
A régmúlt és a jelenkor magyar-
jai együtt hittek és hisznek ma is
abban, hogy a Szent István-i erõ a
magyarság megmaradásának és
fejlõdésének mindenkori feltétele,
fûzte hozzá. Mint fogalmazott, „lát-
hatatlan és látható ellenségeink”
azonban tudták és tudják, hogy ál-
lamalapító királyunk örökségének

nemcsak védelmezõi vannak, ha-
nem felszámoló-jelöltjei is akadnak
mindig. Nem véletlen hát, hogy a
történelem során az önrendelkezõ
magyar állam elleni támadások
mindig együtt jártak a magyarság
keresztény hite és egyháza elleni
támadásokkal. Szent István trónra
lépésétõl napjainkig eltelt 1017

esztendõben a magyar nemzet
mindösszesen 575 esztendõt élhe-
tett egy önrendelkezõ magyar ál-
lam keretei között, míg 442 esz-
tendõt önrendelkezési jogától
megfosztottan idegen fennható-
ság alatt vergõdve töltött el. Ez a
442 esztendõnyi magyar életta-
pasztalat 442 nyomós érv amellett,
hogy mi, mai magyarok a XXI. szá-
zadban is oltalmazzuk Szent István
királyunk örökségét, önrendelkezõ
nemzeti államunkat és keresztény
hitünket – hangoztatta.

Mint mondta, erre azért van
szükség, mert a világban ugyanis
vannak erõcsoportok, amelyek

most az Európai Egyesült Államok
jelszavát tûzve zászlajukra indul-
nak rohamra az európai nemzeti
államok ellen. Mindez azon erõfor-
rásokért zajlik, amelyek felett je-
lenleg még az európai nemzeti ál-
lamok polgárai által demokratiku-
san megválasztott kormányok
rendelkeznek. Szent István mai
magyar népe azonban nem kíván
lemondani államáról, hitérõl és
azonosságtudatáról, a magyar vá-
lasztópolgárok errõl döntöttek
2010-ben, ezt a döntésüket erõsí-
tették meg 2014-ben, és a 2018-
as választásunknak is ez lesz a tét-
je – érvelt Kövér László.

A magyar államalapításra emlé-
kezõ ünnepségen Székely János
szombathelyi megyés püspök
szentelte meg a 74-es fõút csácsi
keresztezõdésében felállított apos-
toli kettõs keresztet. Beszédében
úgy fogalmazott, szimbóluma an-
nak a kapocsnak, a magyar nemze-
tet ezer éve megtartó hitnek,
Krisztus megváltói mûvének, me-
lyen Szent István országa alapult
ezer évvel ezelõtt, és amelyre ma is
emberhez méltó élet épülhet.

Augusztus 20-án az olai feren-
ces templomban tartott ünnepsé-
gen Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos többek kö-
zött azt mondta, Szent Istvánt hi-
te tartotta meg 42 évig a trónon,
és mint uralkodó hatalmát gyako-
rolva tudatában volt Isten elõtti
felelõsségének. A magyarság tör-
ténelme során mindig akkor csele-
kedett helyesen, amikor Szent Ist-
ván keresztény hitét és szigorúan
szervezett államiságát egyaránt
követte. Éppen ezért kell tanul-
nunk a történelembõl, mert csak
akkor maradunk meg, ha megõriz-
zük szokásainkat, hagyományain-
kat, kultúránkat, és ha a társada-
lom legfontosabb sejtjeire, a csa-
ládra építjük hazánkat.

Ezen az ünnepségen mások
mellett közremûködött a Jézus
Szíve Plébánia kórusa valamint az
erdélyi Árvácska zenekar.

Zalaegerszeg történetérõl több
tematikus kiadvány látott már nap-
világot, de a maga nemében olyan
páratlan kötet még nem jelent

meg, ami évszázadokon átívelve
foglalja egybe a város históriáját
fotókkal gazdagon színesítve.

(Folytatás a 8. oldalon.) 
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SZENT ISTVÁN ÖRÖKSÉGÉVEL AZ ÖNRENDELKEZÉSÉRT

Hittel és azonosságtudattal
KÖTETBEN ZALAEGERSZEG

770 éves története

Hátul (b-j): Vándor László, Molnár András, Káli Csaba,
Kapiller Imre, Frimmel Gyula. Elöl: Seres Péter, Gyimesi Endre,

Béres Katalin, Megyeri Anna és Balaicz Zoltán.

Zalaegerszeg város 770 éves történetét dolgozza fel az a kötet,
amelyben hét szerzõ nyolc korszakot felölelõ tanulmányát összesen
845 fotó illusztrálja. A zalai megyeszékhely elsõ írásos említésének
770. évfordulójára készített egyedülálló kiadványt a város díszter-
mében ajánlották az érdeklõdõk figyelmébe. 

Legnagyobb királyunk „a közösségi szabadság legmagasabb esz-
ményébõl, az önrendelkezõ államból teremtett olyan valóságot,
amelyben minden magyar megélhette, valóra válthatta a lelki sza-
badság legmagasabb eszményét, a keresztény hitet” – hangsúlyozta
Kövér László, az Országgyûlés elnöke a Szent István-szobornál tar-
tott augusztus 19-i ünnepségen, Zalaegerszegen.
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Az idén nyolcadik alkalommal
sorra került Katonadal-fesztivál a
haditechnikai kiállítással, az
ausztriai Semmering településsel
20 éve tartó testvérkapcsolat, s a
helyi Boróka Néptáncegyüttes 15
éves fennállása alkalmával
monstre eseménysorozatra ke-
rült sor. Kettõs évforduló jegyé-
ben fogadták az osztrák vendé-
geket, a két évtizedes közös
munkára való visszatekintést
övezõ mûsor gerincét az ugyan-
csak jubiláló Boróka gálaelõadása
adta. 

A nap szentmisével indult a
templomban, a semmeringi ven-
dégkórus és a helyi Capella ka-
marakórus közremûködésével. A
találkozó során a települési kép-
viseletek újabb szerzõdéskötés-
sel erõsítették meg a testvérségi
kapcsolatot, a tapasztalatok alap-
ján kiegészítve és frissítve az
együttmûködés aktualitásait. Te-
kintve, hogy Zalaapátinak a közös

bencés múlt alapján egyházi kap-
csolatai is vannak az osztrákok-
kal, ezt is szorosabbra fûzték,
Göttweig apátságának képvise-
lõivel. 

A külföldi vendégek fogadásá-
nak mûsorában szerepelt Kudlik

Júlia, a Magyar Televízió Örökös
Tagja és Szvorák Katalin, Kossuth-
díjas énekmûvész. A templomban
közös lemez-összeállításukat mu-
tatták be, mely Kudlik Júlia saját
gondolataival a szeretetrõl szól
egyházi és világi megközelítés-
ben, s ehhez kapcsolódnak az
énekek. A közönség megtapasz-
talhatta, amint a közös lemezük
megállítja az idõt, s a szeretet út-
jára terel. 

A fesztiválsátorban lépett fel a
születésnapos jubileumi gálamû-
sorával a Boróka Néptánc-
együttes. A Kiss-Molnár István ve-
zette 16 fõs, zömmel 14–17 éves
korosztályt képviselõ csoport a
másfél évtized koreográfiáiból
való válogatást mutatott be. Fel-
újították a régi táncokat, ami a je-
lenlegi együttesnek újdonságot
jelent, hiszen a mûködésük alatt
3 generációváltást ért már meg a
Boróka. Szerepelt az utánpótlást
nevelõ, általános iskolásokból álló
21 fõs Kisboróka együttes is. 

Mindezt követte másnap a tra-
dicionális Katonadal-fesztivál. A
rendezvény történelmi megem-
lékezéssel kezdõdött, a község I.
és II. világháborús emlékmûvé-
nek koszorúzásával. A Honvédel-
mi Minisztérium képviseletében
köszöntötte az eseményt dr.
Papp Ferenc, a Társadalmi Kap-
csolatokat Koordináló Fõosztály
vezetõje. Az idei program emlé-
kezetességéhez hozzájárult a szé-
kesfehérvári katonazenekar sze-
replése. 

– Fontosnak tartjuk azon érté-
kek ápolását, bemutatását, át-

adását, amelyek ma már egyre
kevesebb figyelmet kapnak a
mindennapi életünkben. Ilyen
megõrzendõ értéknek tartjuk a
katonadalokat, amelyek egy sajá-
tos zenei élményt is hordoznak, s
rajtuk keresztül mutatják be Ma-
gyarország történelmi korszakait
– fûzte az eseményhez a rende-

zõi képviseletben Pozsegovits
Borbála, a helyi mûvelõdési ház
vezetõje. 

A fellépõ dalkörök magukkal
ragadó bemutatói mellett sok ér-
dekességgel találkozhattak a lá-
togatók a fegyverzeti, ruházati,
híradástechnikai eszközök kiállí-
tásán. 

A részletekrõl az új tüdõszûrõ
(vagyis a nemrégiben átadott D
épület) várótermében tájékoztat-
ta a sajtót dr. Halász Gabriella, a
kórház fõigazgatója. Elhangzott:
az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK) konszolidációs
pályázatának köszönhetõen sike-
rült beszerezni az új röntgengé-

pet. A 33 millió forintos tüdõ-
szûrõ berendezésre azért volt
szükség, mert a Pózván lévõ,
több mint 14 éves készülék el-
avulttá vált; gyakran meghibáso-
dott és a digitális kor követelmé-
nyeinek sem felelt meg.

Az új gép elõnye többek kö-
zött, hogy a képalkotás sokkal rö-
videbb ideig tart, így kevesebb a

vizsgálattal járó sugárterhelés.
Ráadásul jobb és részletesebb a
kép felbontása is, ami pontosabb
diagnózist tesz lehetõvé. A számí-
tógép által vezérelt készülék arra
is képes, hogy a digitális felvételt
a kórház központi képarchívumá-
ba tárolja, így az hozzáférhetõ a
szakorvsok számára.

Halász Gabriella arról is beszá-
molt, hogy a konszolidációs pá-
lyázatnak köszönhetõen más be-
tegellátást és kórházüzemel-
tetést szolgáló fejlesztések is tör-
téntek az elmúlt hónapokban.
Megújult a kórház biztonsági ka-
merarendszere, valamint új tetõ-
szerkezetet kapott a diagnoszti-
kai épület. A fertõzõosztály és az

I. számú belgyógyászat közös
épületébe pedig új liftet is besze-
reltek.

A sajtótájékoztatón részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ is, aki örömtelinek nevezte a
fejlesztéseket. Mint mondta: sok
kis lépés szolgálja a fejlõdést, il-
letve azt, hogy a kórház moder-

nebbé váljon. Utalt rá, hogy az el-
múlt 5-6 esztendõben körülbelül
9 milliárd forint értékû beruhá-
zást bonyolítottak le az intéz-
ményben. A mostani konszolidá-
ciós pályázattal pedig összesen
70 millió forint értékû fejlesztés
történt.

– pet –
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KATONADAL-FESZTIVÁL ZALAAPÁTIBAN

Testvérségi és katonasági tradíciók
Zalaapáti élete nem szûkölködik az ünnepnapokban: kapcsolatok,

évfordulók és kulturális tradíciók jegyében nemrég kétnapos prog-
ram zajlott le a településen, széles részvételi körrel. 

Vigh László és dr. Halász Gabriella bemutatták 
az új röntgengépet.

ÚJ TÜDÕSZÛRÕ KÉSZÜLÉK A KÓRHÁZBAN

Kisebb sugárterhelés, pontosabb felvétel
Szeptembertõl új tüdõszûrõ berendezés várja a pácienseket a

Zala Megyei Szent Rafael Kórházban; a szûrõvizsgálatra ezentúl
nem a pózvai külsõ kórházban, hanem a Zrínyi utcai kórházköz-
pontban kerül sor.



A mai Fenékpuszta területén
épült, 15 hektáros egykori késõ
római erõd környezetében, a ré-
gészeti kutatások alapján azt fel-
tételezik, hogy az erõd egy, a
térséget mezõgazdasági termé-
kekkel ellátó logisztikai bázis le-
hetett. 

A központi, száz méter hosszú
és mintegy 30 méter széles palota
feltárásában német régészek is
közremûködtek. Valószínûsíthetõ,
hogy egészen a 7. századig éltek
itt rómaiak és a velük keveredõ
barbár csoportok tagjai. Három fõ,
egymástól eltérõ építkezési sza-
kaszt már sikerült elkülöníteni. A
jelenlegi feltárások alapján úgy tû-
nik, hogy a Csák Árpád, a keszthe-
lyi Balatoni Múzeum alapítója által
a 19. század végén és a 20. század
elején, e helyütt folytatott kuta-
tással összefüggésben készített
alaprajzaihoz viszonyítva, sokkal
összetettebb lehetett a többször
át is épített épületegyüttes.

Heinrich-Tamáska Orsolya, az
erõd kutatásvezetõ régésze sze-
rint ez a fõépület már állt a 3. szá-
zad végén, ám a 44 tornyú erõd
csak a 4. század középsõ harmadá-
ban épülhetett köréje, hogy rep-
rezentatív célokat szolgáló létesít-
ményként funkcionáljon. A lelõ-
hely jelentõségét az adja, hogy
Pannónia területén itt egyedülálló
módon követhetõ a rómaiak to-
vábbélése.

Havasi Bálint régész-múzeum-
igazgató elárulta: a terület kutatá-
sa német és magyar közremûkö-

déssel nyolc esztendeje folyik. A
Heidelbergi Egyetem, a lipcsei Kö-
zép-Kelet-európai Kutatóintézet, a
zalaegerszegi Göcseji és a keszthe-
lyi Balatoni Múzeum kooperációjá-
ban most nyáron egy hónapig vé-
geztek régészeti kutatásokat,
amelyekbe egyetemistákat is be-
vontak. 

Dr. Roland Priem, a heidelbergi
egyetem régész kutatójának köz-
remûködésével augusztus köze-

péig 27 épület alapjait sikerült fel-
tárni. Gabonatárolók, kisebb villák,
a palota, három kapuzat és egy ró-
mai fürdõ nyomait is felkutatták.
Elõkerültek egy kora keresztény
bazilika kövei, amelyek szintén a
falon belül álltak. Az erõdön kívül
régebben feltárt temetõben
nagyjából ötezer sírt is kiástak. 

A georadarral és lidarral elvég-
zett kutatások alapján azt feltéte-
lezik, hogy az erõdnek volt két

tornya a Balaton partján is, ami
utalás lehet arra, hogy a rómaiak-
nak kikötõjük is volt. Az erõdben
kevés feliratos nyom és emlék, va-
lamint kerámiatárgy maradt fenn,
de rengeteg állatcsontot azonosí-
tottak. Rátaláltak késõ római
bronzérmére, állatfejes bronzfibu-
lára, aranyozott ruhatûre, masz-
kos alakokat ábrázoló ezüst
lemezkére is. 

Nemes Norbert
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A 7. SZÁZADIG ÉLHETTEK ITT RÓMAIAK 

Fenékpusztai ásatások új megvilágításban

Zalaegerszeg belvárosának északi részén megújul 
a belsõ elkerülõ út és a vasúti sín közötti park. 

Újraéled a Zala-holtág, vízparti sétány,
kávézó-bisztró, játszótér, fitneszpark is épül.

ADUNK AZ ÖN VÉLEMÉNYÉRE!
A www.zalamedia.hu honlapon a Zöld-Zalapart menüpontban olvassa el

a projektrõl szóló tájékoztatót, és nézze meg a látványterveket is. 

A honlapon található
„véleménybox”-ban vagy
az erre a célra létrehozott
zoldzalapart@gmail.com 

címre küldött
elektronikus levélben (e-mail)
írja meg a véleményét arról,

hogy mit gondol 
a park átépítésérõl.

PARTNERSÉGI TERVEZÉS
ZÖLD-ZALAPART – ZALA-HOLTÁG REVITALIZÁCIÓ ÉS REKREÁCIÓS CÉLÚ VÍZPARTI SÉTÁNY,

TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 PROJEKT

A ZALA-RÉT MEGINT SZÉP LESZ…

BMW 520d Touring • Ár: 2.999.999 Ft
2008-as, tolatóradar, ABS , ASR, ESP, APS, centrálzár, riasztó, sebességfüggõ

szervókormány,  multifunkciós kormánykerék, elektromos ülésállítás,
függönylégzsák, ISOFIX-rendszer, fedélzeti komputer, xenon fényszóró,

esõszenzor, CD-s rádió (MP3), stb.

Érd.: 20/232-9520 • 30/455-5177 
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Búcsúszentlászló adott ott-
hont a Kárpát-medencei Szent-
lászló nevû települések 22. talál-
kozójának július közepén. A ren-
dezvény fényét emelte, hogy ezt
Szent László trónra lépésének
940. és szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából meghir-
detett emlékévben tehették
meg, házigazdaként olyan tele-
pülésként, mely a lovagkirály ne-
ve mellett egyetlenként utal bú-
csújáróhely voltára.

A Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság 2017-re azzal a céllal hirdette
meg a Szent László-évet, hogy a
nemzet emlékezetében megújít-
suk azt, amit a lovagkirály örökül
hagyott: felelõsek vagyunk egy-
másért, felelõsek vagyunk szülõ-
földünkért és hazánkért – hangsú-
lyozta Szilágyi Péter, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelõs

helyettes államtitkára a háromna-
pos rendezvény pénteki ünnepi
megnyitó ünnepségén. Kiemelte,
hogy a 940 évvel ezelõtt trónra
lépõ Szent László király alakja ösz-
szeköti a nemzetet, és összetar-
tást teremt azok között, akik
Szent László nevét viselõ települé-
seken élik mindennapjaikat. A ke-
resztény egységben gondolkodó

lovagkirály tetteivel máig köve-
tendõ utat mutat számunkra:
nemzetünk akkor lehet erõs, ami-
kor össze tudunk fogni, jövõnk
akkor ívelhet felfelé, amikor van
hitünk saját magunkban, hangoz-
tatta.

A helyettes államtitkár megkö-
szönte a találkozó résztvevõinek,
hogy kitartanak az 1991-ben
megalapozott barátság mellett és
1996 óta évrõl évre megrendezik
a találkozót, ápolva az összetarto-
zást kifejezõ szép hagyományt. 

– Nagy nap ez Búcsúszent-
lászló életében azért is, mert a
Szent László-emlékév alkalmából
együtt köszönthetjük Szent László
királyunkat – mondta Molnár Gyu-
la polgármester.  – Alakjához szá-
mos legenda fûzõdik, többek kö-
zött az, hogy Salamon király ve-
télytársat látott az akkor még er-
délyi hercegben, és ezért meghív-

ta Zalába vadászni. A terve az volt,
hogy meggyilkoltatja. Lászlót kí-
sérõi az akkor még nem létezõ
Búcsúszentlászló mocsaras terüle-
tére menekítették, az orgyilkos
csapatot pedig elcsalták másfelé.
László egy hetet tartózkodott itt,
miközben Istenhez és a Szûzanyá-
hoz imádkozott, hogy õ és kísérõi
megmeneküljenek. Miután a ve-
szély elmúlt, hazatérhetett. Ami-
kor király lett, kápolnát emelte-
tett Búcsúszentlászlón a Szûzanya
tiszteletére. A barokk templomot
és a kolostort a késõbb ide tele-

pülõ ferences
rend építette, a
Mariánus pro-
vincia pedig a
noviciátus kép-
zõjét létesítette
ide. A polgár-
mester úgy fo-
g a l m a z o t t ,
Szent László az
alapító királyuk,
mert ha nem
rendelte volna
el a kápolna épí-
tését, akkor vél-

hetõen a település sem jöhetett
volna létre.

A rendezvényen köszöntõt
mondott Manninger Jenõ ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biz-
tos, majd Gaal Gergely, a Szent
László-év Tanácsadó Testületének
elnöke a lovagkirályt ábrázoló
zászlókat adott át a települések
polgármestereinek. A program a
faluház melletti parkban folytató-
dott, ahol leleplezték és felavat-
ták a Márkus Péter Munkácsy-
díjas szobrászmûvész által készí-
tett Szent László-szobrot, melyet
Ilyés Dénes plébános atya szen-
telt meg.

A Kárpát-medencében 19
olyan település ismert, amely ne-
vében viseli Szent Lászlót. Szövet-
ségük a délszláv háborúban a
szerbek által elpusztított horvát-
országi magyarlakta Szentlászló
falu megsegítésére jött létre.

Antal Lívia

KÁRPÁT-MEDENCEI TELEPÜLÉSTALÁLKOZÓ

Szentlászlótól Szentlászlóig Szentlászlón

Két napig tartó falunapot szer-
veztünk augusztus elsõ hétvégé-
jén. Pénteken, a koncertek dél-
utánján, a közönséget szórakoz-
tatva: az Exit, a Zoom és a
Republic együttesek léptek szín-
padra. A szombati, 19. alkalom-
mal tartott falunap nyitányaként
pedig egyszerre két székelykaput
is felavattunk a 11 évvel ezelõtt
szinte teljesen önerõbõl elkészült
faluház elõtti téren – adta hírül
Horváth  Zoltán polgármester.

– A székelyföldi Marosvásárhely
mellett található Gyulakutával négy
esztendeje ápolunk testvértele-
pülési kapcsolatot. A székelykapuk
felállításával, az önkormányzatunk
kezdeményezésére, a szoros kötõ-
dést, a baráti egymáshoz tartozást
tiszteltük meg. A székelykapu állí-
tásának egyik jelképes üzenete: itt
egy tevékeny székely család él és
dolgozik. Azt akartuk kifejezni,
hogy a székelyek nálunk otthon
érezhetik magukat, hisz otthonról
hazajönnek. Gyulakuta delegációja
immár ötödik éve vesz részt a falu-
napi programokon. Kászoni Attila
fafaragó elárulta: 21 éves Brigitta
lánya ösztökélésére, Soós László,
helyi önkormányzati képviselõ sze-
mélyes felkérésére, a barátjának
számító Gecse Zoltán rádiházai
épületasztalos mûhelyében, idõt-
álló tölgyfából, és jól alakítható fe-
nyõbõl, rekordidõ alatt sikerült el-
készítenie a stilizált virágmotívu-
mokkal díszített 7x5 és 2x3 méte-
res kapukat. 

Zsitkóc, a Muraszombattól ke-
letre, a Bukovnica-patak bal part-
ján közvetlenül a magyar határ
mellett fekvõ falu delegációját is
nagy szeretettel fogadtuk. A
nyolcvan százalékban magyarlakta
szlovén település küldöttsége
Bacsi László faluvezetõ vezetésé-
vel érkezett hozzánk. Õket két éve
ismertük meg Söjtörön, a Deák-
ünnepségen. A falubeliek szívesen

keresnek és ápolnak jó kapcsola-
tot a Mura-vidéken élõkkel. Ezt a
kapcsolatot kívántuk elmélyíteni,
szorosabbra fûzni, a magyarságtu-
dat erõsítésével, az ismételt meg-
hívással.

A két székelykapu átadása alkal-
mával a népes honfitársi vendégse-
reg elõtt mondott avatóbeszédé-
ben Varga József, a marosszéki
Gyulakuta polgármestere kiemelte:

„egymásba kapaszkodva, egymást
támogatva éljük a jelent és álmod-
juk a jövõnket". Kászoni Attila, a há-
romszéki Csernáton település talp-
raesett fafaragó mestere titáni
munkával, röpke öt hét alatt
„megsuppantotta” a két ékes,
mindkét oldalon faragványokkal dí-
szített létesítményt. 

Mit is üzen a briliáns remekmû?
A kancsó motívumból indul ki az
élet fája. A csemetébõl erõs, hajtá-

sokkal teli fa lesz, majd virágba bo-
rul, késõbb keresztezik egymást. A
termés leadása után a fa kiteljese-
dik, majd lassan lehajtja bús fejét
és visszatér a kancsóba, azaz a
szent magyar földbe. A keresztény
Magyarország címerét és Tófej cí-
merét is láttató alkotás szívet-lel-
ket gyönyörködtetõ. A székely em-
ber szimbóluma: a nap valamint a
félhold is helyet kapott a motí-

vumkincsek között. A hivatali ügy-
intézés, vagy házasságkötés céljá-
val érkezettek számára is felemelõ
érzés lesz a díszes faragványok
alatt átsétálni.

– Mi, gyulakutaiak, szeretnénk,
ha minden magyar egy lenne, ha a
két kapu égisze alatt erõsebben
kötõdnénk egymáshoz – mondta
el. A "mesterfaragász" is utalt rá al-
kotásán: összeköt bennünket a
magyar vér, a dicsõ történelem, a

felülmúlhatatlan kultúránk. Élje-
nek békességben, szeretetben,
egyetértésben az emberi élet leg-
magasabb határáig! – zárta jókí-
vánságait. 

Bognár István plébános Isten
bõséges áldását kérte az impozáns
kapukra és az azon keresztülhala-
dókra, hogy a békességes érkezés
és békességes távozás mindenkor,
mindenki számára biztosított le-
gyen. A szalagátvágás és a székely
himnusz közös eléneklése után a
meghívottakat fehér abroszok mel-
letti díszebéden láttuk vendégül. A
délután helyi és környékbeli tánc-
csoportok, dalkörök fellépésével
telt, majd volt motoros show, de
színpadra szólítottuk a Delta zene-

kart, Kossuth Gergõt, a Fáraó
együttest is.

– Milyen irányban halad Tófej
modernizálása?

– Minden évben a jó gazda gon-
dosságával igyekszünk lakhatóbbá,
élhetõbbé, kényelmesebbé, kom-
fortosabbá tenni szeretett közsé-
günket. Gondot fordítunk a fejlesz-
tésekre, a beruházásokra, az embe-
rek életmódjának javítására, a hely-
hez kötõdés erõsítésére. A rend-
szerváltozás óta sok dolgot elér-
tünk, köztük azt is, hogy mára tel-
jes lett a közmûellátottságunk. A
korábban szépen felújított orvosi
rendelõintézet emeleti részén lévõ
szolgálati lakás modernizálását si-
keresen befejeztük, a bútorzatot
megújítottuk, de a parkolóhelyek
számát is megnöveltük. 

Az eddig használaton kívüli he-
lyiségekben mostantól vendégek
elhelyezésére is mód nyílik, hisz a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. pá-
lyázatán a testvértelepülési kap-
csolatok ápolására és megvalósítá-
sára nyertünk forrásokat. A félszáz
férõhelyes óvodánk és nyolcosztá-

lyos általános iskolánk helyben biz-
tosítja a gyerekek ellátását és alap-
fokú képzését. Tavaly decemberig,
egyetlen zalai településként az is-
kolánk fenntartása is hozzánk tar-
tozott. Lehetõségeinkhez mérten
az oktatási-nevelési intézményein-
ket továbbra is támogatjuk. A nap-
jában 250 adag ebédet készítõ
konyha mind az iskolásokat, mind
az óvodásokat, mind a szociálisan
rászorulókat, de az alkalmilag befi-
zetõket is maradéktalanul kiszol-
gálja. 

Sportolási lehetõségeket kíná-
lunk a fiataloknak és az idõsebbek-
nek a szépen karbantartott sport-
centrumunkban, ahol füves focipá-
lya, aszfaltborítású kosárlabda- és
teniszpálya, sõt ikerpályás teke-
csarnok is helyet kapott. Labdarú-
gó- és birkózószakosztálya is van
sportegyesületünknek.  Az utóbbi
szakosztályban sportoló diákok
több országos elismeréssel is híre-
sebbé tették a település nevét. 

Szociális intézményfenntartó
társulásunk 45 környékbeli telepü-
lés közel 26 ezer lakosának alapellá-
tását biztosítja, tavaly év végéig a
gesztora voltunk. Törvényi szabá-
lyozás miatt ezt a feladatot, már
Söjtör látja el. Az egyesületeink kö-
zül a borversenyeket is szervezõ
Kertbarát Kör mellett kiemelem a
több mint tíz éve alakult Szivárvány
Dalkört, akik a falunap vastapsot
kapott fellépõi között szerepeltek.
Az Õszikék Dalcsoport repertoárjá-
ban is egyre több nóta, ének szere-
pel. Õk, a nyugdíjas ki-mit-tud ren-
dezvényeken kívül, falunapunkon
is bemutatták tehetségüket. 

A „Fejlõdjön Tófej" közalapítvá-
nyunk sok éves feladatellátására is
büszkék lehetünk. Idén nõklub va-
lamint ifjúsági klub is alakult. A köz-
ségünkben üzemel és termel az Eu-
rópában is közismert Zalakerámia
Zrt. egyik, burkolólapokat elõállító
gyáregysége, ahol a helyi munka-
képes lakosság negyven százaléka
kapott állást. Nemes Norbert

TISZTELGÉS TÓFEJEN

A kötõdés két kapuja

Márkus Péter és Molnár Gyula a szoboravatáson.
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Kora reggel, kitûnõ idõjárási
körülmények között, hagyomá-
nyos horgászversennyel indítot-
tuk a VII. Kistolmácsi Falunapot,
melyen ezúttal is sok százan tet-
ték tiszteletüket. Kilenc csapat
nevezésével startolt a sárkányha-
jó gyorsulási verseny, majd a
fõzõverseny. A gyerekeket ha-
gyományos népi játékokkal,
ugrálóvárral, arcfestéssel, hõlég-
ballonozással és tetoválással vár-
tuk – foglalta össze a családi falu-
nap délelõtt történt eseményeit
Birkás Zoltán polgármester.

A szabadtéri szentmise alkal-
mával Farkas Károly plébános Is-
ten áldását kérte a szabadidõpark
területén leállított autókra, moto-
rokra és jármûvekre, illetve azok
tulajdonosaira. A kemping mellett
elhelyezett, a motorbalesetben el-
hunytaknak állított emlékmû
megkoszorúzását követõen a szín-
padon jutalmaztuk az iskolánkban
jó és kitûnõ tanulmányi ered-
ménnyel végzett 11 diákunkat,
valamint díjaztuk a falunapi ver-
sengések helyezettjeit. Négy csa-
pat nevezett a fõzõversenyre. Ké-
szült zalai halászlé, szegedi halász-
lé, roston sült fogas prószával és
juhtúróval, tejfölös pulykaragu to-
vábbá marhapörkölt galuskával. A
gasztronómiai vetélkedés gyõzte-
seként a Mura Pecások csapatát
hirdettük ki. A vasi csapat máso-
dik, a szolnoki csapat harmadik, a
Laci-konyha a negyedik helyen
végzett. 

A felnõtt horgászversenyt a
Horvátországból érkezett Joszip
Orsos nyerte meg, megelõzve
Godinek Szabolcsot és Darko
Bockast. Az ifjúsági kategória elsõ
helyezettjeként Kovács Albertet,
másodikként, Sánta Milánt, har-
madikként Tóth Boldizsárt köszön-
töttük. A sárkányhajó-bajnokság
elsõ díját a nagykanizsai rendõrök
csapata kapta. A fiatalok és idõ-
sebbek körében is nagy sikert ara-
tott a Lendvai Tûzoltó Egyesület
haboltó bemutatója. A Letenyei
Alapfokû Mûvészeti Iskola növen-
dékeinek mûsorát, a bocföldei

„Ciklámen” néptánccsoport fellé-
põit és a letenyei zumba csoport
tagjait is tapssal fogadta a közön-
ség. Egyórás mulatós zenei mûso-
rával bemutatkozott Postás Józsi.
A báli zenérõl és a kitûnõ hangu-
latról késõ estig pedig Bazsi Boy
gondoskodott. 

Nemrégiben 4,2 millió forint
felhasználásával modernizáltuk az
orvosi rendelõnk összes helyisé-
gét, de felújítottuk a volt tûzoltó
szertárat is, ahol a közmunkásaink
az eszközeiket, szerszámaikat tá-
rolják. A helyben termelt zöldsé-
gek elhelyezésére beszereztünk
egy óriási hûtõkonténert is. A bel-
területi utak, járdák felújítására 11

millió forintot nyertünk. Folyamat-
ban van a külterületi, zártkerti utak
felújítása, a ravatalozó rendbe ho-
zása és a temetõi kerítés építése. A
röplabdapálya közelében egy új
játszótér kiépítését tervezzük. 

Többfunkciós traktort is szeret-
nénk beszerezni, de nem felejtke-
zünk el az elöregedõ falu idõs rá-
szorultjairól sem. Nekik az ebéd ki-

szállításában, a gyógyszereik be-
szerzésében is segítséget adunk.
Beiskolázási támogatással tíznél
több helyi diákot támogatunk. A
kistolmácsi szabadstrand és hor-
gásztó vízminõsége kiváló és ör-
vendetes, hogy évrõl-évre egyre
többen keresik föl a 11 hektáros
büszkeségünket.

Nemes Norbert

A jubileumi találkozóra különle-
ges programokkal készültek –
mondta érdeklõdésünkre Forgács
Zoltán, a Szentgyörgyvári Lipicai
Ménes tulajdonosa – eleget téve
Ádovics István polgármester kéré-
sének, miszerint a tizedik verseny a

korábbiaknál több legyen. Ezért
szervezték kétnaposra, melybõl a
szombati nap a buliverseny nevet
kapta. Egy igazi különlegességgel
indítottak aznap, mégpedig a kom-
binált akadályhajtó versennyel. Ez
az akadályhajtás és a maraton ver-

seny ötvözete, a hagyományostól
abban különbözik, hogy itt a terep-
akadályok nincsenek lerögzítve.

Ez egy nagyon gyors és látvá-
nyos fogathajtó versenyszám,
amit kedvelnek a fogatosok. A
rajthoz azonban csak nagyon kép-
zett lovakkal lehet állni, mert az
akadályok között nagyon hirtelen
és éles fordulókat kell megtenni,
és mindezt idõre, magyarázta For-
gács Zoltán. 

A szombat még egy érdekes
programot kínált; a hajts és vezess
versenyszámot, melyre a környék
polgármestereit, valamint a keszt-
helyi Helikon Kastélymúzeum ügy-
vezetõ igazgatóját és múzeumi
menedzserét hívták meg. Az egy-
szerûsített pálya teljesítése egy-
aránt igényelte a fogathajtási és az
autóvezetési képességeket, hiszen
elõször fogattal mentek végig a pá-
lyán, majd egy támogató által fel-
ajánlott terepjáróval. A fogatokon a
hajtók és a segédhajtók is fennül-
tek, hogy segítsenek. Délután ha-
gyományõrzõ íjászok látványos be-
mutatóját, valamint erõs legények
parasztolimpiáját is megtekinthet-
ték az érdeklõdõk, akik az estét lo-
vas bállal zárták.

Vasárnap a „C” kategóriás ama-
tõr országos fogathajtó versenyre
került sor. Délután bonyolították le
a szabadidõs fogathajtó verseny-
számot, valamint a vadászhajtást. 

A rendezvény házigazdája és fõ
szponzora a Szentgyörgyvári Lipicai
Ménes, ahol közel 20 éve folyik a
tenyésztés. Ezen idõ alatt közel 200
csikó született. Forgács Zoltán el-
mondta továbbá, hogy pár éve fe-
kete lipicai lovak tenyésztésébe is
fogtak. Eddigi munkájuk eredmé-
nye nyolc gyönyörû kanca – mely-
bõl hármat be is mutattak vasárnap
– és egy aranyérmes fedezõ mén.

A lipicai ménes csapatát erõsí-
tette Kis Viktor, aki a kombinált aka-
dályhajtó versenyhez azt fûzte hoz-
zá, hogy ez egy gyors futam
maraton kocsikkal, a hajtók fej- és
gerincvédõt viselnek, amitõl még
látványosabb a verseny. 

A fogathajtók több megyébõl
képviseltették magukat a lovas pa-
rádén, köztük Tóth Alajos, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Jász-
árokszállásról. Elmondta, szívesen
tett eleget Forgács Zoltán meghí-
vásának, nagyon jól érzi magát itt,
és nagyon jó a csapat is. A fogathaj-
tással egy idõben vágott bele a hin-

tókészítésébe. Maraton kocsii világ-
versenyeken is eredményesen sze-
repeltek. 

Ádovics István polgármester
elmondta, örömére szolgál, hogy a
lovas napokra immár tizedik al-
kalommal kerülhetett sor
Szentgyörgyváron, melyhez az ön-
kormányzat a háttér infrastruktú-
rát biztosította a sátorral, padok-
kal, asztalokkal, a büfével és a
mentõvel. 

Mindkét napon pónilovaglás, fo-
gatozási lehetõség és ugrálóvár
szórakoztatta a legkisebbeket.

– Antal Lívia –

FALUNAP ÉS FEJLÕDÉS

Kistolmács kívánalma

FOGATHAJTÁS SZENTGYÖRGYVÁRON

Lovas parádé versenyekkel

Arohanó világunkban a
640 lakosú Csömödéren
is szükség van beszélge-

tésre, egymás véleményének
szondázására, a könnyed kikap-
csolódásra. 

– Ezért szerveztünk egy sza-
badtéri falunapszerû fórumot a
szabadidõközpontunkban augusz-
tus elején, ahol harmonikaszó
mellett, a Kerka Táncegyüttes
mûsorát megtapsolva, finom gu-
lyáslevest, pogácsát és itókákat
fogyasztva, közösen beszéltük
meg a fejlesztési lehetõségeinket.
Segítõ, inspiráló gondolataival és
ígéretével megtisztelt minket
Cseresnyés Péter, munkaerõpia-
cért és képzésért felelõs államtit-
kár valamint Bene Csaba, a me-
gyei közgyûlés alelnöke is – me-
sélte Becze József, a község élén
negyedik ciklusát töltõ polgár-
mester, akivel a falu modernizálá-
sának különféle irányairól beszél-
gettünk.

A falu központjában áll a volt
általános iskola épülete, amely a
gyermeklétszám csökkenése mi-
att hat esztendõ óta üres. A 44
éve épült, 200 diákot befogadni
képes, 1830 négyzetméteres in-
gatlant egy évtizede felújítottuk,
ezért az még jó állapotban van.
Az újrahasznosításáról komoly

tárgyalássorozat kezdõdött. A la-
kosság fogy, a népesség öreg-
szik. Nagymértékben megnõtt az
igény a bentlakásos idõsgondos-
kodás különbözõ formáira. A
szlovéniai Õrihodos példáját kö-
vetve, tervezzük egy efféle, ál-
landó or-
vosi fel-
ügyeletet
és gondos-
k o d á s t
nyújtó in-
t é z m é n y
kia lak ítá-
sát, mert
mindezzel
m i n t e g y
60 munka-
helyet is
teremtünk, sõt a térségi várólis-
ták hosszát is felére csökkentjük.
A fejlesztést két ütemre bontva,
a környezet- és energiatudatos-
ság szempontjaira figyelve, ter-
vezetten mintegy 550 millió fo-
rintból valósítanánk meg úgy,

hogy a végén akár 110 férõhe-
lyet is teremtünk, minõségi ellá-
tást nyújtva az apartmanokban. 

Az önkormányzat jelenleg is
mûködtet egy idõsotthont, ami
magas színvonalon látja el 42 gon-
dozottját. A szakemberekre, a kö-

zel negyedszázados tapasztala-
tokra is alapozhatunk, ha a jelen-
leg funkciónélküli, nyugodt kör-
nyezetben lévõ ingatlant okosan
hasznosítjuk. 

A 35 éve épült orvosi rendelõ
komplex, az elõírt jogszabályok-

nak megfelelõ felújítását meg-
kezdtük, folyamatban van a köz-
beszerzés, jövõ õszig várhatóan
végzünk. Rendbe tettük a teme-
tõt, részben a mûvelõdési ott-
hont, de a kétcsoportos óvoda fû-
téskorszerûsítése is tervben van.
A Mura program részeként az el-
következõ években komoly uniós
kerékpáros infrastruktúra-fejlesz-
tés indul.

– Mi újság a civil szféra háza
táján?

– A csömödéri tûzoltó egyesü-
let a helyi kulturális hagyományok
ápolása, megõrzése, gazdagítása
érdekében is tevékenykedik. Az
idegenforgalmi lehetõségek kiak-
názása itt, a csodálatos, szelíd
dombokkal tagolt, hatalmas erdõ-

ségekkel borított Dél-Zala szegle-
tében különösen fontos, ezért
fogtunk egy turisztikai célú pályá-
zat megvalósításába, amelynek
során tavalyelõtt egy pihenõhe-
lyet alakítottunk ki a hozzánk ér-
kezõ vendégek számára, majd
megjelentettünk egy attraktív, in-
formatív kiadványt, ami a község
legjelentõsebb attrakcióját: az er-
dei kisvasutat is bemutatja, a
mikrorégió látnivalóival együtt. A
pályázatfigyelést, a rendezvények
szervezését a Csondor Edit által
irányított Csömödér Községért
Közalapítvány végzi. Õk és az ön-
kéntes tûzoltóink besegítenek
minden, a falu modernizálását se-
gítõ projektbe. 

– nemes –

Kombinált akadályhajtó verseny, fogathajtás és autóvezetés pol-
gármesterekkel, „C" kategóriás amatõr országos fogathajtó verseny
– a július 22-23-án tizedik alkalommal megrendezett Szentgyörgyvári
Lovas Napok ezzel a programkínálattal várta a fogathajtókat vala-
mint az érdeklõdõket. 

www.zalamedia.hu

CSAK AZÉRT IS CSÖMÖDÉR!

Új intézmény idõsellátásra 
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Településünkön már az idõs
pincéket, az öreg hajlékokat is fe-
nyõ veszi körül, ami legfeljebb
csak azért kicsit fájó, mert a szõlõ-
ültetvények nagysága ezzel
együtt folyamatosan csökken. A
környéken a fenyõk közül jobbára
csak a szép kort megélt, a beteg-
séggel dacoló gesztenyék emel-
kednek ki, köztük az a hétszáz

évesre becsült, majdnem nyolc
méter törzskerületet növesztett,
szelídgesztenyefa, amit sok kirán-
duló megtekint. A községen átve-
zet a Mura–Dráva kerékpáros tú-
raút, amelynek ez az egyik leg-
kedveltebb látnivalója.  A közsé-
günkben élõ idõsek úgy emlékez-
nek, hogy a fenyõcsemetézés
meghonosítását egy hatvan-het-
ven esztendõvel ezelõtt itt tevé-
kenykedõ néhai uradalmi erdész
kezdeményezte. Ma már a kisker-
tekben is leginkább nordmann,
ezüst- és lucfenyõk díszlenek, de
akad jegenyefenyõ, cédrus, vö-
rösfenyõ is. Ezek mindenkori ará-
nyát a kereslet-kínálat változása
folyamatosan befolyásolja. A hely-
ben élõ serény, éjt nappallá téve
robotoló családok 98 százaléka
foglalkozik nálunk fenyõfater-
mesztéssel. Adott a kitûnõ klíma,
a kiváló agyagtartalommal rendel-
kezõ föld, a szorgalom, a ráter-
mettség. 

Mi kell még? A nagyszülõk is az
itt keresett plusz bevételbõl tá-
mogatják unokáikat. Szerencsére
elenyészõ az állástalanok száma,
mert aki akar, a tisztes megélhe-
tését nálunk megtalálhatja. Egyes
számítások szerint egymilliónál is
több fenyõfa díszlik a környéken.
Ezek kitermelése logisztikailag is
óriási feladat. Karban kell tarta-
nunk közel húsz kilométer hosz-
szúságban azokat a külterületi
utakat, melyek közvetlenül része-
sei a kitermelésnek. A hegyi utak-
ra is rengeteget költünk, hogy
azok a karácsonyfa-szállítás miatt
is mindenkor jól járhatók legye-
nek. A viszonylag egyenesnek
mondható szakaszokat kövezzük,
a lankásabb dombhajlati utakat
aszfaltozzuk, hogy a hömpölygõ
csapadékvíz ne tegyen nagyobb
kárt az úthálózatban. A polgár-
mesteri ciklusaim alatt legalább
százhúsz kamion követ hordat-
tunk már ide.

– Július közepén a falunap ho-
zott meglepetést.

– A látogatók számában min-
denképp. Soha nem volt még ek-
kora részvétellel megtartott ren-
dezvényünk. A falu lakóinak szá-
ma 629 fõ és meglehet, hogy en-
nek a háromszorosát is vendégül
láttuk. Egy település életét, élhe-

tõségét mindenkor az határozza
meg, hogy mekkora a szeretetbõl
gyökerezõ összetartás. A közössé-
günk újra megmutatta, hogy nem
csupán a dolgos hétköznapokon,
de a vidám ünnepek alkalmával is
tud, akar és szeret együtt lenni,
szórakozni. Példás volt a törõdés,
a jóakarat, ami a kikapcsolódást
segítõ falunapi rendezvényeket

életre hívta. Az uniós támogatás
segítségével tartott családi falu-
napon az elért fejlesztésekrõl és a
jövõ beruházásairól is szót ejtet-
tem. A tûzijátékkal és bállal von-

zóvá tett rendezvény alkalmával,
sikerrel léptek föl helyi csoportok
valamint a sztárfellépõk is. A falu-
napon kitüntetéseket és elisme-
réseket is átadtunk. A falu kitûnõ
tanulmányi eredményt elért diák-
jai: Borsos Laura, Daxner Bianka,
Gerencsér Gergõ, Hegedüs Adri-
án, Hegedüs Henrik, Hegedüs Ri-
chárd, Kun Mira, Kun Szilvia,
Söveges Levente, Vlasics Luca és
Zsoldos Mátyás oklevelet és vásár-
lási utalványt kaptak a jeles bizo-
nyítványukért. A közösség érde-
kében végzett példamutató mun-
kájuk elismeréseként jutalmaztuk:
Bognár Gáspárnét, Gerencsérné
Mozsolics Tímeát, Tóthné Lábecz
Katalint és Dezsõ Aladárt.

– Milyen irányban halad a fa-
lufejlesztés?

– Surd élhetõségének javítása,
vonzerejének növelése folyama-
tos tennivalót ad. Az utóbbi évek-
ben, ha szerény mértékben is, de
emelkedett a falu népessége.

Minden hiányzó infrastruktúrát és
szolgáltatást igyekszünk megte-
remteni. A mintegy ötszázmilliós
szennyvízhálózat-kiépítési projek-
tet is beleszámítva idén és jövõre
több mint egymilliárd forintot
szánunk a település modernizálá-
sára. 

Surdról igazándiból már csak
egyetlen közmû, a szennyvízcsa-
torna hiányzik, legalább egy évti-
zede. Az elmúlt idõszakban min-
dig sikertelen volt minden ebbéli
törekvésünk, ám jövõre már
konkrét eredményt remélünk. A
további fejlõdés alapjait lerakó
nettó 945 milliós mega-
beruházásra Liszóval közösen ke-
rítünk sort. Az eddigi pályázatok
folyamatos fenntartása, megújí-
tása rengeteg pénzt emésztett
fel, de remény van rá, hogy az el-
készült tervekbõl végre valóság
lesz. 

Majdnem harminc apróság jár
a helyi óvodába, amit nyár végé-
re, pályázaton nyert 40 millió fo-
rintos támogatásból csaknem tel-
jesen sikerül felújítani. A munkák
gõzerõvel folynak. Kicseréljük az
összes nyílászárót, külsõ szigete-
lést kap az épület, az illemhelyek
is korszerûbbek, víztakarékosak
lesznek. Gondot fordítunk a fes-
tésre, a mázolásra, a teljes aka-

dálymentesítésre, a napelemek
elhelyezésére, a korszerû,
energiahatékony fûtési rendszer
beüzemelésére, a pince teljes hõ-
és hangszigetelésére, újravakolá-
sára. Megújul az ereszcsatorna-
rendszer, a szobák parkettája, és a
foglalkoztató termek bútorzata is.
A WC-ket ezentúl a mozgásukban
korlátozottak is használhatják
majd. A komplett és komplex fel-
újítással az óvodapedagógusaink
is méltóbb környezetben nevel-
hetik a rájuk bízottakat.

Nemrégiben nyertünk több,
mint 16 milliós pályázati támoga-
tást, amibõl az õsz végéig az
Egyesített Szociális Intézmény
Idõsek Klubját modernizáljuk. Az
öregek napközi otthonában meg-
történik az épület külsõ szigetelé-
se, festése, a nyílászárók teljes
cseréje, járólapozás, parkettázás.
Az aranykorba lépett polgáraink új
illemhelyeket használhatnak, a
helyiségekbe pedig új bútorzat

kerül. Nagy öröm, hogy ezzel is
segíteni tudjuk a szép kort megélt
nyugdíjasainkat.

A mindig tevékeny és tettre
kész Surd Községért Közalapít-
ványt a falu egészségügyének,
közmûvelõdésének, oktatásának,
óvodai nevelésének, sportjának,
közlekedésének, mûemlékvédel-
mének, természetvédelmének,
tájvédelmének, vagyonvédelmé-
nek, bûnmegelõzésének, tûzvé-
delmének, szociális gondozásának
támogatása céljából hívtuk életre
sok évvel ezelõtt. A közösségi ak-
tivitást, az önkéntesség népszerû-
sítését, a társadalmi szerepvállalás
erõsítését, a generációk közötti
együttmûködés elõremozdítását,
az együttmûködési hajlandóság
fokozását szolgálja a közalapítvá-
nyunk által elnyert közel 20 millió

forint, amelybõl az elkövetkezõ
három esztendõben mintegy 180
programot, rendezvényt tudunk
majd szervezni. Szakmai fórumo-
kat, interaktív beszélgetõs este-
ket, a helyi hagyományok ápolá-
sát és továbbadását célzó mûso-
rokat, bemutatókat, konferenciá-
kat tartunk, de kerékpártúrákat,
kirándulásokat is megszervezünk
és az önkéntesség elvét szem
elõtt tartva segítjük a helyben élõ
rászorulókat.

Az orvosi rendelõ modernizálá-
sára beadott pályázatunkat a kö-
vetkezõ etapban októberben bí-
rálják el. Harmincmillió forint fel-
használásával szeretnénk akadály-
mentessé tenni, szigetelni, feste-
ni, napelemek beépítésével is
energiahatékonnyá tenni a rende-
lõnek otthont adó épületet.

Nemespátróval közösen adtuk
be pályázatunkat a hegyi utak fel-
újítására. Azt reméljük, hogy a
legkritikusabb utakat helyre tud-

juk hozni a mintegy 79 millió fo-
rintos fejlesztési forrás felhaszná-
lásával.

A mûvelõdési ház eszközpark-
jának modernizálására, új bútorok
beszerzésére, a színházterem
függönyeinek, székeinek megújí-
tására is remélünk húszmillió fo-
rintos pályázati segítséget.

– Mi újság az egyházak és civi-
lek háza táján?

– A falu fele-fele arányban
evangélikus illetve katolikus vallá-
sú. A festõi környezetben fekvõ
csodaszép evangélikus templom,
a falusi gyülekezet és a Nyugati
egyházkerület jóvoltából, pályáza-
ti forrásokat felhasználva néhány
éve újjáépült. A katolikus Jézus
Szíve templomot 28 évvel ezelõtt
építette a falu, mely néhány éve
szintén felújításra került. Ebbe a
szép, modern templomba a hívek
szívesen jönnek misére.

A civil szféra térnyerésének is
örömmel vagyunk szemtanúi. A
közalapítványunk rengeteg olyan
programot szervez, amely segíti a
falu összetartozását. A Surdi
Sporthorgász Egyesületet, a Pol-
gárõr Egyesületet, az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér mun-
káját, a védõnõi szolgálatot és ta-
valy óta a családsegítõ szolgálat
tevékenységét is támogatni
igyekszünk a lehetõségeinkhez
mérten. Tótivánné dr. Kulcsár Edi-

na május elsejétõl jegyzõként se-
gíti a mindennapok törvényes fel-
adatellátását. Örülünk minden
minket ért megbecsülésnek. Ki-
emelkedõ szakmai munkájáért, a
lakosság önzetlen segítéséért dr.
Trócsányi László igazságügyi mi-
nisztertõl Tarabi Erika, az önkor-
mányzati hivatalunk köztisztvise-
lõje miniszteri elismerést vehetett
át tavaly év végén. 

A Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen közigaz-gatásszervezõi
szakon tanulmányait folytató kol-
léganõmnek otthon kell lennie
minden, a közigazgatással kapcso-
latos témakörben. Az egészség-
ügyi miniszter kitüntetésében ré-
szesült dr. Simon Attila fõorvos,
aki több mint 20 éve belgyógyász
háziorvosként dolgozik a
Surd–Nemespátró–Belezna praxis-
ban. A lelkiismeretes gyógyító
mellett Tóth Sándorné védõnõ az
egészségügyi ellátás érdekében
kifejtett kiemelkedõ szakmai és
közszolgálati tevékenységért
szintén az egészségügyi mi-
nisztertõl Pro Sanitate díjat vehe-
tett át. 

Itt még nem ért véget a kitün-
tetettek sora, Kanász János pol-
gármester több évtizedes kiemel-
kedõ szakmai tevékenysége elis-
meréséül a belügyminisztertõl
Aranygyûrût vehetett át.

Nemes Nobert

ÖSSZETARTÁSBÓL PÉLDÁS

Surd, a szeretnivaló
Surd Magyarország talán legnagyobb fenyõfatermelõje, a falu lakosságának nagy része a karácsony-

fák értékesítésébõl él és az ország karácsonyfáinak mintegy kétharmadát községünk biztosítja. A gyö-
nyörû táji környezetünket mára szinte teljes egészében a fenyõ uralja. Évszaktól függetlenül rengeteg
munkát és szakértelmet jelent a fák gondozása, de megéri, mert a befektetett munka tisztes hasznot
hoz, a környékünk évrõl évre szépen megújul vele, a kirándulók számára folyamatosan vonzó, továbbá
még a kis- és nagykertekbõl is folyamatosan üde fenyõillat árad – összegezte a falu „zöld kincsével”
kapcsolatos tudnivalókat a harmadik ciklusát a község élén töltõ Kanász  János polgármester.

Kanász János polgármester a horgásztónál.

A falunapon jutalmazták a kitûnõ tanulmányi eredményt elért diákokat.

Elismerték a közösségért végzett példamutató munkát is.
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Az idei nyár is eseménydúsan
telt Alsópáhokon, ahol a telepü-
lés lakói ismét egy jelentõs beru-
házás megvalósítását ünnepel-
hették a falunapon. Az Alsó-
páhok Község Önkormányzata és
az Alsópáhokért Közalapítvány
által megrendezett találkozó
idén is sportosra sikeredett. A
nap átmozgató tornával kezdõ-
dött, majd tûzoltó bemutatóval
folytatódott, az esti órákban pe-
dig átadták az új sportlétesít-
ményt.

– A júniusi falunapunk egyúttal
egy esztendõ zárása is, hiszen ek-
kor adjuk az önkormányzati kitün-
tetéseket azok számára, akik az el-
telt idõszakban kiemelkedõ mun-
kát végeztek a helyi közösség, va-
lamint a település gyarapodása ér-
dekében – mondja érdeklõdésünk-
re Czigány Sándor polgármester,
akitõl 2017 elsõ félévének törté-
néseirõl valamit a közeljövõ fel-
adatairól érdeklõdtünk. – Az idei
falunap az új sportlétesítményünk
bõvülésével is megörvendeztetett
bennünket. TAO-pályázat és ön-
kormányzati önerõ segítségével
készült el az új kétszintes épület,
melynek földszintjén traktoraink,
gépeink, eszközeink kaptak he-
lyet, míg emeletén közösségi szín-
teret alakítottunk ki sport- és kul-
turális tevékenységeink számára.
Két évvel ezelõtt ugyancsak egy
kétszintes épületet adtunk át,
melyben sportöltözõt és emeletén
turisztikai szálláshelyeket alakítot-
tunk ki. A mostani beruházással
szintén egy újabb lépést tettünk
abba az irányba, amit az önkor-
mányzat a sportcentrum fejleszté-
sével kapcsolatosan határozott
meg.

A közelmúltban zárt a második
alkalommal megrendezett orszá-
gos festõ alkotótábor, melynek
vezetõje Nádler László festõ- és
szobrászmûvész, Alsópáhok szü-
lötte volt. Az egyhetes tábor kiállí-
tással egybekötött zárását a mû-

velõdési házban tartották szép
számú közönség érdeklõdése mel-
lett. A rendezvény hangulatát
operettelõadás emelte, melyet
követõen állófogadáson látta ven-
dégül a résztvevõket az önkor-
mányzat.

– A nyár a pihenés, a feltöltõ-
dés idõszaka az elkövetkezõ fel-
adatokra.

– Valóban, hiszen a közelmúlt-
ban kaptunk értesítést attól, hogy
a régi iskolaépület energetikai fel-
újítására tavaly benyújtott pályá-
zatunk eredményesnek bizonyult.
A beruházás az épület külsõ hõszi-
getelését és vakolását, a nyílászá-
rók cseréjét, valamint hõszivaty-
tyús kazán beépítésével fûtéskor-
szerûsítést foglal magában. A TOP-
program által támogatott projekt
érinti a tornatermet is, ahol a kül-
sõ nyílászárók cseréjét végezzük el
majd. A kivitelezés a sikeres köz-
beszerzési eljárás lefolytatását kö-
vetõen a jövõ évben valósulhat
meg.

– Terveik között szerepelt az
egészségház valamint a polgár-
mesteri hivatal felújítása is. Szü-
letett-e döntés ezen pályázatok-
ról?

– Az egészségház teljes re-
konstrukcióját szolgáló pályázati
projektrõl még nem kaptunk hírt.
A polgármesteri hivatal felújításá-
ra a Belügymisztériumhoz benyúj-
tott pályázatunk sajnos nem
nyert. Közintézményeink rekonst-
rukciója sorában mondhatni utol-
jára hagytuk a hivatalt, mivel az el-
múlt években oktatási, nevelési
intézményeink, a település közte-
rületeinek fejlesztésére koncent-
ráltunk az elnyert pályázati pro-
jektjeinkkel. A két települést ki-
szolgáló közös önkormányzati hi-
vatal helyiségeit önerõbõl tettük
rendbe, illetve pályázati támoga-
tásból napelemrendszert telepí-
tettünk tetejére a villamosener-
gia-megtakarítás érdekében. Sze-

retnénk végre a hivatal épületét is
felújítani, ezért újabb pályázatot
nyújtunk be a BM-hez.

– Történt-e elõrelépés a
nemesboldogasszonyfai út felújí-
tásával kapcsolatban?

– A Magyar Közútkezelõ tulaj-
donában lévõ út régóta szorgal-
mazott felújítása szeptember-ok-
tóberben valósulhat meg. A fenn-
tartó ugyanis pályázatot nyert a
rekonstrukcióra, ami a fõutcai ke-
resztezõdéstõl egy 850 méteres
szakaszt érint a nemesboldog-
asszonyfai településrészre vezetõ
úton. A nyári záporok idén is nagy
kárt tettek az útpadkában, a beru-
házástól éppen ezért azt várjuk,
hogy megszûnjön az állandó bal-
esetveszély ezen az útszakaszon.

Szintén állami út volt korábban
a Nemesboldogasszonyfa és
Szentgyörgyvár közötti átkötõ út,
ahol önkormányzatunk a közel-
múltban kátyúzást végeztetett el

saját dolgozóival. A jövõt illetõen
azt tervezzük, hogy a teljes re-
konstrukció érdekében évente fel-
újítunk egy-egy szakaszt ezen az
átkötõ úton.

– A külterületi utak állapotjaví-
tása is állandó feladatként jelent-
kezik az önkormányzat számára.

– Bízunk abban, hogy a külterü-
leti utak felújítására februárban
beadott pályázatunk elbírálásáról
kedvezõ döntés születik õsszel. A
kátyúzás helyett mindez hosszabb
távra szóló megoldást jelent a
problémára, mivel összesen két

kilométeres szakasz
felújítása történhet
meg a zártkertek-
ben. A kiírás része-
ként pályáztunk
gépbeszerzésre is,
olyan 90 lóerõs
munkagépet szeret-
nénk vásárolni,
amely több funkció-
ra (kaszálás, hóelta-
karítás stb.) alkal-
mas.

– Épül az 56-os
köztéri emlékmû a
mûvelõdési ház
elõtt.

– Pályázati támo-
gatást nyertünk az
1956-os forradalom

és szabadságharc hatvanadik év-
fordulója elõtt tisztelgõ emlékmû
felállítására. A verõcei Tóth Dániel
szobrászmûvész alkotását október
23-án avatjuk fel. Településünkön
korábban nem volt ilyen emlékmû,
ezért is igyekeztünk minél frek-
ventáltabb helyet biztosítani szá-
mára. Éppen ezért helyeztük el a
mûvelõdési ház udvarának sarká-
ban, ahol több oldalról is jól mutat.

– A helyi közélet és kulturális
élet legfontosabb mozgatórúgói
a civil szervezetek, melyek tevé-
kenységük révén  messze viszik a
település jó hírét.

– Harmadik alkalommal adtunk
helyet a Magyar Kórusok, Zeneka-
rok és Népzenei Együttesek Szö-
vetsége, vagyis a KÓTA csúcsminõ-
sítõ versenyének májusban. Mind-
nyájan büszkék lehetünk arra,
hogy a házigazda Bodzavirág Nép-
dalkör immár hatszoros Aranypá-
va Nagydíjasként köszönhetett el
a versenytõl – mondta Czigány
Sándor polgármester, aki idén
március 15-e alkalmából, a  „Hon-
védelemért Kitüntetõ Cím”  polgá-
ri személyek részére adható állami
kitüntetésben részesült. Az
elismerést Budapesten központi
ünnepség keretében adták át a
polgármester részére.

Antal Lívia

A 2016 tavaszán létrehozott
kehidakustányi Hagyományõrzõ
Mariska-udvaron immáron má-
sodik éve színes programok vár-
ták a látogatókat idén nyáron is.

A szezont elsõként a Tájház
napja rendezvénnyel nyitották
meg június elsõ szombatján. A
rendezvény tavaly olyan jól sike-
rült, hogy azt gondolták, ezt meg
kell ismételni. Az ünnepélyre a
Tájház udvarán, a vendéglátásra a
szemközti Hagyományõrzõ Maris-
ka-udvarban került sor. A rendez-
vényeken Gergely János, a Maris-
ka-udvar pajtagazdája konferált,
megtûzdelve mondandóját az ép-
pen aktuális eseményhez illõ ver-
sekkel, írásokkal, huncutságokkal. 

Lázár István polgármester kö-
szöntõje után a helyi Lorántffy
Zsuzsanna Református Óvoda, Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium Deák Ferenc Általános Is-
kolájának tanulói szavaltak. Elõ-
adásukat követõen felkérték a je-
len lévõ gyerekek közül azokat,
akik a tavalyi Tündérkert avatón
õshonos gyümölcsfát fogadtak
örökbe, kössenek selyemszalagot
a fa mellett lévõ névtáblájukra,
jelképezve azt, hogy nem feled-
keztek el róla. Ezt követõen Ger-
gely János a vendégek figyelmé-
be ajánlotta a fûszer- és gyógynö-
vény-tanösvény megtekintését
Girdán Józsefné Ibolya közremû-
ködésével, míg Gellért Erzsébet
vezetésével a Tájházzal lehetett
megismerkedni. A vendégeket a
Mariska udvar elején felállított két
vendégfogadó asztal várta. A
program zárásaként a Pajtaszín-
ház mûsora várta a vendégeket.

A nyár következõ programja-
ként július 15-én szombaton tar-
tották a Kert napja rendezvényt.
A Hagyományõrzõ Mariska-udvar-
ban 2016 tavaszán gyógy- és fû-
szernövény-tanösvényt alakítot-

tak ki Girdán Józsefné Ibolya ter-
vei alapján az önkormányzat dol-
gozóinak segítségével. Az eltelt
egy év alatt a növények belakták
a kertet, a közéjük ültetett sokfé-
le virággal igazi színkavalkádot al-
kotva. Idén Ibolya ötletei és tervei
alapján két újabb látnivaló készül.
A tanösvény mögött lévõ, öreg
õshonos gyümölcsfák által uralt
területen madár- és gyermekba-
rát pihenõkert kialakítása van fo-
lyamatban, a fák mögötti terüle-
ten igazi különlegesség alakul kis
veteményeskerttel, pergolával,
õshonos gyümölcsfákkal, bogyós
termésû bokrokkal, cserjéssel, kü-
lönbözõ virágokkal és természe-
tesen gyógynövényekkel. A tava-
lyi „Kert napja” sikerén felbuzdul-
va idén is megrendezték a prog-
ramot, amelyre a kertbõl szárma-
zó virágokkal és gyógynövények-
kel díszített pajtaszínházban ke-

rült sor. Gergely János pajtagazda
és Lázár István polgármester rö-
vid köszöntõjét követõen Girdán
Józsefné beszélt a kerthez és nö-
vényekhez fûzõdõ kapcsolatáról,
az ember és környezete harmóni-
ájáról, valamint arról, mennyire
fontos megõriznünk a természe-
tet a jövõ nemzedéke számára. 

Augusztus 5-én egy vidám
döngölõre hívták a falu lakossá-
gát. A pajtadöngölõ eredeti funk-
ciója az volt, hogy a gazdák újon-
nan épült pajtájának laza szerke-
zetû talaját tömörítsék, letapos-
sák. A régi parasztvilágban az em-
berek a nehéz fizikai munka mel-
lett is megtalálták a módját an-
nak, hogyan lehet a munka mel-
lett mulatni. E jól kitalált szokás-
nak a felelevenítése történt meg
Pajtaszínházukban szombaton es-
te. A talpalávalót Németh Ferenc
és népi zenekara szolgáltatta,
megfûszerezve régi népi történe-
tekkel, magyarázatokkal. A mulat-
ságot batyus bálként hirdették

meg, hoztak is a falu gazdái jófé-
le pálinkákat, borokat, az asszo-
nyok pedig sokféle népies kelt
tésztát, réteseket, pereceket. A
szervezõk a délutáni nagy hõség
ellenére bográcsban fõztek va-
csorára szánt pörköltet. Lázár Ist-
ván polgármester köszöntõjét kö-
vetõen Gergely János pajtagazda

sajátos humorával beszélt a régi
népszokásról, igyekezett a vendé-
gekbõl válaszokat kicsalogatni a
kérdéseire. A mulatság közepén a
pajtagazdának még egy fontos
feladata volt: felkérte a vendége-
ket, táncolják körbe a májusfát,
mielõtt az azt állító legények, fér-
fiak kivették. Elismerõ taps kísér-
te a fa szerencsés kiemelését,
majd folytatódhatott a tánc a paj-
tában.

A nyár utolsó programját au-
gusztus 20-án tartották. Ez a nap
az ország minden településén
ugyanazt jelenti: Magyarország
nemzeti és állami ünnepén állam-
alapító Szent István királyunkra

emlékezünk. Egyúttal új kenyeret
is ünnepelünk, melynek jelképe a
nemzeti színû szalaggal átkötött
kenyér. Hagyományõrzõ szándék-
kal idén már második alkalommal
ezen a napon kora este gyalogo-
san indultak el helyi lakosok és a
településre látogató vendégek a
Kehidakustányi Hagyományõrzõ

Mariska-udvarból a Zala folyó
mentén a településtõl délre az er-
dõben található Árpád-kori temp-
lom romjaihoz. A mintegy 2 kilo-
méteres séta elsõ állomásaként a
kustányi településrész központjá-
ban található útszéli keresztnél
álltak meg, melyet anno a telepü-
lés lakói állítottak. Idén ennek
200. évfordulója volt, tiszteletére
a község nevében – Gergely János
elbeszélését követõen – koszorút
helyeztek el és mécsest gyújtot-
tak. Saját kemencében sült 3,5
kg-os új kenyeret vittek maguk-
kal, amit a romtemplomnál Lázár
István polgármester szegett meg
és osztott szét az egybegyûltek-
nek. A fákkal övezett csodás kör-
nyezetben, ahol még a madárcsi-
csergés és a fák suttogása is hall-
ható, Szent István nevéhez és az
új kenyérhez kapcsolódó keresz-
tény ifjúsági énekeket hallgattak
gitáros kísérettel. 

Az Egyházaskustány plébánia-
templomához kapcsolódó törté-
nelmi emlékekrõl Gellért Erzsé-
bet mesélt. A Zala folyó szigetén
körülbelül a XII. században épí-
tették, elsõ említése 1256-ból
való. Arról nem is beszélve, hogy
a történelmi levelezések több-
ször említik az Alsó-Kustányi bú-
csút, ami István nevéhez kötõd-
ve augusztus 20-ára esett. A tö-
rök portyázások miatt leromlott
templomot a 18. században állí-
tották helyre. 

A Mariska-udvarba visszasétál-
va szalonnasütéssel és kellemes
beszélgetésekkel zárták a nyárbú-
csúztató estét és ezzel együtt az
idei szezont. 

A nagyobb rendezvényekbõl
hagyományt kívánnak teremteni
Kehidakustányban: ezen túl min-
den évben megtartják a Tájház
napját, a Kert napját, a Pajtadön-
gölõt májusfa-kitáncolással, az
augusztus 20-i szalonnasütést és
novemberben Márton napját.

TELEPÜLÉSSZÉPÍTÉS ÉS KÖZÖSSÉGI MUNKA

Alsópáhok, ahol jó élni és lakni

IZGALMAS NYÁR CSUPA HELYI KÜLÖNLEGESSÉGGEL

Kehidakustányi hagyományõrzõ programok

Az egész évben szépen gondozott „Csali park".

A Nefelejcs Nyugdíjasklub elõadása a falunapon.

Czigány Sándor



(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Gyimesi Endre levéltáros,

volt polgármester, a város díszpol-
gára, a kötet egyik szerkesztõje a
kötetrõl továbbá elmondta, ehhez
23 közintézményben – többek kö-
zött az országos, a Vas és Zala me-
gyei levéltárakban, a veszprémi és
a szombathelyi püspökség levéltá-
raiban valamint a Göcseji Múze-
umban és a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban – fellelhetõ fotókat,
dokumentumokat használták fel. 

A 280 oldalas könyvben megje-
lennek azok a dokumentumok is,
amelyeket 26 család ajánlott fel a
felhívásnak eleget téve. A törté-
nelmi évszázadokat 845 képpel il-
lusztrálták, köztük Kisgyörgy Er-
zsébet és Ferenczi Sándor gyûjte-
ményeibõl származó képeslapok-
kal, valamint a jelen fotóriporte-
reinek munkáival. A tartalmat te-
kintve a szakirodalomban is mély-
re ástak, melyhez a kötet hét szer-
zõje több mint száz irodalomból
merített. Dr. Gyimesi Endre hang-
súlyozta, a város szerencsés hely-
zetben van, hiszen olyan helyi ku-
tatókkal, levéltárosokkal, történé-
szekkel rendelkezik, hogy nem
szükségeltetett külsõ munkatárs a
könyv megírásához.

A nyolc fejezetet tartalmazó
kötetben Vándor László a kezdete-
ket és a középkort, Kapiller Imre a
török kiûzésétõl a 48-as forradalo-
mig terjedõ évszázadokat dolgoz-
ta fel, Molnár András a forradalom
és szabadságharc idõszakát jelení-
tette meg, Gyimesi Endre Zala-
egerszeg rendezett tanácsú vá-
rossá válását tárgyalta, Megyeri
Anna a boldog békeidõktõl az elsõ
világháború végéig tartó idõsza-
kot, míg Béres Katalin a két világ-

háború közötti éveket mutatta be.
Káli Csaba a 1945-tõl kezdõdõ év-
tizedekrõl, gyárak, lakótelepek, új
közösségek létrejöttérõl érteke-
zett, Gyimesi Endre pedig a rend-
szerváltástól napjainkig tartó vá-
rostörténetet foglalta össze. A kö-
tetben szereplõ négy korszakot
bemutató Zalaegerszeg térképe-
ket Frimmel Gyula rajzolta meg. 

Az impozáns kiadvány tervezé-
sét, nyomdai elõkészítését, a kép-
anyagok retusálását társszerkesz-
tõként Seres Péter végezte. Úgy
fogalmazott, ilyen jelentõségû mû
nem jöhetett volna létre az önkor-
mányzat segítõ támogatása nél-
kül. Köszönetét a hét szerzõnek is
kifejezte az elõremutató lelkes
munkájukért.

A könyvbemutatón Balaicz Zol-
tán polgármester arról beszélt,
hogy 2015-ben a rendezett taná-
csú várossá válás 130. évfordulójá-
ról emlékeztek meg, idén pedig
„szívünkhöz még közelebb álló” ju-
bileumról, a város elsõ írásos emlí-
tésének 770. évfordulójáról. Ezt a
jelentõs jubileumot igazán emlé-
kezetessé téve rendezvényeket,
tudományos konferenciákat tar-
tottak, valamint köztéri alkotáso-
kat avattak, és a hátralévõ hóna-
pok is ígérnek programokat. A fo-
tókkal, metszetekkel, reproduk-
ciókkal gazdagon illusztrált kötet
valóban megkoronázása a 770
éves jubileumnak, amely teljesen
egyedi a megyei jogú városok kö-
rében, és amelynek címlapját az
egykori mezõváros 1658-as pe-
csétnyomata díszíti. A Zalaeger-
szeg története címû album a Szé-
chenyi téri népmûvészeti boltban
vásárolható meg.

Antal Lívia

FALUKÉP8 MEGYE

Világháborús emlékmûvet és
felújított utcákat avattunk, de
szórakoztató és sportprogramo-
kat is szerveztünk augusztus má-
sodik hétvégéjén a XXI.
Kustánszegi Napok alkalmából –
mondta érdeklõdésünkre Bécs
Tiborné, a kistelepülés polgár-
mestere.

– Pénteken a Tájháznál nótaest-
tel, a sörsátornál vidám Fáraó bál-
lal indult a háromnapos esemény-
sor. Szombaton pedig a Göcsej
Horgászegyesület halfogóverse-
nye startolt a tóparton, ami ha-
lászlékóstoltatással egészült ki. E
helyen strandröplabda-tornán is
részt vehettek, illetve szurkolhat-
tak az érdeklõdõk. Délután a
templomdombra jöttünk el mint-
egy félszázan, hogy felavassuk az
elsõ és második világháborús áldo-
zatainknak egymilliós pályázati
forrásból állított új emlékmûvün-
ket. A templomdombon található
37 hõsi halott emléktábláinak fel-
iratai már-már olvashatatlanok
voltak, ezért is döntöttünk úgy,
hogy kerüljenek föl a református
és katolikus áldozatok, a turulma-
darat ábrázoló emlékmû külön-kü-
lön oldalára. 

A mûsorban közremûködött
Bálint Csaba, az Orfeum Vándor-
színpad kitûnõ tenorja, aki illõ dal-
betétekkel adta meg az ünneplés
alaphangját. A méltóságteljes
megemlékezésen a tisztelgõ falu-
beliek elõtt mondott köszöntõjé-
ben Vigh László, miniszteri biztos
meleg szavakkal gratulált az elért
eredményeinkhez, sikereinkhez.
Az országgyûlési képviselõ öröm-
mel vette, hogy nem felejtkeztünk
el a múltunkról, a háborúkban hõ-
si halált haltakról. Zárásként
Radványi Kálmán gondolatsorát
idézte az õrségen állók, „vártán vi-
gyázók” szerepérõl, tragédiájáról.
Az emlékmûre, az elhunyt mártí-
rokra Görbe László plébános kérte

Isten áldását. Az ünnepélyen jó-
magam arról is szóltam, hogy egy
helyi közösséget arról is meg lehet
ítélni, hogy miként néz szembe sa-
ját múltjával, hogyan éli meg ha-
gyományait, miként gondozza tör-
ténelmének épített és szellemi
környezetét, tiszteli-e az õsöket,
kellõképpen becsüli-e a fölmenõit.
Mindenképpen tisztelegni kell
azok elõtt, akik életüket áldozták
nemzetünkért, hazánkért, a sza-
badságunkért. A temetõink, em-
lékhelyeink állapota sokat elárul
rólunk. 

Kustánszegen õseink nyugvó-
helyeinek és az emlékmûvek ren-
dezettségére, gondozottságára
mindig nagy gondot fordítottunk.
Nincs magyar család, amelyiknek a
fölmenõi között ne akadna olyan,
aki részt ne vett volna valamelyik
világégésben. Sokan a haza szent

földjétõl távol nyugszanak. A tele-
pülésen, mi, immár két helyszínen
is tudunk emlékezni a hõsökre. A
turulmadár, Attila kora óta a ma-
gyarság hadi jelképe. A monda
szerint e madár vezette õseinket
Attila földjére, így lett hazánk:
Pannónia. Az emlékmûvet Becs Er-
nõ teskándi kõfaragó készítette. 

Az Elsõ Világháborús Centenári-
umi Emlékbizottság és a XX. Szá-
zad Intézet pályázatán kapott
pénz egy részébõl a Kossuth utcá-
ban lévõ másik emlékmûvet is
megtisztíttattuk, sõt a környeze-
tét is sikerült méltó módon rend-
be tenni. Itt szegély és kõágy kiala-
kítására is sort kerítettünk. 

Az adósságkonszolidációban
nem részesült települési önkor-
mányzatuknak 10 milliós támoga-
tási keretet biztosított a kormány,
amibõl aszfaltozni tudtuk a Kos-

suth Lajos utca egy szakaszát és a
Jókai utca legvégét, a Dózsa
György utca kisebb szakaszát, va-
lamint a Táncsics utcát teljes
hosszában. A Zala-Depo Kft. kivite-
lezésében most egy dinamikusan
terhelhetõbb új, erõs réteget kap-
tak az utcafelületek. 

Az ünneplõkkel együtt ez után
a sportpályára mentünk, ahol már
javában zajlott öt csapat – köztük a
csonkahegyháti fõzõ-team – rész-
vételével a dödöllefõzõ verseny, a
palacsintasütés, a babgulyáskészí-
tés. A 2–8 fõs gasztro-csoportok
étkeit Fazekas István jegyzõ és
Panácz Antal nyugalmazott peda-
gógus zsûrizte, de minden részt-
vevõt egységesen jutalmaztunk. A
sportöltözõ melletti véradósátor-
ba a Vöröskereszt képviselete
települt ki. Az egészségsátorban
vérnyomás- és vércukormérést is
végeztek. 

A helyi öregfiúk Lakhegy fut-
ballistáival játszottak barátságos
mérkõzést. A gyerekeket ringlis,
ugrálóvár és csillámtetoválás vár-
ta. Este zenés-táncos vigasság
kezdõdött: Pap Rita és Bodnár At-
tila; Csimszi Rudolf & Mónika; Ma-
tyi és a Hegedûs sztárok fellé-
pésével. Volt Abba-show, színpad-
ra jött Székely Szilveszter táncos, a
Cserta Néptáncegyüttes, a salom-
vári amatõr tánccsoport, a cseszt-
regi Magic4Dance hastánc cso-
port. A báli zenét Dynamit Zoli
szolgáltatta. Vasárnap délelõtt is-
mét a Zalaegerszegi Városi Sza-
badidõsport Szövetség által szer-
vezett tóparti strandröplabda-baj-
nokság hozott izgalmakat.

– Mire lehet büszke a falu? –
kérdeztük Gyenese Norbert alpol-
gármestertõl.

– A félezer lélekszámú falu ve-
zetése összetartó és egyfelé húz.

Sok önkéntes munkát végzünk,
hogy elõbbre jussunk. Mintegy két
évtizede szerencsére a turizmus is
megjelent Kustánszegen, ahol
mind a falu határában lévõ 15 hek-
táros Kustánszegi-tó, mind a kör-
nyezõ táj szépsége és vadállomá-
nya jelentõs vonzerõként szere-
pel. Idén 16 rendezvényt szerve-
zünk, köztük falukirándulást. A
községben mûködik mozgóposta
és rendõrségi megbízott. A Becs-
völgyével közös Nyitnikék óvodá-
ba viszik a szülõk az apróságokat.
Van egy római katolikus és egy re-
formátus templomunk is. A mezõ-
gazdaság mostanság kisebb jelen-
tõséggel bír, és az ipar sem szá-
mottevõ. A jelentõsebb bevételi
források a turizmusból erednek.
Kemping, panzió, hotel, vendéglá-
tóhelyek is találhatók a települé-
sünkön. 

Nevezetességünk a Tájház, to-
vábbá a fából készült, szoknyás
mûemlék harangláb a 19. század
elejérõl, valamint a tíz figurából ál-
ló, a falut jelképezõ millenniumi
emlékmû. Hétfõtõl vasárnapig
nyitva van az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér (IKSZT), de kul-
csos ház is várja a bakancsos turis-
tákat. Antal Ernõ budapesti befek-
tetõ vásárolt egy nagyobb terüle-
tet a tóparton, melyre vadászhá-
zat épített. Létezik egészségjavító
sóbarlang, a 9 személyes új falu-
busz pedig a falugondnoki teen-
dõk ellátását segíti. 

A település számára kifejezet-
ten elõnyös további pályázatra
nem találtunk, várjuk az õsszel
megjelenõ, 85 százalék támogatá-
si intenzitású Leader kiírásokat. Al-
sófaluban a buszváróhoz közel esõ
területet szeretnénk parkosítani,
új, komfortos buszvárókat létesí-
teni. A templomdombra egy leg-
alább 8 méteres, a tájba és a kör-
nyezetbe illeszkedõ kilátót emel-
nénk. A focipálya mellett egy ren-
dezvénypajta építésére is szükség
volna.

EMLÉKEZÉS, FEJLESZTÉS, ESZEM-ISZOM

Kustánszeg fergeteges falunapján

Az új emlékmû avatásán.

Galambok önkormányzata
idén a tanyafejlesztési program
keretében létesített gyümöl-
csössel tovább bõvítette mezõ-
gazdasági tevékenységét, így a
jövõben már négy hektáron gaz-
dálkodhat a zöldségeskerttel
együtt. Mindezt kiegészítendõ-
en az elnyert TOP-pályázati tá-
mogatással lehetõség lesz az
élelmiszer-elõkészítõ tevékeny-
ség végzéséhez szükséges kor-
szerû feltételek biztosítására, a
tároló kapacitás kialakítására,
valamint termelõi piactér létesí-
tésére. 

Április 30-án fejeztük be  a kö-
zel kéthektáros gyümölcsös tele-
pítését, amit egy használaton kí-
vüli önkormányzati területen ala-
kítottunk ki – avatott a részletek-
be Bertók Ferenc polgármester. –
A tanyafejlesztési pályázat révén
kerítést építettünk a rendbetett
terület köré, ahol összesen 520
tájjellegû gyümölcsfát – szilvát,
körtét és almát – ültettünk el. Né-
hány fa már meg is mutatta ter-
mését, ugyanakkor az aszály mi-
att rendszeresen öntözni kellett a
gyümölcsöst. Az elnyert támoga-
tásból traktort, két mobil tárolót,
aszaló berendezést és a mûvelés-
hez szükséges kisgépeket is vásá-

rolhattunk. Önkormányzatunk
mezõgazdasági tevékenységét
bõvítendõen létesítettük a gyü-
mölcsöst, a két évvel ezelõtt lét-
rehozott zöldségeskert mellé, így
a tavaly alkalmazott 65 közmun-
kást értékteremtõ elfoglaltsággal
bíztuk meg. Idén viszont már

csak 30 fõ foglalkoztatására nyílt
lehetõségünk. Mindez nagyobb
szervezést kíván meg a kibõvült
feladatok maradéktalan elvégzé-
sét illetõen, nem beszélve arról,
hogy a településüzemeltetési fel-
adatokat is meg kell oldanunk ez-
zel a létszámmal a takarékos gaz-
dálkodás érdekében. 

– Milyen fejlesztéseket valósí-
tanak meg idén?

– Az adósságkonszolidációs pá-
lyázat keretein belül újulhat meg
óvodánk, ahol éppen most zajla-
nak a munkálatok. A beruházás-
nak köszönhetõen régóta vá-
gyott célunk valósulhat meg a te-
tõ és a vizesblokkok teljes cseré-
jével, valamint 3 utca és egy jár-
daszakasz felújításával. A közel-
múltban ugyancsak vadonatúj te-
tõszerkezetet kapott a sportöltö-
zõ épülete a villamos hálózat fel-
újítása mellett. Hamarosan a vi-
zesblokkok teljes korszerûsítését
és a nyílászárók cseréjét kezdjük
el, mindezt saját erõbõl, mert a

sportöltözõ felújítására beadott
pályázatunk nem járt számunkra
kedvezõ eredménnyel.

– Szolgáltak-e jó hírrel a TOP-
programos pályázataik?

– Igen, mégpedig a gazdaság-
fejlesztésre benyújtott pályáza-
tunk kapott zöld utat. Ez az építé-
si projekt három elembõl áll. A
korábban megvásárolt húsbolt
teljes felújítása mellett lehetõ-
séget biztosit az élelmiszer-
elõkészítõ, -tároló tevékenység
bõvítésére.

Ezen felül a faluközpontban
felépítünk egy komplett piacte-
ret pavilonszerû árusítóhelyekkel
és vizesblokkal. A program céljá-
nak harmadik elemeként a Petõfi
u. 2. szám alatti többfunkciós in-
gatlanban az étkezõkonyha felújí-
tását valósíthatjuk meg, az épület
akadálymentesítésével, valamint
tetõszerkezetének, vizesblokkjá-
nak és villamos hálózatának kor-
szerûsítésével. 

Örömünkre szolgált, hogy ma-
ga a pályázati kiírás is egybecsen-
gett elképzeléseinkkel, hogy ezt
a három fejlesztést egymásra
építve valósíthassuk meg az ön-
kormányzati vagyongyarapítás
érdekében. Tavaly nagyon szép
termésünk volt. Szinte egész év-
ben el tudtuk látni az önkor-
mányzati konyhát, és szociális cé-
lú felhasználásra is jutott. Az el-
adásból származó bevételbõl egy
platós teherautót is vásárolhat-
tunk. Idén a szárazság nem ked-
vezett a terméshozamoknak, de
mint tudjuk, a mezõgazdaság tel-
jesítménye igencsak idõjárásfüg-
gõ – mondta végül Bertók Ferenc
polgármester.

– liv –

KÖTETBEN ZALAEGERSZEG

770 éves története
PÁLYÁZATOKKAL A TELEPÜLÉS FEJLÕDÉSE ÉRDEKÉBEN 

Ahogy Galambokon gondolják



A laska a község helyi tésztafé-
lesége, amit jobbára idõsebb asz-
szonyok tradíciós receptek alap-
ján készítenek. Változatos progra-
mokkal, elõadásokkal, szórakozta-
tó mûsorokkal, mûvészeti csopor-
tok fellépéseivel színesítettük a
rendezvényt, ami a fõzõverseny-
re benevezett csoportoktól és
persze a burgonyás, káposztás,

diós, mákos, mézes, lekváros,
szódaporos, paprikás laskával volt
teljes – mesélte Barcza Balázs,
Várvölgy polgármestere, aki
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõvel közösen nyitotta
meg a rendezvényt.

– A programhoz kapcsolódóan
az értéktár bizottságunk egy kiállí-
táson mutatta be a község értéke-
it és az erdélyi testvértelepülé-

sünk, Gelence is bemutatkozott.
Õk, személyesen a szüreti felvonu-
lás alkalmával látogatnak majd el
hozzánk. A programba a helyi isko-
lásaink a faluban fellelhetõ laskare-
ceptek összegyûjtésével kapcso-
lódtak be. A fõzõversennyel színe-
sített rendezvényen fellépett a
Várvölgyi Asszonyklub, a KOVÁSZ
Színi Társulat, azaz a Komédiás Vár-

völgyi Színjátszók csoportja, a Táti-
ka Népdalkör és a helyi fiatalokból
álló Küháti Akusztik Band. A „Laska
Király” címet Pelikán Péternek ítél-
te oda a zsûri, aki a sajtos-sonkás
tésztájával mindenkit lenyûgözött.
A fesztivál népes közönségét szó-
rakoztatta Postás Józsi, a Boomba
Tucada, a The Bits is. Este a sport-
pályán a báli zenét a népszerû
Helios zenekar szolgáltatta.

– Milyen irányba halad a falu
fejlesztése?

– Szerencsére a mindig tevé-
keny Asszonyklubra, a Várvöl-
gyért Egyesületre, a KOVÁSZ tagja-
ira és a most alakuló ifjúsági közös-
ség tagjaira is számíthat a falu ve-
zetése. A jó, partneri kapcsolat ki-
alakítása és megtartása fontos té-
nyezõ. Nehézséget jelent ugyan-
akkor, hogy a település korábbi irá-
nyítói csak kevés pályázati lehetõ-
séget igyekeztek ügyesen megra-
gadni. Jócskán akad pótolnivaló.
Kész tervünk van az orvosi rende-
lõ felújítására, a közel negyedszáz
alsós diákot szolgáló iskolaépület
modernizálására, és várjuk azokat
a pályázati lehetõségeket, amikkel
elõbbre jutunk. A külterületi utak
szépítése, építése terén is sok a
tennivaló. Pusztamezõ térségében
õsszel startol egy útépítõ, útjavító
projekt, aminek részeként lesznek
helyek, ahol új aszfaltréteget kap a
burkolat, és lesz olyan, ahol útjaví-
tás, vagy útszélesítés történik. 

Az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Programból a falut segítõ
gépek, berendezések beszerzését
várjuk. Rendezvények és szemlé-
letformáló programok lebonyolítá-
sához is forrásokat remélünk. A
mûvelõdési ház belsõ felújítására,
a villanyvezeték-hálózat korszerû-
sítésére, az épület akadálymente-
sítésére szintén döntésre várunk.
A BM önkormányzati fejlesztések-
re kiírt pályázatán, mintegy 15 mil-
lió forintból hamarosan megújul a
Kossuth Lajos utca járdája közel
egy kilométer hosszúságban a
Szent Domonkos étteremtõl egé-
szen a postahivatalig.

– nemes –

LASKAFESZTIVÁL ÉS A TÖBBI

Várvölgyi vidám vigasság
Egy leromlott állagú, kastély-

ra csak nyomokban emlékeztetõ
romhalmazból varázsolt roman-
tikus kastélyszálló és az önkor-
mányzat által rendbehozatott,
platánfák által övezett, pihenõ-
parkkal, játszótérrel bõvített,
romantikus fafaragvánnyal dí-
szített körhalastó számít a há-
rom részre tagolódó (régi falu,
major, újsor) Misefa község ne-
vezetességének. Van egy helyi
jelentõséggel bíró haranglábunk
és faluházunk is. A körhalastó
mellett létezik egy Natura 2000-
es védelem alatt álló erdõrész-
let. Van egy jóléti víztározónk,
amit a helyi horgászegyesület
üzemeltet. A két halastó számos
védett madár és állat védett
élõhelye – mesélte Sifter Róbert,
a 300 lelkes község három éve
hivatalban lévõ polgármestere.

– Édesapám 16 évig volt jó
gazdája, a szabadidõközpont élet-
re hívója a falunknak, majd
Henczi Béla pedagógus jelölte ki a
helyes településfejlesztési irányo-
kat. Az általuk lerakott alapokon
továbbhaladva próbáljuk komfor-
tosabbá, élhetõbbé tenni ezt a
vonzó helyet. Önerõbõl folyama-
tosan szépítgetjük, vonzóvá tesz-
szük a község közterületeit. Gya-
kori nálunk a cserjék, bokrok, vi-
rágok látványos kiültetése a ha-
lastavak mellett és a fõutca kör-
nyezetében. A vonzó külsejû, táj-
ba illõ dekoratív, figurákat formá-
zó virágtartó elemeink kihelyezé-
sét sok helyi és vendég illette di-
csérettel. Tavaly egy adosság-
konszolidációs pályázati forrásból
befejeztük a Fõ utcai járda több
mint fél kilométeres szakaszát. A
pénzt azért kaptuk, mert önkor-
mányzatunk adósságot nem hal-
mozott fel. Idén ugyanekkora
összegbõl a ravatalozót sikerült
teljesen felújítani.

Nyertünk a településképet
meghatározó épületek moderni-

zálására, bõvítésére kiírt pályáza-
ton is. Tízmilliós önerõ hozzáadá-
sából, összesen 40 millió forint
bruttó bekerülési költségbõl
kompletten rendbe tesszük a fa-
luházat és annak közvetlen kör-
nyezetét. A projekt végrehajtásá-
ra két év áll a rendelkezésünkre.
Az elõkertben WC-k és vizes-
blokkok is létesülnek, amelyek se-
gítik a szabadtéri rendezvények
megtartását. 

Nagypáli gesztorságával 9 kör-
nyékbeli településsel közösen egy
olyan, 100 százalékos támogatási
intenzitású pályázatot is bead-
tunk, aminek segítségével két
éven át programokat szervezõ
közmûvelõdési szakembert fog-
lalkoztathatunk és mód nyílik
még némi építési beruházásra is.
Nemrégiben kijelölték a Zalaeger-
szeget az M7-es autópályával ösz-
szekötõ M9-es út nyomvonalát,

ami fel- és leközlekedési lehetõ-
séggel érint bennünket. A gyors-
forgalmi út átadása újabb remé-
nyeket és kilátásokat jelent. A 40
éves szép halastó mederkotrást,
gátmegerõsítést, nádvágást is
igényelne. 

A másfél éves kisbusszal köz-
lekedõ falugondnoki szolgálat
rendkívül népszerû az idõsek kö-
rében. A napi feladatok rugalmas
ellátását a nagykapornaki pol-
gármesteri hivatal segíti. A me-
gyei könyvtár közremûködésével
megtartjuk a költészet napját, az
idõsek napját, a falunapokat, az
adventi, karácsonyi ünnepeket.
A nyári rendezvényeinket, köz-
tük a régióban is hírneves falu-
napokhoz kapcsolódó paraszt-
olimpiát is szép környezeti
adottságokkal rendelkezõ tópar-
ton rendezzük.

Nemes Norbert

JUBILEUM 9RÉGIÓ
Zalakaros várossá válása husza-

dik évfordulóját ünnepelte nemré-
giben. A jubileumra szervezett ün-
nepséget megtisztelte személyes
jelenlétével dr. Kövér László, a Ma-
gyar Országgyûlés elnöke, aki ün-
nepi beszédében méltató szavak-
kal szólt a patinás üdülõváros fejlõ-
désérõl és arról a hazai és európai
sikertörténetrõl, aminek részesei
lehetnek a helyben élõ polgárok. A
Magyar Fürdõvárosok Szövetségé-
nek tagtelepülése nem titkoltan az
itt mûködõ termálfürdõnek kö-
szönheti folyamatosan bõvülõ ide-
genforgalmát, jólétét. 

A szabadtéri moziban rendezett
köszöntõ ünnepen a parlament el-
nöke jókívánságait tolmácsolva ki-
emelte: Isten éltesse a nagy élet-
erõvel rendelkezõ Zalakaros váro-
sát és polgárait építõ erõben, meg-
tartó hitben és oltalmazó szeretet-
ben azért, hogy megvalósíthassák
és kiteljesíthessék önmagukat ab-
ban a jövõben, amelynek a kapujá-
ban állnak! Mint mondta, Zalakaros
nem csak egy nemzetközileg elis-
mert üdülõhely, hanem a magyar
élni akarás megerõsítõ példája is.
„A hadak útján fekvõ település”
több mint hét évszázados doku-
mentált története során három al-
kalommal gyakorlatilag megsem-
misült. „Sújtotta emésztõ tûzvész
és sorvasztotta a politika méltány-
talansága, s mindennek hatására
sokszor elmerülni látszott a törté-
nelem hullámsírjaiban”. 

Kossuthot idézve Kövér László
hozzátette: „a haza örök, s nem
csak az iránt tartozunk kötelesség-
gel, amely van, hanem az iránt is,
amely lehet, s lesz”, Zalakaros pedig
„a magyar haza azon darabja,
amely lehetett, s lett”, mert a
zalakarosiak nem felejtették el a
kötelességüket. A város „a bizo-
nyosságát jelenti annak, hogy a
magyar emberek akaratából, hité-
bõl és munkájából a legnehezebb
körülmények között is mindig meg-
születhet az, amit az ellenérdekelt

erõk vagy a kedvezõtlen történelmi
idõk pusztulásra szánnak”. 

A föld gyomrában lévõ, kétezer
méter mélybõl fakadó 96 Celsius-
fokos gyógyvíz a korábbi évszáza-
dok során is ott rejtõzött, de az eb-
ben rejlõ lehetõség elsõsorban a
karosi emberek munkájával vált va-
lósággá a XX. század végére. Ez a
munka tette lehetõvé, hogy a
2500 lakosú kisváros a közeljövõ-
ben a 30 milliomodik vendégét
várhassa – emelte ki. Rávilágított
arra, hogy a magyar városok négy-
ötöde, vagyis mintegy 280 telepü-
lés az utóbbi száz évben nyerte el
a városi rangot. Amikor 1997-ben

Zalakaros várossá nyilvánításáról
döntöttek, a település minden
szempontnak megfelelt, húsz év
távlatából is „megelégedéssel
nyugtázhatjuk, hogy annak idején
indokolt és jó döntést hozott az
Országgyûlés”. 

A település vonzerejét és ven-
dégszeretetét szóba hozva az ün-
nepi szónok aláhúzta: a külföldiek
által eltöltött vendégéjszakákat
tekintve – több mint félmillió ven-
déggel – a hetedik helyen áll az or-
szágban, megelõzve Egert, Szege-
det, Gyõrt, Sopront, Miskolcot,
Debrecent. A hazai vendégek által
eltöltött éjszakákat illetõen
Zalakaros az ötödik Budapest, Sió-
fok, Hajdúszoboszló és Hévíz után.
A növekedési lehetõségeket tük-
rözi, hogy tavaly 15 százalékkal
nõtt a hazai és 18 százalékkal a
külföldi vendégek száma a város-
ban. Tanúlságként leszûrte: ha a

karosiak értékteremtõ munkájuk-
kal megtartják a várost és a tele-
pülés határain belül keresik a bol-
dogulásukat, ha vállalják a jövõt, a
gyermekáldást, akkor a város is
megtartja õket biztonságban és
növekvõ jólétben.

Manninger Jenõ, a térség
fideszes országgyûlési képviselõje
köszöntõjében arra utalt, hogy vá-
rosnak lenni mindig rangot, elõjogo-
kat jelentett a történelemben.  Az
utóbbi idõkben a települések a váro-
si címmel több fejlesztési forrásban
is reménykednek. A Zala megyei fej-
lesztési biztos beszédében azt emel-
te ki, hogy Zalakaros a városias és a
falusias lét jó oldalát is megörökölve
teszi boldoggá polgárait. Az elmúlt
húsz évben a régi értékeket meg-
õrizve fejlesztette a népszerû fürdõt
és a szolgáltatásokat, és tette még
barátságosabbá a települést a csalá-
di turizmus számára. A jövõje szem-
pontjából is az a legfontosabb, hogy
továbbvigye a barátságos vendég-
fogadást és fejlessze a szolgáltatá-
sokat, amely az ide érkezõknek és az
itt élõknek egyaránt fontos. A tér-
ség oktatási, kulturális és szolgálta-
tási központja elõtt reményt keltõ
jövõkép áll – hangsúlyozta ki.

Novák Ferenc polgármester fel-
idézte, hogy húsz évvel ezelõtt az
akkor alig 1100 lakosú település
Magyarország egyik legkisebb vá-
rosa volt, mára pedig 84 százalékkal
nõtt a lakosság lélekszáma. Az el-
múlt két évtizedben egyéb fejlesz-
tések mellett kistérségi központtá
vált a város, ahol mentõállomás,
szennyvízfogadó állomás és tûzõr-
ség létesült, orvosi ügyeleti szolgá-
lat indult, bölcsõdét és új templo-
mot is építettek. A város gazdasági
alapját a több mint ötven éve meg-
nyitott fürdõ jelenti, ami 25 éve a
település tulajdona, s ahol folyama-
tosak a fejlesztések.

A városnapi ünnepségen az ön-
kormányzati kitüntetések átadása
mellett a helyi hagyományoknak

megfelelõen köszöntötték az elmúlt
egy esztendõben született babákat,
illetve az idén nagykorúvá váló
zalakarosi fiatalokat is. A testvérte-
lepülések: Puchheim, Asperhofen és
Olesno polgármesterei is ajándékok-
kal és elismerõ szavakkal üdvözölték
a születésnapos várost.

„Zalakaros díszpolgára” kitüntetõ
díjat adományozott a város
Krampek Mihály részére az elmúlt
két évtized alatt a Gránit Zrt.-nél
végzett lelkiismeretes, magas szak-
mai tevékenységéért, példamutató
emberi magatartásáért. „Zala-
karosért” díjat vett át dr. Molnár Jó-
zsef, a nagykanizsai rendõrõrs pa-
rancsnoka a város közbiztonságáért
kifejtett tevékenysége elismeréséül.
A „Zalakaros Kultúrájáért” elismerést
kapták: Drácz Lászlóné, Kiss Tünde
és Bognár Ottó Péter, a település
kulturális életében hosszú éveken
keresztül végzett példaértékû tevé-
kenységük elismeréséül. 

A „Zalakaros Sportjáért” kitünte-
tést idén Horváth Tamás, a Magyar
Sakkszövetség alelnöke, a zalakarosi
sakkfesztivál versenyigazgatója kap-
ta, Zalakaros hazai és nemzetközi
sportéletében évtizedeken át vég-
zett kimagasló tevékenysége elis-
meréseként. Ketten vehették át a
„Zalakaros Közszolgálatáért” díjat.
Magyarné Kovács Judit a város fejlõ-
désében, a köz érdekében végzett
kimagasló, lelkiismeretes, szorgal-

mas, precíz munkavégzéséért; vala-
mint Ujsághy Györgyi Ilona három
évtizedes közszolgálatban eltöltött
lelkiismeretes munkája jutalmaként. 

„Zalakaros Ifjú Tehetsége” díj bir-
tokosa lett Beke Barbara kozmeti-
kus, akit szakmai elhivatottsága, te-
hetsége, a világ- és európai verse-
nyeken elért kiváló eredményei
alapján tartottak érdemesnek a juta-
lom átvételére. Tarr Lászlóné a
Karosi Civilek Egyesületének vezetõ-
jeként és a településért végzett
eredményes tevékenysége elisme-
réséül Zalakaros Emlékplakettet vett
át. Bene Csaba alelnök, a Zala Me-
gyei Közgyûlés plakettjét nyújtotta
át Czimondor Nándor részére, aki a
turizmus és vendéglátás terén vég-
zett évtizedes magas színvonalú
szakmai munkát.

Az ünnepségsorozat részeként a
húsz esztendõs város elõtt tiszteleg-
ve várostörténeti tudományos kon-
ferenciát rendeztek, a sportcent-
rumban a Zalakarosi Öregfiúk–Ma-
gyar Válogatott Öregfiúk barátságos
labdarúgó-mérkõzés hozott izgal-
mas perceket, de rengeteg kulturális
program is várta az érdeklõdõket. A
városnapi kavalkád Keresztes Ildikó
élõkoncertjével zárult, ám mindezek
elõtt a Gyógyfürdõ téren felszeletel-
ték és a fürdõváros vendégei köré-
ben szétosztották a város tejszínes,
mascarpone-s mousse tortáját.

Nemes Norbert

ISTEN ÉLTESSE A 20 ÉVES ZALAKAROST!

Hazai és európai sikertörténet

Zalakaros kitüntetettjei.

Immár 11 esztendeje számít ünnepnek a Laskafesztivál, amely
július közepén több száz érdeklõdõt vonzott Várvölgyre, a Bala-
ton-felvidéki borvidék cserszegi körzetének festõi környezetben
fekvõ községébe. 

ÉLHETÕVÉ TENNI MISEFÁT

Megújul a faluház



FALUKÉP10 MEGYE
Az Orbányosfai Faluszépítõ

Közhasznú Egyesület tagjai már
több alkalommal sütöttek kür-
tõskalácsot más települések fa-
lunapjain, csak éppen otthon
nem. A kürtõskalács fesztivál öt-
lete ebbõl eredt, melyet valóra
is váltottak az önkormányzattal
együtt a július 22-i gasztro-
kulturális eseményen, bemutat-
va jártasságukat a már hunga-
rikumnak számító édesség süté-
sében.  

A kürtõskalács nem tipikus zalai
étel, receptjét és a sütés fortélya-
it egy korábbi erdélyi kirándulá-
son, ottani barátaiktól lesték el.
Ott fogalmazódott meg bennük a
kürtõskalácssütés gondolata, amit
tett is követett. Asszonyaik, lánya-
ik, fiaik már évek óta járják a kör-
nyékbeli rendezvényeket, ízletes
kürtõskaláccsal megörvendeztet-
ve a résztvevõket – árulta el kö-
szöntõjében a fesztivál elõzmé-
nyeirõl Kocsis Ferencné polgár-
mester. A falu közösségét méltat-
va azt mondta, az egyéni és közös
boldogulásért nem csekély mér-
tékben tesz hozzá mindenki ké-
pességei és tudása szerint. Az elsõ
kürtõskalács-fesztivál sem jöhe-
tett volna létre ezen összefogás
nélkül, hangsúlyozta, majd köszö-
netét fejezte ki a rendezvény tá-
mogatóinak és valamennyi közre-
mûködõjének. Külön kiemelte a la-
kosság hozzáállását, akik saját por-
tájukat még jobban kicsinosítva
készültek erre a napra. Végül azt

kívánta, hogy a hagyományterem-
tõ szándékkal megrendezett fesz-
tivált úgy õrizzék majd emlékeik-
ben, melyen jól érezte magát
Orbányosfa apraja-nagyja és nem-
különben az idelátogatók.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos fel-
idézte, hogy a Magyar Értéktárba
a székely, erdélyi és magyar érté-
ket hordozó kürtõskalács 2015-
ben került bele. Mint mondta,
nem csupán megõrzés céljával lett
része a hungarikumok gyûjtemé-

nyének, hanem hogy minél töb-
ben ismerhessék meg e különle-
ges édesség eredeti elkészítési
módját. Kiemelte, hogy Orbá-
nyosfán már hagyományai vannak
a kürtõskalács készítésének, me-

lyet a fesztivál megrendezésével
kívánnak bemutatni szórakoztató
programokkal körítve.

Az Orbányosfai Faluszépítõ
Közhasznú Egyesület tagjai jóval
az ünnepélyes megnyitó elõtt
megkezdték a munkát. Az Erdély-
bõl hozott sütõfa mintájára készí-
tett hengerekre tekerték fel a
tésztát, amit négyesével sütöttek
ki a szintén maguk gyártotta fa-
széntüzelésû szerkezetekben. 

A szabályozás kimondja, milyen
kritériumok teljesülésével nevez-
hetõ kürtõskalácsnak a kelt tész-
tából készült csavart édesség.
Egyik feltétel a kizárólag cukorral
való ízesítés.  

Az egyesület tagjai a hagyomá-
nyos mellett sokféle ízesítésû kür-
tõskalácsot is szoktak készíteni,
sõt tésztájába is csennek bele kü-
lönlegességet. 

– Szoktunk beledagasztani ka-
kaót, aszalt szilvát aprítva. Az íze-
sítést tekintve, készítünk egyebek
mellett diósat, kakaósat, fahéja-
sat, barackosat és francia kréme-
sest – mondta érdeklõdésünkre
Kocsisné Varga Judit gyógytor-
nász. 

– liv –

Antal Sándorné, Nemessándor-
háza polgármestere köszöntõjé-
ben elmondta, hogy Nemes Sán-
dor tíz évvel ezelõtt felállított fa-
szobrát az idõ igencsak megvisel-
te. A képviselõ-testülettel ezért is
döntöttek felújítása mellett, és
hogy az új szobrot megvédjék az
idõjárás viszontagságaitól, egy fa-
szerkezetû pavilon alá helyezték.
Környezetének parkosításával
olyan tetszetõs településközpon-
tot hoztak létre, amely az itt élõk
faluszeretetérõl, tenni akaró gon-
doskodásáról árulkodik, hangsú-
lyozta.

Baki József fafaragó végezte a
restaurálást. Elmondta, az eredeti
formát megõrizve sikerült úgy fel-
újítani és olyan anyaggal ellátni a
szobrot, hogy kibírhat 20 évet. Eb-
ben segít az a fölé emelt faszerke-
zet, ami Antal Sándor saját terve-
zésû munkája. Reményét fejezte
ki, hogy az így megújított tér
nemcsak a helyieknek, de a beté-
rõknek is szép látványt nyújt, mu-
tatva, hogy falut szeretõ emberek
laknak itt. 

Az ünnepség Szent István szob-
ránál folytatódott, ahol dr. Pálfi
Dénes, a megyei közgyûlés koráb-
bi, nyugalmazott elnöke mondott

ünnepi beszédet. Ha nem lett vol-
na Szent István, akkor nem lenne
sem március 15-e, sem augusztus
20-a, sem pedig október 23-a,
hangsúlyozta. Az 1000 karácso-
nyán megkoronázott király 42
évig uralkodott, és olyan mûvet
hagyott hátra, melybõl ezer év
után is táplálkozhatunk. Ha ugyan-
is nem telepíti le a portyázó ma-
gyarokat a Kárpát-medencébe, ak-
kor ma nincs Magyarország. Ezt

úgy érte el, hogy elsõsorban hitet
adott, Istenhitet a kereszténység-
gel, és ezáltal a jövõbe vetett hi-
tet. Elõdeink e remény birtokában
tudtak egy igazán fennmaradó
életformát elsajátítani, és ezer év
után is létezni a hazában, emelte
ki. Végül az állampolgársági eskü
kapcsán Szent István gondolatát
idézte fel, miszerint a hozzánk jö-
võ idegen gazdagít bennünket,
hozzátéve azt, hogy akkor más
idõk voltak.   

Ezt követõen Guntli Thomas
Antal Sándorné polgármester,
mint anyakönyvvezetõ elõtt tette
le az állampolgársági esküt ma-
gyar nyelven. A polgármester el-
mondta, megtiszteltetés a falu
számára, hogy a gazdag Svájcból
származó Thomas hazánkat, ezen
belül is szûkebb pátriánkat,
Nemessándorházát választotta 12
évvel ezelõtt otthonának. Szép
gondolatokkal, nagy tervekkel ér-
kezett. Egy hosszú évek óta elha-
nyagolt földterületet vásárolt,
ahol szorgalmas munkával „rózsa-
dombot” hozott létre. Állatokat
nevelt, veteményest, szõlõültet-
vényt hozott létre, gazdasági épü-
leteket és lakóházakat épített.
Ezen idõ alatt szépen megtanult

magyarul is. Hozott tudása, szor-
galma, kitartása követendõ példa
mindannyiunk számára, hangsú-
lyozta Antal Sándorné, aki ezt kö-
vetõen átadta a honosítási okira-
tot Guntli Thomasnak. 

– Köszönöm az egész falunak,
hogy elfogadott. Még a magyar
nyelv hibás, de köszönöm az el-
múlt 12 évet és remélem, hogy
ennél sokkal több lesz – mondta
meghatódva. 

GASZTROÉLMÉNYEK ORBÁNYOSFÁN

A kürtõskalács ünnepe

NEMESSÁNDORHÁZA

Az államalapítás ünnepén
A falu névadója felújított szobrának avatásával, ünnepi szónok-

lattal és mûsorral emlékeztek meg Nemessándorházán a magyar ál-
lamalapításról augusztus 19-én. A rendezvényen a falu svájci szár-
mazású lakója letette a magyar állampolgársági esküt, majd jutal-
makat vehettek át a jó tanulmányi eredménnyel rendelkezõ, vala-
mint a kiemelkedõ közösségi munkát végzõ diákok. 
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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!

A novai Göcseji Aratónapok
azon Zala megyei rendezvények
egyike, ami hosszú múltra te-
kinthet vissza. A kézi kaszás ara-
tó- és cséphadaró verseny 2018-
ban jelentõs jubileumhoz érke-
zik, ugyanis 30. alkalommal fog-
ják megrendezni. Július közepén
a 29. aratónap részesei lehettek
a kis- és nagybandák, akik közül
a zalabaksaiak (felsõ kép) min-
den egyes alkalmat megtisztel-
tek jelenlé-tükkel. 

A Zalabaksai Hagyományõrzõ
Kertbarátok csapatánál éppen a
zsûri szemlézte a kepévé össze-
hordott gabonát, és annak tövébe
terített aratási ételeket. 

– Bizony már 29. alkalommal va-
gyunk itt, a legelsõ versenyen még
itt dolgoztam a novai tsz-ben –
mondta érdeklõdésünkre Berkes
Józsefné. – Az aratás fáradságos
munkájához szükség volt tápláló
ennivalókra. A mezõre különféle
lesütött húsokat, körözöttet, pap-
rikát, hagymát, házi kenyeret, ré-
test, kalácsot, pogácsát vittek. Es-

te otthon terített asztal várta az
aratókat valamilyen levessel, a má-
sodik fogást pedig a hazahozott
maradékokból kínáltak fel.  

– Ebben a 29. évben egyetlen
szomorú dolog van, hogy nagyon

sokan kikoptak, a kaszakalapáló
baksai fiúknak már nincsenek kihí-
vóik. Jó lenne, ha fiatalok kedvet
éreznének a hagyomány tovább-
viteléhez – fûzte hozzá a zala-
baksaiak csapatát sok-sok éve
erõsítõ kerkabarabási Pap Ferenc.
– Tegnap kellett volna jönni, ami-
kor ez a sok finomság készült. Az
ételeket külön-külön fõzték a ta-
gok, a pereceket viszont közösen
sütöttük. El is határoztuk, hogy
máskor is csinálunk közös perec-
sütést csak úgy a magunk szóra-
kozására. 

– Mindig szívesen jövünk az ara-
tónapra, az aratás mellett a kasza-
kalapálásban és a cséphadarós
cséplõversenyben is megméretjük
magunkat – szólt hozzá Németh
Ferencné, aki kakaós kuglóf re-
ceptjét is megosztotta velünk.

Az Újvári Katalin által vezetett
Lakhegyi Daloskör (alsó kép) arató-
dal-repertoárjukat a kepe tövében
is elõadtak. Budai Józsefné el-
mondta, õk nem hagyományápo-
lásnak tartják az aratónapot, inkább
tiszteletadásnak a régi korok em-
bereinek. Minden évben kapnak
valamilyen díjat, helyezésekkel is
büszkélkedhetnek, de számukra az
a legnagyobb elismerés, hogy itt
lehetnek, és jól érezhetik magukat. 

– Nagyon fáradságos munka
volt, mindegy hány fok volt, men-
ni kellett aratni. Aztán meg lehe-
tett csépelni, a cséplõgép házról
házra járt – idézte fel emlékeit Gya-
log Lászlóné. A Becsvölgyei Arató-
banda tagjai nehézsége ellenére
szép dolognak tartják a kézi aratás
hagyományának felidézését. Az
idei még csak az ötödik részvéte-
lük, de már értek el második helye-
zést, fûzte hozzá Kocsis Zsuzsanna.

A 29. Göcseji Aratónapokon 14
csapat vett részt, közte két új
társaság Felsõrajkról valamint
Alsórajkról – tudtuk meg Lendvai
Jenõné polgármestertõl. Nova ön-
kormányzata a 30 éves jubileum
elõtt álló rendezvényt ismét ön-
erõbõl valósította meg, változatos
kulturális, szórakoztató és sport-
programokkal várva mindhárom
nap az érdeklõdõket.

– liv –

Aratónapok Nován
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1987. AUGUSZTUS 31. 
ZALAEGERSZEG–NAGYKANIZSA

FUTVA

Napjainkban futókat látni a vá-
rosban teljesen természetes lát-
vány, nem úgy, mint harminc év-
vel ezelõtt, amikor egy esõs vasár-
napon Bérces Edit, az egykori

Pénzügyi és Számviteli Fõiskola fi-
atal tanársegédje cipõt húzott,
hogy Nagykanizsára fusson tanít-
ványaihoz és kollégáihoz. A hirte-
len ihletett hosszú futás oka a ta-
nítványokhoz és kollégához való
kötõdés volt.

A 74-es úton a forgalom kicsi
volt, de ha arra járt valaki, általában
trabantosok, többen is felajánlot-
ták Editnek, hogy felveszik, õ vi-
szont a szakadó esõ ellenére visz-
szautasította a segítséget.  Tapasz-
talatlansága és felkészületlensége
miatt az évnyitót lekéste, azonban
a nagykanizsai Marton család annál
szívesebben fogadta be éjszakára a
fáradt, szétázott vándort.

A rendszerváltás küszöbén óri-
ási nyelvtanárhiánytól szenvedett
az egész ország. A nyugati nyelv-
szakos (angol, német, francia és
olasz) frissdiplomásokat szinte
azonnal fölszippantotta az ipar,
ahol a kezdõ pedagógusi fizetések
többszörösével kényeztették a fia-
talokat. A pályán maradókért pe-

dig az iskolák igazgatói versenyez-
tek. Így történt az is, hogy az
orosz–angol szakos kezdõ tanárt
Nagykanizsáról Zalaegerszegre a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskola
Idegennyelvi Tanszékére hívták ta-
nársegédnek.

2017. AUGUSZTUS 30.
ZALAEGERSZEG–NAGYKANIZSA

ÚJRAFUTVA

A megye két városát összekötõ
jubileumi futás, melyhez bárki
csatlakozhat Bérces Edithez egy
rövidebb vagy hosszabb résztáv
megtételére, augusztus 30-án
délelõtt indul Zalaegerszegrõl és

délután ér Nagykanizsára Boc-
földe, Sárhida, Bak, Fakospuszta,
Hahót, Bocska, Zalaszentbalázs,
Bocska, Palin érintésével. 

Zalaegerszegen belül kiemelt
állomások a BGE zalaegerszegi
kampusza, a Zalaszám Informati-
ka, az uszoda, a református temp-
lom, az evangélikus parókia, a kór-
ház, és a zárda. Nagykanizsára Pa-
lin felõl a Magyar utcán érkezik
Bérces Edit és csapata, ahonnan a
Batthyány Gimnázium, a Nagy-Ma-
gyarország emlékmû, a kórház, és
az uszoda érintésével futnak a te-
metõbe Szebenyi Mária egykori
igazgatónõ és további elhunyt
gimnáziumi tanárok sírjaihoz (Dr.
Ördög Ferenc nyelvész, Harkány
László, Kerecsényi Erzsébet, dr.
Herr Gyula, a Zalatriatlon Klub ala-
pító tagja, a nagyatádi triatlon
rendezõje).

Eddig csatlakozási szándékát
fejezte ki Nagyatádról dr. Herr
Gyula, a Zalatriatlon alapító tagja,
Zalaegerszegrõl Pezzetta Umberto
fotómûvész, Szász András, a
Zalaszám Informatika Kft. igazga-
tója, Zsugyel Kornél evangélikus
lelkész, Nagykanizsáról pedig Fata
József, Marton Judit, Wiktora Emí-
lia tanuló.

A futás célja a tiszteletadáson
és az ünneplésen túl az is, hogy
felhívjuk Zala megye futóbarát
környezetére a figyelmet (mind
földrajzi, mind társadalmi szem-
pontból). 

Edzései során Bérces Edit több-
ször futva tette meg a Zalaeger-
szeg–Nagykanizsa távot, bejárta
Zala megye egészét. Zalaeger-
szegrõl futva jutott el északon
Szombathelyig, délen Lentin ke-
resztül Alsólendváig, illetve Csur-
gó és Barcs érintésével egészen
Pécsig, keleten Vonyarcvashegyig,
sõt az egész Balaton megkerülésé-
ig. 2007-ben Nagykanizsa érinté-
sével futott Pécsre a doktori ava-
tására. Mindezt egyedül, kísérõk
és költségvetés nélkül.

Zalaegerszegrõl Nagykanizsára
különösen gyakran abban az idõ-
ben járt Bérces Edit futva, a ki-
lencvenes évek elején, amikor az
egerszegi uszodát tatarozás miatt
bezárták. 

További kötõdést jelentett Bér-
ces Edit számára az orosztanárok
átképzése is. Hetente járt kerék-
párral Zalaegerszegrõl, hogy an-
golra tanítsa orosz szakos kollégá-
it Nagykanizsán.

A futást követõen (az évnyitó
napján) a tervek szerint Balogh
László, a Batthyány Lajos Gimnázi-
um igazgatója fogadja a futóbaj-
nok tanárt. 

Balogh László és Bérces Edit
egyszerre kezdték tanári pályáju-
kat Nagykanizsa nagy multú gim-
náziumában a néhai Szebenyi Má-
ria igazgatása alatt 1986-ban. Fu-
tottak együtt a nagykanizsai
félmaratonon is. Az igazgató úr,
aki kárpátaljai születésû, nyitotta
meg Bérces Edit kárpátaljai fotóki-
állítását Zalaegerszegen. 

Az esemény védnökei: dr. Tóth
Endre, a BGE zalaegerszegi kam-
puszának (egykor a Pénzügy és
Számviteli Fõiskola) alapító igazga-
tója, dr. Szász Péter, a Zalaszám In-
formatika ügyvezetõ igazgatója,
Balogh László, a nagykanizsai Bat-
thyány Lajos Gimnázium igazgató-
ja és Söjtöri Elvira, a szombathelyi
Elvira Maratoni alapítója.

BÉRCES EDIT, PHD

Orosz–angol szakos tanár, jelen-
leg a Budapesti Gazdasági Egye-
tem Idegennyelvi és Kommuniká-
ciós Intézetének fõiskolai docen-
se, korábban a Batthyány Lajos
(Landler Jenõ) Gimnázium tanára.

Minden idõk legeredménye-
sebb magyar ultramaratoni futója.
A 100 kilométeres és 24 órás világ-
és Európa-bajnoki címei mellett

számos világcsúcs kötõdik a nevé-
hez. Legnyugatabbra Bostonban,
legkeletebbre Tajpejben tapasztal-
hatta meg a pályacsúccsal aratott
ultramaratoni gyõzelem csodáját
100 km-en és 24 órán.  Nyert ver-
senyeket stadionban, aszfalton –
határokat átszelve, terepen, ma-
gaslaton, fedett pályán, homokon,
hidegben és hõségben is.

Németországban, Görögor-
szágban és Olaszországban nyert
nemzetközi 24 órás versenyeket a
férfiakat is megelõzve. Egymást
követõen három alkalommal dia-
dalmaskodott a Surgeres-i meg-
hívásos nemzetközi 48 órás futá-
son 360 kilométer fölötti teljesít-
ménnyel. 

Futópadon felállított 24 órás
csúcsa, melyet a Guinness Rekor-
dok Könyvében is jegyeznek, a
maga idejében a férfiak teljesít-
ményét is meghaladta.

Futócipõjét a tajpeji Szúcsó
egyetemen állították ki.  Az egy-
kori francia Ultrafondus címû fu-
tómagazin védnöke.  A 100 km-en
nyújtott teljesítményéért az IAAF
„Nõk éve az atlétikában” kitünte-
tést kapta 1998-ban. Az év nem-
zetközi ultrafutója 2000-ben és

2002-ben. Világcsúcsai születését
követõen a spirituális mester, Sri
Chinmoy tüntette ki New York-
ban. 

Sportolás közben szerzett égé-
si sebeket, fagyásos sérülést és
több tucat kutyaharapást is. Világ-
és Európa-bajnoki eredményei
alapján kapott felkérést a tajvani
válogatott magaslati edzõtáboro-
zásának irányítására és elõadás
tartására Graz, Budapest, Peking
és Tajpej egyetemein.  

Ötletadója Magyarország elsõ,
autistákat segítõ jótékonysági fu-
tásának, a Zalaegerszeget Bon-
codföldével összekötõ Futva se-
gíts futásnak, de szívügye a Zala-
egerszeg és Keszthely között
megrendezett, koraszülötteket
segítõ futásnak is. Ugyancsak jelen
volt és nemzetközi kapcsolataival,
valamint nyelvtudásával segítette
a nemzetközileg is elismert, bala-
tonfüredi EMU 6 napos futás szü-
letését is. 
Honlapja: www.zalaszam.hu/edit
Információ a Jubileumi futásról

a farkas@zalaszam.hu 
címen érhetõ el. 

A cikk szerzõje: AL

BÉRCES EDIT 30 ÉV UTÁN ÚJRA RAJTHOZ ÁLL A ZALAEGERSZEG–NAGYKANIZSA TÁVON

Jubileumi futás Zalaegerszegtõl Nagykanizsáig
Harminc évvel ezelõtt, 1987. augusztus 31-én a  Zalaegerszeg

–Nagykanizsa táv spontán lefutásával kezdõdött az a tanári és
sportkarrier, melynek során Bérces Edit összesen több száz tanít-
vány tanítása mellett az 50 kilométeres futástól kezdve a hatszáz
kilométeres távig minden egyes ultramaratoni számban többszö-
rösen megjavította a magyar csúcsokat. A zalai sportoló a 48 órás
futásban Európa-, a 100 mérföldes, 200 kilométeres és a 24 órás
ultrafutásban pedig világcsúcsokat döntött meg. A 100 kilométe-
res és a 24 órás ultramaratoni futáson aratott Európa-bajnoki és
világbajnoki címeivel minden idõk legeredményesebb magyar
ultramaratoni futójává vált.  

Beletekerünk a jövõbe, ná-
lunk az innováció vezet – ezzel
az üzenettel járja kerékpárral a
választókörzetéhez tartozó te-
lepülések Vigh László fideszes
országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos.

Szándékom, hogy mind a 76
településre ellátogassak, és ott
egy kötetlenebb formában fo-
gadóórát tartsak. A rendezvé-
nyeken kevesebb idõ jut a
beszélgetésre, de ezeken a talál-
kozókon egy-másfél óránk is
van. Általában a helységtáblánál
fogadnak a polgármesterek, és
így együtt kerékpározunk be az
adott településre. Természete-
sen kerékpárosan tekintjük meg
az egész falut, majd egy helyen
megállunk, ahol elbeszélgetünk
az aktuális örömökrõl és problé-
mákról, melyek megoldása ér-
dekében segítségemet kérik.

Eddig 25 településen járt, ter-
ve az, hogy a hátra lévõ idõszak-
ban még 15 falut felkeressen. A
kerékpáros fogadóóra akció jö-
võre is folytatódik, ekkor láto-
gatja meg a többi települést is
választókörzetében.

– A közelmúltban Hottón
kezdtük, ahol Vincze Ferenc pol-
gármester kalauzolt bennünket.
Teskándon Tóth István Jánosné
polgármesterrel megtekintettük
az iskolát, a tanuszodát és a
templomot. Kiskutason Halász

Gábor polgármester fogadott,
majd Nagykutason Ferenczné
Baumgartner Éva polgármester
bemutatta a helytörténeti kiállí-
tást. Kispáliban pedig Horváth
Zsuzsanna polgármester fogadta
biciklis csapatomat ((kkééppüünnkköönn))..
Erre az utamra Gárdos László, a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
osztályvezetõ fõorvosa és Szalai
Kata, a Zala Szépe-verseny 2016-
os gyõztese kísért el.

Vigh László augusztus 21-én
Zalaegerszeget „vette célba" hi-
vatalvezetõkkel, közéleti sze-
mélyiségekkel. A menet az
Izsák ÁMK-tól indult a nagy-
templom felé a Mindszenty Mú-
zeum helyszínéhez. Innét a pol-
gármesteri hivatalig haladtak,
ahol Balaicz Zoltán polgármes-
ter várta a csapatot. A hivatal
után a Vizslaparkot tekintették
meg, és végül a Falumúzeumot. 

SPORT12 MEGYE

Bérces Edit a 100 km-es Európa-bajnokság célkapujában. Fotó: Gerard Stenger, IAU

Bérces Edit a 100 km-es világbajnokság eredményhirdetése után
a magyar csapattal (balról: dr. Gyõri Ferenc, Vozár Attila, Bérces Edit,

Zsigovics András, Molnár Tamás). Fotó: Gerard Stenger, IAU

VIGH LÁSZLÓ

Fogadóóra kerékpáron


