáratát is rend-
betettük a vízelvezetõ árokkal
együtt, mindezt 20,7 millió forint
saját erõbõl. A Csány László utcá-
ban nemrég készült el egy híd 1,6
millió forintból, a temetõben pe-

dig most építjük a második urna-
falat. Folytatjuk a járdaépítési
programunkat is, ezúttal a József
Attila és a Dózsa György utcában
újítjuk meg a gyalogosúttestet
viacoloros térkõvel. Az általános
iskolában és az óvodában a nyári
karbantartási munkákat is elvé-
geztük. Az iskola mellett önerõbõl
egy felnõtt játszóparkot alakítot-
tunk ki, a fitnesz eszközöket elõ-
szeretettel használják az idõseb-
bek is.

A két kastélynak és a golfpályá-
nak köszönhetõen egyre növekszik
idegenforgalmunk, ezért egyálta-
lán nem mindegy milyen elsõ be-
nyomást szereznek a faluban sétá-
ló, programjainkat látogató vendé-
gek. A kastély vendégei szívesen
veszik bérbe a mûfüves sportpá-

lyát is. Azt gondoljuk, egy telepü-
lés rendezett környezetéhez az
utak, járdák, zöldfelületek állapota,
külcsíne szorosan hozzátartozik,
éppen ezért fordítunk állandó fi-
gyelmet erre. Idén húsz közmun-

kást foglalkoztatunk, rájuk bízzuk
ezen feladatok elvégzését. 

– Hogyan kívánják tovább fej-
leszteni a települést?

– Az önerõs fejlesztések mellett
élni kívánunk a pályázatok adta le-
hetõségekkel, így több kiírásra
nyújtottunk be pályázatot idén. A
településképet meghatározó épü-
letek külsõ rekonstrukciója prog-
ram keretében a volt idõsek klub-
ját szeretnénk felújítani. A Nemze-
ti Szabadidõs – Egészség Sportpark
Program kiírására szintén pályáz-
tunk. Az idõsek otthona mellé is lé-
tesítenénk egy felnõtt játszóteret,
így a belsõ falurészben élõknek
nem szükséges felmenni az iskolá-
hoz. A TOP-program energetikai
korszerûsítést szolgáló kiírása ré-
vén napelemes rendszert telepíte-
nénk az iskolára, az óvodára és a
hivatalra, ami az intézmények vil-
lanyáram-ellátását biztosítaná
energiatakarékos módon. Bízunk a
kedvezõ elbírálásban, hogy ezeket
a tervezett beruházásokat 2017-
ben megvalósíthassuk.

– Közösségi ünnepeik?
– Hagyományos falunapunkat

július 23-án tartottuk, szép számú
érdeklõdõ mellett. Szeptember
23-án az idõseket köszöntjük, ok-
tóber elsején szüreti felvonulásra
invitáljuk a lakosságot, advent
négy vasárnapján pedig a kará-
csonyvárást ünnepeljük. Önkor-
mányzatunk lehetõségeihez mér-
ten igyekszik segíteni lakóit, külö-
nös tekintettel a fiatalokra. Így
minden zalacsányi lakosú általános
iskolás ingyen kapja a tankönyvet,
és tízezer forintos iskolakezdési tá-
mogatásban részesül.

Szeretnénk az elkövetkezõ
években tovább szépíteni telepü-
lésünket, az utak, járdák, épületek
rekonstrukcióját éppen ezért tart-
juk fontosnak. Zalacsányhoz méltó
tetszetõs faluképpel egyaránt örö-
met szeretnénk szerezni a lakos-
ságnak és az ide látogató vendé-
geknek – hangsúlyozta végül Nagy
Lászlóné.

Antal Lívia

– A mûszaki alállomás mûködte-
téséhez megkaptuk a szükséges
akkreditációt, a szerzõdést megkö-
töttük a központtal – mondta ér-
deklõdésünkre Németh Lajos, az N
Agri-Medi Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja. – A megrendelt mûszerek folya-
matosan érkeznek, melyekkel a
szántóföldi és a gyümölcsösökben
használatos permetezõgépek fe-
lülvizsgálatát, mûszaki vizsgáztatá-
sát fogjuk végezni Zala megyében.
Mindeközben a termelõket is fo-
lyamatosan tájékoztatjuk, hiszen a
november 26-i határidõ kötelezõ
uniós elõírás, amit célszerû komo-
lyan venni.

– Hogyan jelentkezhetnek a
gazdák?

– A jelentkezés online történik.
A www.ngea.hu honlapon kell a
gazdálkodóknak a vizsgálandó, il-
letve vizsgáztatandó gépeik re-
gisztrációját elvégezniük. Itt kell
felvinni a gépek típusát, összes
adatát, amelyrõl mi is értesítést
kapunk. Jelen pillanatban mintegy
ötvenen regisztráltak, ami kevés
egyelõre. A félreértések elkerülése
végett minden függesztett, önjáró
illetve vontatott berendezést kell
csak regisztrálni, a háti és kézi per-
metezõkre nem vonatkozik a ren-
delet. Nyilván november 26-ig
nem tudjuk elvégezni valamennyi
gép vizsgáztatását, hiszen egyelõ-

re pontos adatunk sincs számuk-
ról, a regisztráció azonban men-
tességet jelent. Aki ezt elmulaszt-
ja, annak megítélése szigorodni
fog a határidõt követõen. Ez az
MVH-támogatás megvonásával is
járhat.

– Milyen hatóságok végzik az
ellenõrzést?

– A megyei kormányhivatal nö-
vényvédelmi felügyelõsége, a NAV,
a NÉBIH, az MVH egyaránt rálát a
központi honlapon a rendszerre;
hányan jelentkeztek be, hány gép

vizsgázott, illetve hol tart vizsgáz-
tatásuk. A termelõk, valamint a
vizsgáztatás módjáról való tájékoz-
tatásban, a berendezések számá-
nak felmérésében sok segítséget
kapunk a megyei kormányhivatal-
tól, az agrárgazdasági kamara és a
növényorvosi kamara megyei szer-
vezetétõl. 

– Hogyan történik a vizsgázta-
tás?

– Nagykanizsán, a Sörgyár utcá-
ban, az Agro-Coord székhelyén ta-
lálható a N AGRI-MEDI Kft. telephe-
lye, ugyanakkor a vizsgáztatás
mindig a termelõnél történik, hi-

szen az alállomás mobil. A regiszt-
rálás után egyeztetjük vele az idõ-
pontot és a helyszínt – kapcsolódik
a beszélgetésbe Németh András. –
A mérõmûszerekkel mindent át-
vizsgálunk, a fúvókáktól kezdve a
kardántengelyig, nyomás alatti
próbát végzünk, illetve vizsgáljuk a
keresztirányú szórásképet. Felhív-
nám a figyelmet, az alállomás javí-
tást nem végez! Ha kis gond akad,
például ki kell cserélni egy fúvókát,
erre lehetõsége van a gazdának. A
helyszínen nagyobb javítás elvég-
zésére, sem kivárására nincs mód.  

– Mi történik a vizsgáztatás
után?

– Ha egy permetezõgép megfe-
lelt a mûszaki vizsgán, akkor azt
egy matricával láthatja el a terme-
lõ. A három évre szóló tanúsít-
ványt azonban csak akkor kapja
meg, ha az összes papírmunka el-

készült illetve kifizette a
vizsgadíjat. Az árak fix
hatósági árak, 40 és 70
ezer forint között mo-
zognak egy permetezõ-
gép tekintetében, füg-

gõen annak típusától. Amelyik gép
megbukott a vizsgán, azzal tilos
permetezni!

Éppen ezért a matrica, a tanú-
sítvány nemcsak a termelõ, de
szaktanácsadója számára is fontos.
A rendeletmódosítás szerint az I-es
kategóriájú növényvédõ szerek vá-
sárlása és felhasználása a termelõ
és a szakirányító között meglévõ
szerzõdéshez kötött, így a növény-
orvost is felelõsség terheli. Kérik a
kollégákat, segítsenek abban,
hogy mielõbb megtörténjen vala-
mennyi permetezõgép regisztrá-
ciója Zalában. 

OVIFOCI-PÁLYA ÉS FEJLESZTÉSI TERVEK ZALACSÁNYBAN

Sporttal a sikeres jövõért

KÖTELEZÕ A MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS VIZSGA

Matrica a permetezõgépeken

Újabb sportlétesítménnyel gazdagodott Zalacsány. Míg tavaly no-
vemberben a felnõttek örvendhettek a mûfüves focipálya átadásá-
nak, addig idén július közepén a legkisebbek az óvoda udvarán léte-
sített mûfüves sportpálya avatásának. 

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓK:

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az

aminopiralid és a picloram felelõsek a poszt-

emergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok

fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes

gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles

gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatá-

sért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben

az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten be-

lül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag

biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó

gyommentes idõszakot.

A készítmény ötvözi a preemergens és a poszt-
emergens technológia elõnyeit.

1. Bármely típusú repcében felhasználható
(normál és IMI is)

2. Rendkívül széles hatásspektrum
3. Talajon és levélen keresztüli hatás
4. Rugalmas idõbeli kijuttathatóság
5. Kiváló keverhetõség

A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.

Különösen érzékeny gyomok a szikfû-, pipitér-, ag-
gófû-, gólyaorr-, bükkönyfajok, ragadós galaj, pipacs,
kék búzavirág, csattanó maszlag, szerbtövis-, keserû-
fû-, csorbóka- és libatop-fajok, parlagfû, fekete ebszõ-
lõ, kicsiny gombvirág, betyárkóró, árvakelésû napra-
forgó (IMI és SU is), lucerna, burgonya.

Jó hatékonysággal irtja a szarkaláb-, tarsóka-, hé-
rics-, veronika-, árvacsalán-, árvácska-, zsomborfajo-
kat, pásztortáskát, tyúkhúrt. Az évelõ gyomok közül jó
hatékonyságú a mezei acat, mogyorós lednek, fekete
üröm, lórom fajok és a pitypang ellen.

A készítmény engedélyokirata szerint a kijuttatást
a vetéstõl a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-tól szeptember
végéig lehet a kezelést elvégezni (a gyomok fejlettsé-
gétõl függõen). Így 5 hetünk van arra, hogy a kezelést
optimális idõben elvégezzük. Ez egyedülálló a piacon.

ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN 
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI

TECHNOLÓGIA

A Runway kijuttatása a
repce vetésétõl 5 leveles ál-
lapotig javasolt. A legérzé-
kenyebb gyomstádium a
kétszikû gyomok szik-2 le-
veles állapota között van. A
tartamhatás kifejtéséhez a
kezelést követõ 2 héten belül
10–20 mm csapadék szükséges. A
preemergens kijuttatás esetén a javasolt dózis 1,2 l/ha.
Ebben az esetben a vetést követõ 3 napon belül el kell
végezni a kezelést. A posztemergens kezelést a repce
2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles állapotig cél-
szerû elvégezni. Ebben az idõszakban a javasolt dózis
1,5 l/ha. Posztemergens kezelés javasolt az alacsony
humusztartalmú, laza talajokon. A felhasználás során a
hõmérséklet 10 és 25 OC között legyen. A kezelést kö-
vetõ 1 óra múlva érkezõ csapadék a hatást már nem
befolyásolja. A szert a gyomborítottságtól függõen 200-
400 l/ha vízzel közepesen durva porlasztással célszerû
kipermetezni.

1. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követõ
õsszel kalászos gabona (õszi búza, durumbúza, õszi
árpa, rozs, tritikálé) vagy a következõ év tavaszán bár-
mi vethetõ.

2. A repce téli pusztulása esetén a következõ év ta-
vaszán tavaszi gabona (zab, tavaszi árpa, tavaszi bú-
za), kukorica (takarmány, siló, csemege, hibrid), olajre-
tek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagy-
maféle, kender vethetõ, káposztaféle palántázható.

Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utó-
hatás kockázatát.

Hatóanyag: 5,3 g/l aminopiralid + 13,3 g/l picloram
+ 500 g/l metazaklór.

Forgalmazási kategória: I. (felsõfokú növényvé-
delmi képesítéshez kötött).

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!

Manninger Jenõ, Nagy Lászlóné és Bogdán Bianka az avatáson.

Zala megye egész területére jogosultságot kapott az N AGRI-MEDI
Kft., amely a növényvédelmi tevékenységrõl szóló rendelet módosí-
tása alapján 2016. november 26-a után a három évnél idõsebb nö-
vényvédelmi gépek mûszaki felülvizsgálatát láthatja el. Az új jogsza-
bály kimondja azt is, hogy ezen határidõn túl nem felülvizsgált, vagy
felülvizsgálaton nem megfelelt berendezéssel növényvédelmi tevé-
kenységet végezni tilos.
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– Városunkban hagyomány,
hogy a városnapon köszöntjük te-
lepülésünk legifjabb lakóit. Az ap-
rónépek köszöntésérõl szóló ren-
delet értelmében, a város napján
együtt köszöntjük a helyben szüle-
tett gyermekeket. Az ünnepen kö-
szöntöttük azokat a fiatalokat is,
akik ebben az évben töltik be a 18.
életévüket. „Zalakaros díszpolgára”
kitüntetõ címet adományoztunk
dr. Péterffy Zoltánné részére, az
oktató-nevelõ munkában és a
zalakarosi iskola megszervezésé-
ben és vezetésében végzett mun-
kásságáért. A „Zalakaros Kultúrájá-
ért” elismerést a Kovácsné Balogh
Gabriella mûvészeti vezetõje által
irányított Bottal-fogó Táncegyüt-
tes kapta színvonalas mûködésé-
nek elismeréséül. A „Zalakaros
Sportjáért” díjjal Jankovics Attilát
tüntettük ki, a sportért, sportoló-
kért, az utánpótlásért végzett el-
kötelezett, példamutató és ered-
ményes munkájáért. 

A „Zalakaros Közszolgálatáért”
járó kitüntetõ elismerést Varga
Zoltánnénak adtuk át, több mint
három évtizedes, lelkiismeretes,
szorgalmas, precíz munkavégzé-
séért. Ugyanezt a díjat adomá-
nyoztuk Baloghné Fábos Éva ré-

szére, az óvodás korú gyermekek
körében végzett lelkiismeretes és
következetes munkájáért, 30 éves
szakmai tevékenységéért, illetve
Kovács Zoltánné részére is, hosszú
idõ óta végzett példás nevelõ
munkájáért, következetes, lelkiis-
meretes helytállásáért. Horváth Ta-
mara az évek óta tartó kiegyensú-
lyozott munkájáért, példamutató

szorgalmáért, a mûvészeti csopor-
tokban végzett kimagasló kulturá-
lis tevékenységéért kapta meg a
„Zalakaros Ifjú Tehetsége” címet. A
„Zalakarosért” díjat ezúttal a

Puchheimi Német–Magyar Egylet
kapta meg, a negyed évszázados
kapcsolatok példaértékû ápolá-
sáért. „Zalakaros Emlékplakettet”
vett át dr. Halász Imre, a település
és a fürdõ történetének tudomá-
nyos feldolgozásáért, a város nép-
szerûsítésében végzett munkássá-
ga elismeréséül. Ugyanezt a kitün-
tetést adtuk át a Strobl família ré-
szére (Strobl Gábor, Antal Anita,
Strobl Ábel, Strobl Áron, Strobl An-
na), a sport iránti elkötelezettsé-
gükért, e téren végzett kiemelke-
dõ tevékenységükért, a civil élet-
ben vállalt aktív szerepükért. A „ki-
váló tanuló” rang idén Csöndör
Kamillát illette.

– Zalakaros a városi születés-
nap mellett idén több jeles évfor-
dulót is ünnepelhetett…

– Az elmúlt év a település életét
meghatározó fürdõ létesítésének
ötvenedik évfordulója jegyében
tellett. Ez az esztendõ pedig két
templomunk születésének, meg-

építésének emlékünnepe is. 150
éve készült el településünk védõ-
szentjének, Szent Annának a
temploma, kerek tíz éve pedig az
Isteni Irgalmasságé. Még egy ke-
vésbé látványos, de fontos a tele-
pülésünk szellemi életében az,
hogy 25 évvel ezelõtt ballagtak el
az elsõ nyolcadikosok az új karosi
iskolából. Itt kell említést tennem
egy másik, 25 éves partnertele-
pülési jubileumról: a puch-
heimi–zalakarosi kapcsolatok ne-
gyed évszázadáról. Kevés ilyen
színvonalas tartalommal megtöl-
tött, élõ kapcsolatrendszer van az
országban, mint ez. Immár 35 éve
rendezzük meg a Karosi Sakkfeszti-
vált, Európa egyik legnagyobb
ilyen jellegû versenyét.

– A kisváros a család minden
korosztályának találkozóhelye kí-
ván lenni. Mi mindent tet-
tek/tesznek e cél eléréséért?

– Folyamatosak a fejlesztések,
amelyek a szolgáltatások körének
bõvülését jelentik. Elsõ szezonját
kezdte a termáltó és ökopart pro-
jektünk, amelynek keretében egy
új szabadidõközpont létesült ná-
lunk. A közel másfél hektáros ta-

von lévõ szigetet két híd köti össze
a parttal. Játszótér, fitneszpark,
pára kompozíció, labirintus, tanös-
vény, fények pavilonja, hangok te-
re, vízi tipegõ és Magyarország
legmagasabb száraz csúszdája is
várja itt a látogatókat. A fürdõn is
nagyívû csúszdafejlesztések tör-
téntek. 

A csendes, gyógyhelyi jelleg, a
nyugalom megõrzése mellett,
megjelentek az izgalmat kínáló,
adrenalinszint-növelõ szolgáltatá-
sok is. Augusztus végétõl szep-
tember végéig rengeteg program
szervezésével járunk a vendégek
és a helybéliek kedvében. A város-
napot követõen is folytatódnak a
rendezvények, úgy a településen,
mint a fürdõn. Nemrég zajlott
nagy sikerrel a Kannavirág Feszti-
vál, ezt követi – a  teljesség igénye
nélkül – az Utcazene Fesztivál és
jön a közkedvelt Bornapok, a Szent
István napok, a szüreti mulatság, a
helyi termékek szemléje.

– Milyen turizmusfejlesztési
projektek várnak beteljesítésre?

– Gyógyhelyi minõsitésünkbõl
következõen a kormányzat külön
pályázati keretet biztosított a fej-

lesztésekhez az ezzel a címmel
rendelkezõ települések részére.
Ennek keretében mintegy 700
milliós forintos költséggel egy lá-
togatóközpontot szeretnénk lét-
rehozni a strandfürdõ fõbejárati
épülete mellé. A gyógyhelyi karak-
tert erõsítendõ, a zöld város prog-
ramban, az arborétum környékét
fejlesztenénk. 

Egy másik pályázati keretbõl új
egészségügyi központot hoznánk
létre, az iparterületi fejlesztések
terén pedig Behiákpusztán sze-
retnénk modern ipari tereket
életre hívni. Egy magyar–horvát
pályázat keretében pedig a tele-
pülés teljes hosszában szeretnénk
az árkok egy részét lefedni, rajta
pedig kerékpárutakat kiépíteni. A
nap energiájának hasznosítására,
továbbá sportparkok építésre is
benyújtunk majd pályázatot. Egy
szobor felállításával és az iskola
környezetének rendezésével, egy
elnyert pályázati forrás felhaszná-
lásával szeretnénk méltó módon
megünnepelni az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc szellemi-
ségét.

Nemes Norbet

Minden település számára
fontos helyi ünnep a falunap, és
ez Tófejen sincs másképp. Ha-
gyományos rendezvényüknek a
sportpálya és környéke a helyszí-
ne, amely ezúttal is megtelt ér-
deklõdõkkel. A tófejiek ez alka-
lommal sem egyedül ünnepeltek,
hiszen ismét vendégül látták er-
délyi testvértelepülésük, Gyula-
kuta, valamint a szlovén Zsitkóc
küldöttségét augusztus 6-án. 

A faluház közösségi termében
díszebéddel kezdõdött a program
hivatalos része, melyen  Horváth
Zoltán, Tófej polgármestere, Varga
József, Gyulakuta polgármestere,
valamint Ladislav Baci, Zsitkóc fa-
luvezetõje mondott köszöntõt.

Ezt követõen az ünneplõk a sport-
pályára mentek, ahol a székely, a
szlovén és a magyar himnusz kísé-
retében felvonták a nemzeti lobo-
gókat. A rendezvénysátorban
szentmisével folytatódott az ün-
nepség, amit Bognár István plébá-
nos celebrált. A helyieket és az ér-
deklõdõket köszöntötte mindhá-
rom polgármester, majd Cseresz-
nyés Péter államtitkár, a térség or-
szággyûlési képviselõje megnyi-
totta a 18. Tófeji falunapot kiemel-

ve a magyarság összefogásának,
összetartozásának fontosságát.

Horváth Zoltán, Tófej polgár-
mestere érdeklõdésünkre el-
mondta, erdélyi vendégeik csütör-
tök este érkeztek. Pénteken
együtt utaztak el Lendvára, ahol
felmentek a Lendva-hegy tetejére
épült Vinarium-toronyba. Szlové-
nia legmagasabb (53,5 m magas)
kilátójából négy országra, Szlové-

niára, Magyarországra, Horvátor-
szágra és Ausztriára tekinthettek
le. Ezt követõen a lendvai várba lá-
togattak el, majd a Barátság park-
ba, amely a magyarországi
Bödeháza és a szlovéniai Zsitkóc
között létesült. Itt ebédeltek meg,
majd Dobronakra vezetett az út-
juk, ahol megcsodálták az orchi-
deafarmot és a Bakonaki-tónál ta-
lálható energiaparkot. Ellátogattak
a radamosi Mária-fához is, innét
Lentibe utaztak, ahol Peter

Sramek szlovákiai származású éne-
kes mûsorát nézték meg. Szomba-
ton, a falunapi rendezvényen mú-
latták az idõt, vasárnap pedig elkö-
szöntek gyulakutai barátaiktól,
akik hazautaztak.

A polgármestertõl Tófej fejlesz-
tési terveirõl is érdeklõdtünk, te-
kintettel a 2020-ig tartó uniós cik-
lus pályázati lehetõségeire.

– Bízunk a pályázatok megjele-
nésében, de ezek nélkül is hajtunk
végre fejlesztéseket. Elvégeztük a
mûfüves sportpálya és a tornate-
rem közti árok, valamint az orvosi
rendelõ elõtti árok mederlapozá-
sát. A temetõbejárattól a ravatalo-
zóig vezetõ utat térköveztük, fel-
újítottuk a sportpályán lévõ sza-
badtéri színpadot. Ezenkívül meg-

kezdtük az orvosi rendelõ feletti
lakás felújítását is. Tavasztól eze-
ket a munkákat végeztük el, mely-
re 13 millió forint saját erõt fordí-
tottunk. Az árkok, átereszek rend-
betétele folyamatos odafigyelést
kíván meg az állami utakon is, amit

a közútkezelõvel együttmûködve
végzünk el.

Pályázati forrást remélünk a ré-
gi hivatal épületének felújítására.
Ez egy közel 50 millió forintos be-
ruházás lenne, éppen ezért várunk
a kedvezõ elbírálásra. Az átalakí-
tott többfunkciós épületben a csa-
ládsegítõ és gyermekjóléti szolgá-
lat, egy körzeti megbízotti iroda
valamint szálláshelyek kapnának
helyet. Szeretnénk felújítani a
sportöltözõt, valamint a szomszé-
dos tekecsarnok tetõszerkezetét
is. Birkózó szakosztályunk fiataljai
jól szerepelnek a korosztályos ver-
senyeken, országosan is. 

Általános iskolánk mûködteté-
sét önkormányzatunk ez idáig vál-
lalta, amely feladatot 2017. január

elsejével azonban átadjuk az ál-
lamnak, a törvényeknek megfele-
lõen. A hat település gyerekeit fo-
gadó iskolára – ahogy óvodánkra
is – egyébiránt mindig gondot for-
dítottunk, a közelmúltban 800
ezer forintos önerõbõl újítottuk

fel a vizesblokkot. Tófejen szociá-
lis intézményfenntartó társulás is
mûködik, amely 45 település kö-
zel 26 ezer lakosának alapellátását
biztosítja – tájékoztatott Horváth
Zoltán.

Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere beszélgetésünk elején
örömét fejezte ki, hogy ismét Tó-
fejen lehet. Mint mondta, idén ki-
sebb létszámú küldöttséggel, de
annál nagyobb szeretettel és
tisztelettel érkeztek tófeji bará-
taikhoz. 

– Mi most otthonról hazajöt-
tünk. Örömteli, boldogító, hogy
néhány napot együtt tölthetünk –
fogalmazta meg érzéseit. – Mind-
annyiunk számára nagyon fonto-
sak ezek a találkozások, melyek
szorosabbra fûzik kapcsolatainkat,
növelik az összetartozás érzését.
Annak a több millió magyar em-
bernek, akik önhibájukon kívül ke-
rültek kisebbségbe, ugyanis nem
mindig egyszerû. Nagyon jól kell
teljesíteniük ahhoz, hogy valóban
jól tudják képviselni régiójukat, és
hogy annak felelõs polgárai legye-
nek. De ha tudjuk, hogy van mö-
göttünk egy lendületben lévõ ma-
gyar nemzet, egy fejlõdõ, erõsödõ
Magyarország, akkor nekünk is
könnyebb elviselni a kisebbségi
helyzetet, megõrizni és fenntarta-
ni identitásunkat. 

Varga József a júniusi sikeres
választásokat követõen újabb
négy évig vezeti Gyulakutát és a
hozzá tartozó településeket.

– A helyi tanács, ami az itteni
képviselõ-testületnek felel meg,
21 év után ismét csupa magyar
emberbõl áll. Mind a 13 fõ és jó-
magam is a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetséget képviseljük.
A választási eredmény számunkra
azt is jelenti, hogy jól csináltuk dol-
gainkat az elmúlt négy évben. Bár
sok energiát vett el tõlünk a hely-
hatósági választás, Gyulakuta csak
gyarapodott és megmaradt a fej-
lõdés útján. Idén kilenc mellékut-
cát aszfaltoztunk le a hat települé-
sen, ezen felül építettünk három
játszóteret, és bõvítettük járdahá-
lózatunkat. Egyik templomunkban
egy modern toronyórát állítottunk
üzembe, építettünk egy ravatalo-
zót és egy falumúzeumot. Emel-
lett segítettük iskolánk, óvodánk,
civil szervezeteink és sportegyesü-
leteink mûködését.

A tófeji falunap változatos kul-
turális, zenei és sportprogramokat
kínált látogatóinak, ahogy az egy
héttel késõbb, augusztus 12–14.
között tizedik alkalommal meg-
rendezett gyulakutai községi na-
pok, melyen szeretettel látták
vendégül Tófej küldöttségét is.

Antal Lívia 

MAGYARORSZÁG LEGVIRÁGOSABB VÁROSA, ZALAKAROS

Megbecsüli lokálpatrióta polgárait

A MAGYARSÁG ÖSSZETARTOZÁSÁNAK ÜNNEPE TÓFEJEN 

Otthonról hazajöttek

Zala megye legkedveltebb üdülõhelye büszkélkedhet Európa
egyik legjobb gyógyvizével, a minden generációnak lehetõséget
nyújtó fürdõvel, amely évszaktól függetlenül nyújt kikapcsolódást,
pihenést a vendégeinek. A csodálatos kisvárosi atmoszféra pedig
sok összetevõbõl áll össze egységes egésszé. A „Magyarország leg-
virágosabb városa” és az „Európa virágos városa” címet elnyert üdü-
lõhely polgármestereként Novák  Ferenc legelébb azokra büszke, akik
az eredményeket elérték. A város sikerei mögött ugyanis megbe-
csült lokálpatrióta polgárok állnak…


