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Megjelenik Zala megye minden településén
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

KESZTHELYEN A VADÁSZATI MÚZEUMBAN

Emlékkiállítás és solymásztalálkozó

Lelovich György-emlékkiállítás nyílt a keszthelyi Vadászati Múzeumban tartott rendezvényen az elmúlt hét végén. A solymásztalálkozón bemutatkoztak a szellemi kulturális közösségek, a vadászmadár-röptetéses bemutatókon pedig a betanított sólymokkal, héjákkal és sasokkal „ismerkedhettek” az érdeklõdõk.

A megnyitó ünnepségen többek között köszöntõt mondott Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója, Keszthely alpolgármestere, Turcsányi Zoltán,
a Magyar Solymász Egyesület elnöke valamint Duhay Gábor, a
Bechtold István Alapítvány elnöke.
Az emlékkiállítás, melyet Hubert G. Wells magyar származású
hollywoodi állatidomár nyitott
meg, emléket kíván állítani
Galánthai Lelovich György munkásságának, születése 101. évfordulója alkalmából.
Az ornitológus, solymászmester, szakíró, a magyar solymászat
egyik legnagyobb alakja a természetnek és a ragadozómadaraknak
szentelte életét. Fõszerepet vállalt
a Homoki-Nagy István által rendezett természetfilmekben, mint

az Egy kerecsensólyom története
vagy a Gyöngyvirágtól lombhullásig, szakértõként és állatidomárként más filmekben is közremûködött.
Solymászpályafutásának legizgalmasabb idõszakát a Hortobágyon töltötte, ahol korlátlan lehetõséget kapott képességeinek kipróbálására, s ifjúkori álmainak,
„a nagy pusztán lóháton, sólyommal való vadûzésnek” megvalósítására. Madártani, solymászati
írásai rendszeresen jelentek meg
hazai és külföldi szaklapokban, saját készítésû solymászkönyvei, illusztrációi, képeslapjai ma is népszerûek.
A három hónapon át látogatható kiállítást a Bechtold István Alapítvány valamint a Magyar Solymászkultúráért és a Természetért

A Zalai Napló legközelebbi száma

Június közepén egy maroknyi
csapat vágott neki a Közép-Zala
Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Közhasznú Egyesület szervezésében a Zala kétkeréken projekt keretében Közép-Zala lankáinak.

Kétkeréken

A Felsõrajktól induló és oda
visszaérkezõ túrakör mintegy 10
települést (Pötréte, Zalaszentmihály, Pölöske, Búcsúszentlászló,
Nemessándorháza, Nemesrádó,
Misefa, Nagykapornak, Pacsa) érintett. Az egynapos túrakör bemutatta Felsõrajk és környéke természeti és épített örökségét. Csonka
Nándor helyi plébános bringaáldása után Vigh László, az egyesület
elnöke, országgyûlési képviselõ,
felsõrajki polgármester unokáival
és két lányával startolt el a várudvarból. Az elõre egyeztetett pihenõkön a polgármesterek frissítõvel

és helyitermék-kóstolóval várták a
csapatot.
Dr. Csikós Andrea Dóra, az egyesület munkaszervezet-vezetõje
elmondta, a projekt turisztikai
célja, hogy felhívjuk Zala megye
szépségeire a figyelmet. Bemutassuk kistelepüléseink természeti és
épített örökségeit, helyben termelt termékeit. Másrészt népszerûsítsük a kerékpározást, mint aktív idõtöltést és az egészséges
életmódot a mozgás által. Zalaszentmihályon
megkóstoltuk
Keglevics Viktor helyi cukrász termékeit, a pölöskei tóparton az elhíresült pölöskei szörpöt, Nemesrádón a tökmagolajos hagymás

Rétesfesztivál
2014. augusztus 9-én
szombaton
XIV. Rétesfesztivál

TÓTSZERDAHELYEN
munkatársai hozták létre a Vadászati Múzeum rendezésében és
segítségével. A kiállítási anyag
solymászok, magánszemélyek, a
gyöngyösi Mátra Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Széchenyi Könyvtár munkatársainak segítségével állt össze.
A Szellemi Kulturális Örökség
csoportok közül a dunai kisszerszámos halászok, a karcagi birkafõzõk, a mezõtúri fazekasok, a
borsodi
molnárkalács-készítõk
voltak jelen a rendezvényen. A közösségek gasztronómiai kóstolókkal (birkapörkölt, halászlé, kalács)
is várták a látogatókat.

10 órakor
Rétes utca megnyitása,
helyben sütött rétesek
árusítása.
14 órától
folklór mûsorral várják
az érdeklõdõket. Gyerekek részére ingyenes
arcfestés, póni lovagoltatás, elektromos kisautók, óriáscsúszda, agyagozás a kínálat.
20 órától
Bál: Zene Freya Band
21 órakor
Tûzijáték

2014. augusztus 26-án jelenik meg.

Aktuális kínálatainkat megtekinthetik:

www.ba-auto.hu
Bérelhetõ kisteher- és személyautók

a környék legjobb áraival!
BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
RÖVID HATÁRIDÕVEL
www.facebook.com/baautotrade
kon is!
Kövessen bennünket a faceboo

zsíroskenyeret. Búcsúszentlászlón
ittunk a Szent László forrás vizébõl
és Nagykapornakon megtudtuk
azt is, milyen volt Kapornak amikor
hiteles hely volt.
A projektet több partnerrel
együtt adta be az egyesület
LEADER térségek közötti együttmûködést ösztönzõ pályázati felhívásra. A túraútvonalak egy
internetes oldalon és zsebtérkép
formájában is elérhetõek lesznek a
szélesebb közönség számára is
több nyelven. A nap végén a célban kétfogásos vacsora várta a közel 50 kilométeres túrát teljesítõ
megfáradt biciklistákat desszertként pedig emléklapot kaptak.

MEGYE
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A mindössze 80 lakosú zsákfalucska,
Szentkozmadombja
építészeti értékeit, népi hagyományait, a régi mesterségek
még fellelhetõ emlékeit kutatja
fel és örökíti meg a jövõ számára a Göcseji Múzeum projektje. A
nemes feladat a zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak jutott, akik három napon át
fotózták a település lakóházait õriznek, és ezentúl másképp nézés portáit és beszélgettek az ott nek lakókörnyezetükre.
A zrínyis diákok minden házat
élõkkel.
és portát lefotóztak, több mint
kétezer fényképpel megörökítve a
Kaján Imre múzeumigazgató kis falut. Ebbõl egy digitális adatérdeklõdésünkre elmondta, a Gö- bázist készítenek, amit megkap a
cseji hagyományok – értünk elne- község, a megyei levéltár, a
vezésû projektben Szentkozma- könyvtár, a gimnázium és a Göcsedombjára azért esett a választá- ji Múzeum. Az adatbázis jelentõsuk, mert nem formálta át az olaj- sége az, hogy egy adott pillanatipar, a kicsi zalai település meg- ban dokumentálja Szentkozmaõrizte régi hangulatát, ahol még dombját. A felvételek között szeállnak tömött falú házak, és az repel egy régi ház, amit a közeljöépületeken tetten érhetõ a régi võben elbontanak, de a fotó megõrzi a jövõ nemzedékének, hangmesteremberek keze munkája.
– Zala megyében régen nagyon súlyozta Kaján Imre.
sok apró falucska volt zsúpfedeles
és tömött falú házakkal. Amikor
átalakultak, még akkor is nagyon
sok mesterember élt és dolgozott
a településeken, akik munkáikban
megtartották a népi építészet formavilágát. Ezek nyomai ma még
pár helyen megtalálhatóak az épületeken a fa ablakkeretek és zsalugáterek kialakításában, a kapuk,
ajtók kovácsoltvas vasalatainak
megmunkálásában. A mesterség
apáról fiúra szállt, s valóban mesterei voltak az adott szakmának.
Nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek arca felderült, amikor egy-egy
épületen felfedezték ezeket az apró finomságokat. Úgy gondolom,
olyan élmények, benyomások részesei lehettek, melyeket meg-

AKTUÁLIS

édesapám szerettette meg velem,
sajnos már nem él, de szerszámait
a mai napig használom. Imádom
fát, fõleg az erdei fenyõ illatát, bú-

szerû az eredeti építészeti stílus
szerint megtervezni és kivitelezni
egy templomablakot vagy ajtót.
Zala megye szerte gyûjtöm a régi
ablakokat, és ezek mintájára készítem az újakat megtartva eredeti
formavilágukat.
A polgármester az Albatrosz
együttes nyári táborához fedett
szabadtéri színpadot is készített.
Örömmel számolt be arról, hogy
egy nagy álmuk végre valóra válthat. Megalapították a templomépítési, fenntartási és falufejlesz-

torlappal nagyon keveset dolgoztam, nem kedvelem a ragasztó
szagát. Kizárólag egyedi bútorokat, nyílászárókat adok ki kezembõl, mondhatnám két egyformát
nem csinálok. A munkámban a kihívás nyûgöz le, hiszen nem egy-

tési alapítványt, melynek segítségével a falu központjában, a török
idõkben lerombolt templom majdnem eredeti helyén, újra megépítik Szent Kozma és Damján templomát.
Antal Lívia

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÜLT SZENTKOZMADOMBJÁRÓL

Megõrizve a régrõl hozott értékeket
Seres Sára, a Zrínyi-gimnázium
diákja elmondta, nagyon jó volt
beszélgetni az ott élõkkel, akik felidézték régi emlékeiket, így megismerhették azt, hogyan éltek korábban, milyen is volt régen a falusi élet. Varga Virág azt fûzte hozzá, örül annak, hogy felhívták figyelmét ezekre az épületekre,
melyek a régi mesteremberek
nagy gondossággal, kézzel készített remekeit õrzik, legyen szó
egy bádogívrõl, kapualjról, vagy a
kápolna tenyérbe simuló vaskilincsérõl, ami össze sem hasonlítható a mai tömegcikkekkel.
Filinger Rozana elmondta, nagyon

jó volt látni, hogy azok is, akik csak
mostanában költöztek be a faluba,
és csak idõszakosan töltik ott idejüket, ottani házaik felújításában
meg kívánják õrizni a régi formavilágot. Ebben a polgármester is segítségükre tud lenni, aki asztalosmester, régi típusú vasalattal, zárral olyan nyílászárókat készít, mint
amilyenek az eredetiek voltak.
Káli Lajos, Szentkozmadombja
polgármestere a szakmát édesapjától tanulta. Már hét éve csak a
faluban dolgozik, elõtte Zala és Vas
megye tizennégy templomának
régi nyílászáróit, oltárait és padjait
varázsolta újjá eredeti formájukban.
– Rendezési tervünkben is
meghatároztuk, hogy megõrizzük,
visszahozzuk a régi építészeti stílust. Ezért az ablakkeretek kialakításában régi formavilágot követjük, a beillesztett üvegek azonban
már hõszigeteltek, modern technológiájúak. Örülünk annak, hogy
akik itt házat vesznek, elfogadják
ezt az elképzelést. A felújított házak többségében én készítettem
el a nyílászárókat, melyeket megtekintettek a diákok és az igazgató
úr és munkatársai. A szakmát

Újonnan szigetelt kertvárosi 56 m2-es kétszobás,
egyedi fûtéses társasházi lakás eladó Zalaegerszegen,
a Hegyalja utcában. Érdeklõdni: 30/95-62-654
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MEGYE

KRÓNIKA
A balatongyöröki strandon az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttmûködést
segítõ pályázat támogatásával
innovatív akadálymentes, a
mozgásukban
korlátozottak
számára könnyen használható
színes mûanyag stégrendszerrel
egybeépített vízi bejárót adtak
át június utolsó péntekén.
tak számára kialakított „szárazföldi” infrastruktúrával (öltözõ,
mosdó, WC), de eddig a terméAz ünnepségen aerobik bemu- szetes vizeink élvezete nem volt
tatót tartott a Kis Vanda vezeté- mindenki számára elérhetõ. Basével mûködõ helyi HolidaySport latongyöröki ötletként vetõdött
Egyesület és fellépett a „fejek föl, hogy legyen a Balaton nyiakadálymentesítésére” szerzõ- tott a mozgáskorlátozottak szádött Paradance kerekesszékes mára is.
tánccsoport is. Az ÁFA nélkül
A pályázat keretében a
mintegy 5 millió forintba kerülõ györökihez hasonló akadálymenvízi bejárót Tamás Bence a tes lejárót kap még a szezonban:
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VÍZI BEJÁRÓSZERKEZETET ADTAK ÁT

Akadálymentes Balatongyörök strandja
szólt, hogy mozgáskorlátozottként õ maga is sok szolgáltatást
elért a tó körül, csak éppen a lényeget nem. A víz megközelítését eddig sehol sem segítette
beemelõ szerkezet, csak a családi „gumimatracos átemelõ projekt”, vagy a bonyolult vízibiciklis
megoldás hozott eredményt. A
berendezés gazdaságos és biztonságos üzemeltetésû és a környezettudatos tervezés miatt a
szerkezet használatához nincs
szükség kezelõszemélyzetre, de
jó, ha a strandolók „nagy, szeretõ családként” segítik a mozgásukban korlátozott embertársaikat.
Nemes Norbert

ZALAI ÉS SOMOGYI TERMELÕI CSOPORTOKAT SZOLGÁL KI

Terménytárolót avattak Sármelléken
Holiday Sport Centrum vezetõje,
a kutatás, fejlesztés, szabadalmaztatás, gyártás ötletadó motorja valamint a láb nélkül, összenõtt ujjakkal született Illés Fanni
olimpikon úszó, szépségkirálynõ
mutatta be az érdeklõdõknek.
Az átadási ünnepély résztvevõit Kiss László Tibor, a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Zala Megyei referense köszöntötte. Elmondta: a strandok zöme már
rendelkezik a mozgáskorlátozot-

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj,
Balatonfûzfõ,
Balatonudvari,
Kõvágóõrs, Révfülöp és Zánka.
Manninger Jenõ, Zala megye
2. számú választókörzetének országgyûlési képviselõje megköszönte, hogy a Balaton legszebb
helyén összefogással elkészülhetett a példaértékû beruházás.
Szekeres Pál, az Emberi Erõforrások Minisztériuma sportért
felelõs helyettes államtitkára a
Balaton szerelmeseként arról is

A Zala Megyei Közgyûlés elnökének részvételével avatták fel
Sármelléken a mintegy 130 Zala
és Somogy megyei mezõgazdasági termelõt kiszolgáló új terménytárolót, amely a gazdákat
összefogó Battyáni Gabonaértékesítõ Szövetkezet és a Dél-Balaton Zrt. közös projektjeként valósult meg, s ellenérték nélkül
biztosítja a jövõben a szövetkezet tagjai részére terményeik elhelyezését.
Manninger Jenõ elmondta,
hogy régóta hiányzott már a környéken egy nagy befogadóké-

pességû tároló, ezért is döntöttek úgy a térség gazdálkodói,
hogy a termelõi csoportokhoz
kötõdõ mintegy 60 millió forint
összegû uniós támogatási öszszeg felhasználásával és a DélBalaton Zrt. saját forrásaiból biztosított hozzájárulással megépítik a 146 millió forint teljes bekerülési értékû terménytárolót.
A 2000 négyzetméter alapterületû, 6300 tonna gabona, illetve 5500 tonna kukorica elhelyezésére alkalmas síktároló kedvezõ földrajzi elhelyezkedése biztosítja a rövid beszállítói utat

többek között a zalavári, sármelléki, alsópáhoki és felsõpáhoki
termelõknek, jelentõsen csökkentve szállítási költségeiket.
Az ilyen, a környékbeli gazdálkodók érdekeit és helyben történõ boldogulását szolgáló létesítmények kialakítását a megyei
önkormányzat minden lehetséges módon támogatja, hiszen a
nemrégiben elfogadott hoszszabb és középtávra szóló megyei fejlesztési terveinkben
megfogalmazott jövõkép eléréséhez az ilyen jellegû fejlesztések révén juthatunk csak el.

FIDESZ ZALA MEGYEI 2. SZ. VK.

Polgármesterjelöltek
Manninger Jenõ, a Fidesz
Zala megyei 2. számú választókerületének elnöke bejelentette a Fidesz–KDNP önkormányzati választáson induló
polgármesterjelöltjeit.

Keszthelyen a jelenlegi polgármestert, Ruzsics Ferencet,
Zalaszentgróton Sámel József
újságírót, Hévízen Papp Gábor,
Zalakaroson pedig Novák Ferenc jelenlegi polgármestert
indítják.
Pacsán Nagy Tamás vállalkozó, a helyi Fidesz-csoport elnöke lesz a pártszövetség jelöltje,
Vonyarcvashegyen Gujgiczer
Gyula pedagógus, Egeraracsán
pedig Dancs László vállalkozó
száll ringbe a polgármesteri
tisztségért. Orbányosfán Kocsis
Ferencné, míg Zalamerenyén
Ódor László mostani polgármester lesz a jelölt.
Manninger Jenõ elmondta:
a Fideszen belüli jelölési folyamat során a felsorolt jelölteket
a helyi csoportok választották,
s a megyei szintû jóváhagyást
követõen indulásukhoz szükség volt még az országos választmány pozitív döntésére is.
A választási kampány augusztus 20. után indul – tette
hozzá Manninger Jenõ.
A keszthelyi önkormányzatot illetõen a Fidesz–KDNP
nyolc képviselõjelöltet indít, öt
helyen újat. Pálinkás Róbert
nem indul, mert igazgatóként
lekötik a Festetics-kastély rekonstrukciójára irányuló kiemelt uniós program teendõi,
így az alpolgármesteri poszton
is változás várható.

A NYUGAT-BALATON CSALÁDBARÁT ÜDÜLÕFALUJA

Gyenesdiás gyorsan gyarapodik
Gyenesdiás, a Nyugat-Balaton családbarát üdülõfaluja felkészülten és újabb minõségi szolgáltatásokkal várta a szezon beindulását
és arra számítunk, hogy legalább az elõzõ évihez hasonlóan alakul a
fõidény – nyilatkozta Gál Lajos polgármester, aki állította: úgy a közbiztonsági, mint a közegészségügyi helyzet teljesen rendben van a
községben és a vízparton.

– Hatékony a bûnmegelõzési
iroda munkája és az ingyenes
autóparkolókban is fokozott az ellenõrzés a készenléti rendõrség
segítségével. A Diási Játékstrand
egy vállalkozónak köszönhetõen a
víz megközelítését szolgáló akadálymentesített vízi bejárószerkezettel gazdagodott, amit egy színes úszóstégrõl és úszókoktélozóról érhetnek el a mozgáskorlátozottak. A turisztikai igények figyelembevételével bõvítettük a játszótereket, megújult a kapuzat,
modernizáltuk a vizesblokkokat és
a vállalkozói fejlesztéseket is beleszámolva a Játékstrand mintegy
40 millió, a Lidóstrand pedig csaknem 10 millió forint ráfordításával
lett csinosabb. A strandbelépõk
ára viszont nem emelkedett. A
Napos Zala Kártya felmutatói továbbra is 30 százalékos kedvezményt kapnak. Idén is elnyerte
családbarát Diási Játékstrandunk
a szigorú minõségi kritériumok
betartásáért járó elismerõ Kék
hullám zászlót (KHZ), de a zászló
átadását egy különleges esemény
kísérte…
– Igen. Lépnünk kellett. A sajtóban június végén és július elején
megjelent, a turisztikai régiónak
komoly károkat okozó, a Balaton
vízminõségérõl szóló alaptalan híresztelésekkel szemben szerettünk volna föllépni, mert több év-

tizede nem volt olyan kiváló a tó
vízminõsége, mint most. A Középdunántúli Környezet- és Természetvédelmi Felügyelõség és a
Limnológiai Kutatóintézet is megerõsítette, hogy kiváló a Balaton
vízminõsége. A hatóságok a legfrissebb mikrobiológiai vizsgálatokra hivatkozva július elején azt
közölték, a magyar tenger vize
még az ivóvíz-minõsítésnek is
megfelel.
Gyenesdiáson ezt a jó hírt megerõsítendõ, a Balatonból vett vizet
elfogyasztva Vetõné Zeke Erzsébettel, a KHZ bírálóbizottsági tagjával, Bíró Róbert balatongyöröki
polgármesterrel közösen üzentük

a térségnek, hogy semmilyen
szennyezõdésre utaló jel sem tapasztalható, ezért minden fürdõzõ
biztonságban tudhatja magát. A
zalai Balaton-partokon mûködõ
vállalkozásoknak, az itteni településeknek, sõt a nemzetgazdaságnak is kárt okoznak az alaptalan negatív hírek a fõszezon elején, a
horgász-, a vitorlás- és fürdõturisztikai téren, ezért határoztunk úgy,
hogy strandunkon személyesen
kortyolunk a magyar tenger vizébõl. A honi vitorlás- és horgásztársadalom is temérdek negatív hangulatkeltéssel szembesült, ami sokakban keltett felesleges aggodalmat. A fövenyes és épített partú
strandokat folyamatosan tisztítják,
takarítják a környék önkormányzati, civil szervezetei, odafigyelve
minden évben a köztisztaságra. Az
árnyékolástechnikát is sikerült úgy
kialakítani, hogy a „beach” valódi
mediterrán hangulatot sugároz
mindkét strandunkon.

A sikeres keszegfesztiválon 5 mázsánál több keszeg fogyott.

– Hogy halad a községfejlesztés?
– A balatoni arculat fejlesztését
szolgálta az infrastruktúra modernizálása is. A költségvetésben közel 30 millió forintot különítettünk el az utak, járdák építésére,
korszerûsítésére. A jogos panaszok, felvetések orvoslásaképpen
több utca burkolatát is sikerült
meleg szõnyegaszfalt burkolattal
megújítani. A sportpályát korszerûsítettük, folyamatos az eszközfejlesztés, (traktorok beszerzése),
füvesítünk és még a nyáron telepítjük az öntözéstechnikai berendezéseket. A sportöltözõ tetõterének kiépítését is hónapokon belül megoldjuk. Az iskola udvarán
év végéig reményeink szerint elindul a mûfüves pálya építése.
Idén több nagy hazai strandröplabda-bajnokságnak is helyszínt
biztosítanak a minden évben felújított strandi homokpályáink.
Pályázat segítette a Darnaypince második ütemének megvalósítását és pályázati forrásokból
sikerült a térköves, „agóra jellegû” rendezvényhelyszín: a Kárpáti
korzó teljessé tétele is. A helyi
yachtegylet és az általános iskola
pályázatot adott be azért, hogy
minél több fiatal szerethesse meg
és tanuljon vitorlázni. A komplex
pályázat keretében kishajókat
szerzünk be, csónaktároló létesül,
szép kerítés épül és még rendezett parkolót is kialakítunk. Az
egykori diási malomépület önkormányzati tulajdonba került. A
hasznosításra komoly tervekkel
rendelkezünk.
Tájhasználati értéket létrehozva, pékmúzeumot szeretnénk itt

kialakítani a jövõben. Örülünk a
Hotel Katalin négycsillagos szálloda újabb pályázati sikereinek és az
itt végrehajtott minõségi fejlesztéseknek. A Bakonyerdõ Zrt. hamarosan elkészíti a térség egyik
legfrekventáltabb látogatóközpontját, és ezen kívül még több
közjóléti fejlesztés is marad a tarsolyunkban.
– Programokból a szezonban
sem lesz hiány…
– A termelõi piacon minden
nap élõzene gondoskodik majd a
jó hangulatról. Július 9-én 18 órakor a Községházán koncerttel
egybekötött kiállítás-megnyitóra,
majd 19 órától a Darnay-pincéhez
Bormustrára invitáljuk a vendégeket. Garantált programjainak köre így új gyöngyszemmel
bõvül. Szerdánként a 17. századi
Darnay-pincénél bormustrára invitáljuk a vendégeket, ahol élõzenés borkóstolóval borosgazda
várja az érdeklõdõket. Hangulatos
zenei csokor kíséretében kóstolhatják meg a legfinomabb helyi és
környékbeli nedûket. A helyi borok kóstolójához a hangulatot zalai zenei kíséret biztosítja.
Július 10–13-ig pedig a
Gyenesdiási Bornapok ígér üdítõ
órákat a nyári estékre. A zalai Balaton-part borfesztivál sorozatának következõ állomásán lesz

borutca, lacipecsenye, népmûvészeti és kézmûves vásár, kulturális program, mindennap színvonalas gyermekmûsor és játszóház. A Diási Játékstrand fölött, a
Kárpáti korzón csütörtök este
folklórmûsor kezdõdik, majd a
Silver Band zenél. Pénteken este
lesz a népszerû Piramis zenekar
koncertje, aztán tánczene a
Helios-szal. Szombaton Preszy és
Parola szórakoztat, este buli startol a Fantasy együttessel. Vasárnap Brassdance, majd operett
mûsor, végül tánc a Start zenekarral. A rendezvény látogatása
in-Gyenes!
Szerda esténként a „Községházi
esték” sorozat keretében hangversenyek, koncertek könnyed,
nyári darabok várják a zenekedvelõ közönséget a település szívében. A diási búcsút a Darnay pincénél, a gyenesi búcsút a Kárpáti
korzón tartjuk majd, sok meglepetéssel. Augusztus 17-én lesz
Gyenesdiáson a Festetics Vágta, a
Nemzeti Vágta program történelmi és egyben Zala megyei elõfutama, amely elõzõ nap a Festeticskastélyban kezdõdik és így egész
hétvégét kínál a környék lovassport-szerelmeseinek. A családbarát település minden kedves kikapcsolódni vágyó embert vár a
programjaira, rendezvényeire!
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ÜNNEPEK

KEMENDOLLÁRI KÍVÁNSÁGOK KIPIPÁLVA

Összefogás hitben és reményben
Ünnepel ma Kemendollár népe, ünnep van a Kisollári részben. Itt
volt hajdan e kis falu szíve, kik itt éltek, büszkék voltak erre. Szabadság tér, falunk ékessége, az utókor gondoz, vigyáz téged. Épít, szépít,
virágosít, ápol, hálaének az ég felé szálljon – énekelte a helybéli Szabó Gyuláné megzenésített versét a Hóvirág Nyugdíjasklub azon a
kemendollári ünnepségen, amelynek keretében fölavatták és megszentelték a 250 éves, 4,7 millió forint ráfordításával megújított, az itt
élõk számára jelképes tartalmat hordozó mûemlék harangtornyot,
amely Barattáné Zámbó Ágnes építész-tervezõ elgondolásai alapján
Herbert Ferenc és Kulcsár Béla kivitelezésében készült el.

Wass Albert: Szent a falu címû
költeményét a kicsivel késõbb a
„Kultúra és mûvészet” plakettel kitüntetett Szabó Kornélia szavalta
el. A vers elõadását követõen a
tisztelet, a megbecsülés és a remény kifejezésekre építkezve,
Koronczi László polgármester
mondta el ünnepi köszöntõjét.
Mint fogalmazott: „idõutazásba
kezdünk, ahogy 300 évvel ezelõtt a
kóbor török hordák által elpusztított település helyére érkezõ elõdeink, akik szebb, boldogabb élet
reményében útra indultak. Volt hitük és szorgalmuk és az összefogás
megsokszorozta erejüket. Együtt
voltak a küzdelemben és a munkában és közös volt az örömük is. Az
1800-as évek elején erõsre, tartósra, életrevalóra megépítették a
most pályázati és önkormányzati
forrásból felújított harangtornyot.
Nekünk is fontos a múlt épített és
szellemi örökségének õrzése.
Lényegbevágó a munkánkkal
adott válasz elõdeink életére –
emelte ki. Az elmúlt 300 év legfontosabb üzenete: a küzdeni akarás,
az összefogás, a hit és a remény.
Megtanultuk a múlt megbecsülését, mi is tudunk nemes cél ér-

elismeréssel jutalmazták. Közösséget szolgálni több évtizeden keresztül embert próbáló feladat,
mégis akadnak olyanok, akik ezt
lelkesen, szívvel-lélekkel vállalják. A
„Kemendollár szolgálatáért” plakettet ezúttal Németh Károly vehette
át. Az elmúlt másfél évtizedben
végzett példaértékû közösségi
munkájáért, a mindig pozitív, támogató emberi hozzáállás elismeréseként a „Településért” plakettet
adományozták Söjtör Sándornak.
Ugyanezt az elismerést kapta
Grebenár József az elmúlt idõszakban végzett önkéntes munkájáért,
gyakran kritikus, de támogató emberi magatartásáért. Szintén ezt a
jutalmat szavazta meg az önkor-

dekében egymásért, egymással
összefogni. Az idõutazás további
állomásai között a település életét
16 esztendeje polgármesterként
irányító cégvezetõ említést tett a
következõ három hónap kiemelkedõ történéseirõl:
– A mai esemény és
a szeptember hetedikei kápolnaátadás kaphatja a tisztelet-állomás nevet. Az augusztus harmadikára tervezett falunap a megbecsülés állomása lesz. E
napon a családok öszszefogását, a közösség
erejét szeretnénk elismerni. Szeptemberben a vár-tetõre állítandó új Jézus-kereszt
pedig a remény állomása, a jövõbe vetett
hit ünnepe.
Az avatóünnepségen a kiemelkedõ
munkát végzõket, a
példaadó életutat bejáró helyieket, a közösségi
összefogásban
élenjáró
helybeliek
Horváth Zsolt, Manninger Jenõ és Koronczi László az ünnepségen.
egyéni teljesítményét

Vízkezelési kutatóközpont jöhet létre
A veszprémi Pannon Egyetem
a nagykanizsai Hidrofilt Kft.-vel,
valamint a dél-zalai város önkormányzatával együttmûködésben
vízkezelési kutató- és oktatási
központot kíván létrehozni Nagykanizsán.

A kezdeményezésrõl legutóbbi
ülésén tárgyalt a megyei jogú város közgyûlése, amely 20 millió forintos hozzájárulásról döntött.
A Pannon Egyetem mérnöki kara és nagykanizsai kampusza a vízkezeléssel nemzetközi szinten
foglalkozó Hidrofilt Kft.-vel nemrég dolgozta ki és indítja el szeptembertõl a víz- és szennyvízkezelõ rendszereket üzemeltetõ szakmérnöki képzését. Az egyetem és
a társaság közös munkájára, illetve
Nagykanizsa önkormányzatának
részvételére alapozva a három
partner víztisztítással, vízkezeléssel foglalkozó kutatási-fejlesztési,
illetve oktatási tudásközpont létrehozását határozta el.
Borsos Ferenc, a Hidrofilt ügyvezetõ igazgatója kifejtette: a központ hosszú távon biztosíthatja a
vízkezelési iparág nagykanizsai jelenlétét és a szakemberek utánpótlását. Birkner Zoltán, a nagykanizsai egyetemi kampusz igazgatója arról beszélt, hogy a duális
formában megvalósuló víztisztító
mérnöki képzés sem Magyarországon, sem a környezõ országokban
nem volt eddig.
Cseresnyés Péter polgármester
azt mondta: a szakmunkásképzéstõl a szakmérnökök oktatásáig,
vagyis minden szükséges képzési
szintet elindítanának Nagykanizsán, ami a foglalkoztatási lehetõségeket is javítja.

mányzat az elmúlt években a helyi
építkezéseken végzett önkéntes
munkájáért Szabó Istvánnak.
Köszöntõjében Manninger Jenõ
országgyûlési képviselõ kiemelte:
megyénk legnagyobb erényei a falvak, ahol az emberek értéket hoznak létre. A világ mostanság a
nagyvárosokat részesíti elõnyben,
a falvak megmaradása nehéz. A település vezetésének értékõrzõ
munkájához, a régi vágyálom beteljesítéséhez gratuláló szónok szerint mindenki büszke lehet a megújult harangtoronyra. A közösség
szolgálatát ellátókat és a helyben
munkát biztosítani képes Koronczi
László vállalkozót példaként kiemelve Manninger Jenõ kifejezte

reményét, hogy a megyeszékhelyen is hamarosan beindul a munkahelyteremtés.
A felújított harangtornyot Horváth Zsolt pókaszepetki plébános
Krisztus üzenetét közvetítve áldotta és szentelte meg. Mint kiemelte:
az idõk folyamán a harang, az ég és
föld közötti összekötõ kapocsként
az imára hívó figyelmeztetõ jelzéssé lett. Istennel a kapcsolatot a földön egymás felé kell kiépítenünk,
hogy szebb, teljesebb emberi életünk legyen – hangsúlyozta. Szólt
arról: a haranglábat az õsök megépítették, az utódok megõrizték, a
jelenben élõk pedig fölújították,
hogy az utókor is hallhassa a harang szavát. A megbecsült és õrzött múltból így építkezhet a közösségnek életet adó jövõ.
A háromnegyed részben a hitellel nem rendelkezõ önkormányzatoknak juttatott kormányzati támogatás felhasználásával készült el
a Temetõ utca mintegy 400 métert
érintõ aszfaltozása. Az ünnepség
résztvevõi átvonultak az avatás
helyszínére, ahol a polgármester
köszöntõjében emlékeztetett rá: a
több mint 3,5 millió forintból fölújított közút 50 tonna kõ és 30 köbméter aszfalt felhasználásával határidõre elkészült és az építéshez
300 millió forintnál is értékesebb

„technika” vonult föl. A Szentegyházi-csapás utat évszázadokig az
ollári fõutcaként tartották számon.
Itt állt a templom és évszázadokig
ezen úton kísérték utolsó útjukra a
„vállon szállított” elhunytakat. Itt
volt a mészégetõ és a téglaégetõ,
de a falu jégverem „hûtõszekrényét” is itt keresték hajdanában.
Itt jártak az erdõre-mezõre dolgozni és 1945-ben az út jobb szélén lévõ lövészárokban 11 magyar katona halt hõsi halált. Az ötvenes
években gépállomás-telep is mûködött e helyen. Az út több a materiális valóságnál: jelképezi múltunkat, történelmünket és jelenünket – húzta alá Koronczi László.
A további falufejlesztés irányait
firtató kérdésünkre a polgármester
elmondta: a most átadott beruházások után az augusztus elején tartott falunapon adják majd át a Petõfi utca 400 méteres felújított
szakaszát. Szeptember hetedikén
pedig, egy sikeres egyházközösségi pályázaton nyert forrásból, önerõ hozzáadásával, jelentõs önkéntes munka segítségével kívánják
fölavatni a Kemendi-hegyen emelt
kápolnát. A szeptemberi szüret alkalmával tartott szõlõ-bor ünnepen a Kemendi-vár tetején pedig
egy új keresztet állítanak föl a község és a Teremtõ dicsõségére.

GONDOSSÁGGAL GÖRDÜLÉKENYEN

Gellénháza gazdagodik
ANIKÓ
gázrugós franciaágy

MAXIMUM gardróbszekrény

160 cm

TS2
számítógépasztal

Keretléces,
4 fiókos
komód
35.500 Ft

25.500 Ft
29.900 Ft

O1
Tv-állvány
29.900 Ft

24.000 Ft

24.000 Ft
Térelválasztó L-alakú
24.700 Ft

18.900 Ft

rák-szûrés), általános testállapotfelmérésre.
A gyerekek felhõtlen szórakozását trambulin, ugrálóvár, csillámtetoválás, arcfestés és bubo-

A kispályás focibajnokságot
idén nem tudtuk megszervezni,
mert a sportöltözõ modernizálására, fûtéskorszerûsítésére, kazánés radiátorcseréjére több mint 4
millió forint összegben pályázati
pénzt nyertünk. A projekt kivitelezési munkái jelenleg is zajlanak,
ezért a futballbajnokságot ezúttal
nem írtuk ki.
Tavaly játszóteret avattunk az
iskola udvarán. Folyamatban van a
bölcsõde kialakítása az óvoda épületébõl leválasztott részben. Köz-

rékfoci, vattacukros kirakodóvásár
és korongozó szolgálta. A kulturális mûsorban fellépett: a helyi Vajda József népdalkör, a férfikar, a
nyugdíjasklub néptánccsoportja,
a Galagonya citeracsoport, a Kisbokréta Néptánccsoport, az Orchidea Kamarakórus, az Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport és
Merics Nikolett. A közönséget
Mutyi Bohóc, zumba bemutató,
tûzugrás és utcabál is szórakoztatta. Sztárfellépõként pedig Sípos F. Tamást köszöntöttük.

térfigyelõ kamerarendszer kialakítását is tervezzük. Az utak, járdák
zöme felújításra szorul, figyeljük a
pályázatokat, de önerõbõl is
igyekszünk végrehajtani egy-egy
felújítást. A mûvelõdési ház elõtti
teret térkõ-burkolattal láttuk el,
megszépítettünk két járdaszakaszt és júliusban újabb gyalogjárdát modernizálunk.
Hálásan köszönjük, hogy a falu
fejlõdését aktívan segítik a helyi
egyesületek és civil szervezetek is
– fûzte hozzá a polgármester.

Gellénháza, a több településrészbõl álló, szép természeti környezetben található, mintegy 1600 lelkes község sikerét, eredményességét az olajipar alapozta meg. Még az ötvenes évek elején kezdtek itt kutatófúrásokba és a próbálkozás sikerrel járt. Ez idõ tájt
épült az Olajos lakótelep, az általános iskola, a kultúrház, a buszváró és a csatornahálózat. Ezeket az önkormányzat igyekszik folyamatosan felújítani.

Bár az itteni olajmezõ egy része
az intenzív kitermelés miatt a hatvanas évek közepére elvizesedett,
a falu fejlõdése nem állt meg. A
település intézményei: iskola, óvoda, mûvelõdési ház, rendõrõrs,
posta, takarékszövetkezet, orvosi
rendelõ, patika, áruval jól feltöltött bolt egymást erõsítve a lakosság szolgálatában állnak. A feszített víztükrû, kétmedencés strand
június elsejétõl augusztus legvégéig várja a látogatókat – foglalta
össze egy gyors falubemutatást
tartva Farkas Imréné polgármester, akivel a hagyományos, Szent
Ivánhoz köthetõ falunap apropóján váltottunk szót:
– Az egész napos programot
reggel terepjáró-bemutató nyitotta a kultúrház mögötti parkban,
majd elindult a sportbajnokság és
nyolc csapat részvételével a „zalai
ételek” fõzõversenye. A gasztroversengés elsõ helyét a nyugdíjasklub szerezte meg a polgárõr
egyesület és a nõklub elõtt. A háromkategóriás tekeverseny gyõztesei: Osvald Dániel, Farkas Imréné
és id. Osvald Tamás. Az orvosi rendelõben önkormányzati támogatással egészségnapot szerveztünk,
amelynek keretében mód nyílt ingyenes szûrõvizsgálatokra (bõrgyógyászati, vércukor- és koleszterinszint, vérnyomás, prosztata-
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AA . VÍZIKÖZMÛ
SZEKTOR ÁTALAKULÓBAN VAN HR-CAFÉ A ZALAVÍZNÉL
.
VI ÖKO AQUA KONFERENCIÁN A ZALAVÍZ ZRT HÁROM MUNKATÁRSA IS TARTOTT ELÕADÁST

 Évrõl évre megrendezésre kerül az ÖKO-AQUA Víziközmû Konferencia és
Kiállítás. A kétnapos rendezvényt június 11–13. között Egerben tartották. Az
esemény elsõsorban a Magyarországon a víziközmû ellátásában részt vevõk
szakmai konferenciája, ahol a szektort érintõ eseményeket elõadás formájában dolgozzák fel. A részletekrõl Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta lapunkat.
Mint fogalmazott, a konferencia célja,
hogy megosszák egymással a nemzetközi és hazai piaci változások tanulságait,
felvázolják és értelmezzék az árak alakulásának részleteit, ezzel is elõsegítve a
hazai víziközmû-ágazat jövõbeli sikeres
mûködését.
– Olyan konferenciáról van szó, ahol
jelen vannak a szolgáltató, a szabályozás
és ellenõrzés hatóságainak képviselõi, a
kiszolgáló, beszállító, technikai cégek
képviselõi, a különféle vállalkozások, melyek a technológiát, az eszközöket forgalmazzák. És természetesen jelen van az a
szakmai tudás, ami az elmúlt években
felhalmozódott. Ez a rendezvény a víziközmû-szakmának a legrangosabb eseménye – mondja Nagy András. – Változó,
a korábbi évekhez képest intenzívebb
idõszakot élünk, ami a víziközmû teljes
átalakításával jár együtt.
Az elmúlt évben 460-ról 46-ra csökkent azoknak a szolgáltatóknak a száma,
akik az új szabályozási rendszernek meg
tudtak felelni, köztük van a Zalavíz Zrt. is.
Ez az átalakulás 7–8 hónap alatt ment
végbe, és számos tapasztalat halmozódott fel az átalakulással kapcsolatban, és
fogalmazódtak meg jogi kérdések is az
integráció kapcsán. A szakmai fórumon
szó esett a jövõrõl, a várható változásokról.
– Elhangzott többek között az állami
szerepvállalás erõsödése, a további integrációk lehetséges rendszere, a központi szabályozás és ellenõrzés szigorodása, a fogyasztó biztonságának növelése. Az árképzéssel kapcsolatos további
feladatkörök várhatóan az egységes vízdíj
A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a Zala Megyei Nemzeti Mûvelõdési Intézettel együtt a közelmúltban fórumot szervezett a helyi értékek feltárásáról a felsõrajki pajta alatt.

Vigh László, országgyûlési képviselõ, felsõrajki polgármester, köszöntõjében elmondta, hogy fontosnak tartja a helyi értékek feltárását, helyi értéktár bizottságok felállítását, bemutatását. Egy-egy helyi
érték megõrzéséhez nem feltétlenül pénz kell, hanem jó szándék és
összefogás. Ha körülnézünk, láthatjuk, hogy értéket képvisel a sport,
egy ipari technológia, tárgy, kiállítás
és természeti, tájképi, gasztronómiai, kulturális épület is. Ezt szimbolizálja a település központjában
lévõ egy hektárnyi XVI. századi történelem a felsõrajki Öttornyú vár és
a pajtakiállítás.
Az egyesület munkaszervezetvezetõje, dr. Csikós Andrea Dóra elmondta, szeretnék ha a közép-zalai

gedélyezés folyamatát mutatta be, majd a
megépült mû ismertetésére is sor került.
Szólt a mûszaki igazgató az egyéves tapasztalatokról és az eredményekrõl, kiemelte a biogáz-kapacitás növelésének
pozitív hatásait a városi tömegközlekedésben.
Fókás Gábor HR-vezetõ elõadásában az integráció munkajogi vetületét
mutatta be számos példával, gyakorlati
tapasztalatokon keresztül. Mint fogalmazott, közösségi tulajdonban levõ

rációs feladatot kihívásként kezeljük,
fõként, amikor a különbözõ mûszaki és
szakmai adottságú települések üzemeltetésének integrációját kell megvalósítani. Ezen folyamatok során a Zalavíz
Zrt. lehetõségeihez mérten igyekszik jó
gazda módjára üzemeltetni, és átadni a
felé történõ elmozdulást jelentik. Számos
rendelkezésére álló szakmai ismereteolyan feladat van, amely a jövõben is kiket az integrált rendszerekben dolgozó
hívásokat fog jelenteni: legyenek azok remunkatársaknak.
konstrukciós fejlesztési munkák, hálózati
A Magyar Energetikai és Közrendszerek, energiaoptimalizálás.
mûszabályozási Hivatal által elõírt mûködési engedélyhez szükséges dokumentáció összeállítása során megerõsítést nyert, hogy a transzparensmûködés hosszú távú költséghatékony
fenntartása a szolgáltatók kiemelt feladata. Ehhez szükséges a települési
önkormányzatok felhasználóként és
tulajdonosként történõ kiszolgálása.
Kovács Balázs kommunikációs vezetõ
arról beszélt, hogy társaságuk a tapasztalatokat összegezve olyan egyedi
ügyfélportál fejlesztésébe kezdett,
mellyel az önkormányzatokat megfelelõ színvonalon tudják tájékoztatni. A
fejlesztés hosszú távú célja a partnerkapcsolatok építése mellett az elektronikus dokumentációval az adminisztratív költségek csökkentése. A konfeFotó: Hozman Gergõ (MaVíz)
Szakmai érdeklõdés a konferencián.
rencia résztvevõi e rendszer próbaüzeA rendezvény keretein belül megvi- szolgáltatóként stratégiai küldetésnek mének tapasztalatairól és a további fejtatásra kerültek az ágazatot érintõ mû- tekintik az integrált vízgazdálkodás eu- lesztési lehetõségekrõl is hallottak
szaki, gazdasági és humánpolitikai kér- rópai színvonalú kialakítását. Az integ- összefoglalót.
dések, valamint a legjobb gyakorlatok
A Zalavíz Zrt. Zala megyében 130 településen van jelen, és 150 ezer laés módszerek. Mindez segíti a jövõben a
kos ellátását biztosítja. 139 önkormányzat tulajdona: 41 ivóvízmû, 14
szakmai eredményességet.
szennyvízmû üzemeltetõje. Az ivóvíz-ellátottság 100 százalékos, 1100 kiloA Zalavíz Zrt. munkatársai közül az
méteres a gerincvezeték. A csatornázottság 81 százalékos. Mintegy 20 milegri konferencián elõadást tartott
liárd forintnyi európai uniós forrást költöttek fejlesztésekre az elmúlt 5 évBöcskey Zsolt mûszaki igazgató. Zalaben, melyet a szolgáltatott ivóvíz minõségének javítására, a szennyvízhálóegerszegen 2012-ben létesült biológiaizat fejlesztésére és az üzembiztonság növelésére használtak fel. Ahogy Nagy
lag bomló hulladékok fogadására alkalAndrás vezérigazgató is elmondta, az elmúlt idõszakban a Zalavíz Zrt.-nél
mas mûtárgy- és technológiai sor, mely a
„unokáink közmûrendszerét” építették, bízva abban, hogy a jelenlegi innovaszennyvíztisztító telepen képzõdött biotív technológiák haszonélvezõi a jövõ generációi is lesznek.
gáz mennyiségének növelését célozta
meg. Elõadása során a tervezés és az en-

HELYI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSÁRÓL FELSÕRAJKON

Megõrzés és továbbadás
egyesület minél több településén
alakulnának helyi érték bizottságok.
A szeptember 6-i XI. Kiállítás és Vásárt már ennek jegyében szervezik
meg. Idén nem termelõket, hanem
településeket invitálnak, s a települések „neve alatt” mutatkoznak be
a kiállítók, termelõk. A 2014–2020as idõszakban LEADER forrásokból
továbbra is szeretnék támogatni
azokat a kezdeményezéseket, amelyek a helyi értékek megõrzésére és
továbbadására irányulnak.
A fórumon Konczér Katalin,
Matyasovszky Margit, Lelkes András, és Kósi Zsolt elõadásai további
ösztönzést adtak a résztvevõknek.
Konczér Katalin a nemzeti értéktárak törvényi kereteit mutatta be,
Lelkes András a természeti értékek

világába nyújtott bevezetést. Kósi
Zsolt az egyesülethez tartozó települések épített örökségét és helytörténetét prezentálta diáin. Horváth Éva népi iparmûvész a közösség erejét és a közösségformáló
hatását részletezte a nemzeti értékek összegyûjtésének folyamatáról.

A jelenlevõk szalmából néhány
egyszerû fonással egy-egy emléket
készíthettek. A fórumot ebéd zárta,
ahol további ötletek hangoztak el.
A rendezvényen a Közép-zalai
IKSZT-k munkatársai, polgármesterek és közösségfejlesztõk vettek
részt.

WWW.VLS.HU

25.200 Ft/hó
25.200 Ft/hó
24.000 Ft/hó
12.500 Ft/hó

Képzéseinken a szakmai
gyakorlatot biztosítjuk!

14.200 Ft/hó

gelsei 7 Ördög Fesztiválon és Szent Iván-éji rendezvényen a szervezõk igyekeztek felébreszteni a „kedv játszi
szellemét” – többek között – a csoportos kézfogóra való
invitálással. Az egy éjszakára szóló házasságkötésre hat pár vállalkozott, akik Kálóczi Irma anyakönyvvezetõ elõtt mondták ki a
boldogító igent. Az ifjú házasok csókkal pecsételték meg fogadalmukat, majd egy közös táncot is lejtettek a sátorban.

A

Nyilvántartási szám: 08-0145-04. Engedélyszám: E-000256/2014

MUNKAREGGELIN A DUÁLIS KÉPZÉSRÕL ÉS SZAKKÉPZÉSRÕL

 A Zalavíz Zrt. adott otthont a második alkalommal megrendezett
HR-Café munkareggelijének, melyet a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásért Közalapítvány Karrier Iroda és Diákcentruma szervezett.
A rendezvényen, melynek
legfõbb célja a mûszaki középés felsõfokú képzés és a gazdasági vállalkozások kapcsolatának elõsegítése – többek között
részt vett Nagy András, a Zalavíz
Zrt. vezérigazgatója, Halász Imre, a BGK dékánja, Lambertné

zést érintik. Ez utóbbiban szerepet
kell vállalniuk a helyi gazdasági
cégeknek is, ezért jó, ha képviselõik részt vesznek egy-egy munkareggelin. A szakképzés területén a kereskedelmi és iparkamarának is fontos szerepe van: megfelelõ tudású szakembereket kell ké-

A munkamegbeszélés résztvevõi.

Katona Mónika, a BGF dékánhelyettese, a megyei kereskedelmi
és iparkamara képviseletében
Bangó Rodek Viktória, a Karrier
és Diákcentrumot pedig Németh
Horváth Katalin képviselte. A házigazdák részérõl a beszélgetést
Fókás Gábor HR-vezetõ moderálta.
Elhangzott: a HR-Cafénak fontos szerepe van abban, hogy a helyi tapasztalatokat és véleményeket közösen feldolgozva beszéljenek az aktuális és fontos kérdésekrõl, melyek a szakképzést, mûszaki felsõfokú képzést és a vállalkozások kapcsolatát, a duális kép-

pezni, segíteni a továbbtanulásukat, elhelyezkedésüket a fiataloknak.
A legtöbb szó a duális képzés
jelenérõl és jövõjérõl esett. Elhangzott a házigazda Zalavíz képviselõinek részérõl, hogy azok a
fiatalok, akik a társaságnál szereznek tapasztalatokat, szakmájukat
illetõen könnyebben el tudnak helyezkedni. A cégnél felhalmozott
tudást átadják, és segítik a jövõben is, hogy az iparvállalatok minél több fiatalnak nyújtsanak gyakorlati, szakmai segítséget. A HRCafé nyitott, várják a vállalkozások, cégek jelentkezését.

BEFEKTETÉS

ÜZLET ELADÓ

Befektetõ társat
keresünk
FALUSI TURISTAHÁZ
ÉPÍTÉSÉHEZ
Érd.: 06/30 3510-442

Zalaegerszegen,
a Csipke Üzletház emeletén

19 m2 üzlethelyiség
KIADÓ vagy ELADÓ.
Bolti bútorok ELADÓK!

Érd.: 06-20/490-3009
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Idén másodszor is elnyerte a
Humanitárius település címet
Alsópáhok önkormányzata, melylyel a Magyar Vöröskereszt a helyi
vöröskeresztes alapszervezet és
azt támogató helyhatóság munkáját ismerte el. A település önkormányzata az élet más területein is eredményesnek bizonyul,
amit jól igazolnak megvalósult
projektjei. Ezen a téren idén is
lesz feladat bõven, errõl és a sike- valósítására az Alsópáhokért Közrek titkáról Czigány Sándor pol- alapítvány nyert 25 millió forintos
támogatást a Leader-programon.
gármestert kérdeztük.
Hamarosan egy új falugondnoki
buszt is vásárolhatunk tízmillió fo– Úgy érzem, hogy az elmúlt rintos támogatásból, önkormánynyolc esztendõben olyan alkotó zatunk önrészként az áfa költségét
közösséget hoztunk létre, amely- állja ezen felül. A közelmúltban önre igazán büszke lehet minden itt erõbõl egy hétszemélyes, platós
élõ ember – értékelt a polgármes- autót szereztünk be, ami a GESZ
ter, aki 2006 óta vezeti a telepü- dolgozók munkáját segíti, hiszen a
lést. – Ez a partneri együttmûkö- virágokat öntözni, a zöldfelületedés az elmúlt négy évben teljese- ket gondozni kell. Idén mintegy
dett ki, s valóban jó kollektíva ala- kétmillió forintból virágosítottunk
kult ki a hivatalon és a testületen a településen, emellett a sportpábelül egyaránt. Ez azért fontos, lya mellett egy parkot létesítetmert egyetértésben és nyuga- tünk támogatásból, s most építünk
lomban tudunk együtt dolgozni, egy gyakorlópályát az önkéntes
ami megalapozza a jövõbeni mun- tûzoltó egyesületünk számára. Már
ka eredményességét is. A magam csak a növénytelepítés van hátra a
részérõl is igyekeztem mindent falu déli részén kialakított sétamegtenni, hogy településünk si- parkban, ami õszre lesz kész, s ahol
keres legyen. Folytatni szeretném játszótér is szolgálja majd a gyerea munkát, és a közösen elért kek kikapcsolódását.
– Az elmúlt években megvalóeredmények tükrében a képviselõ-testület tagjait is az indulásra sított beruházások szem-mel látbuzdítanám az õszi önkormányza- hatóan végig kísérhetõk a településen. A jövõt tekintve mivel kíti választásokon.
– De addig még sok feladatuk vánják folytatni a munkát?
– Az utak, járdák rendbetételélesz. Melyek ezek?
– Az idei évben is a tervek sze- vel. November közepére elkészül
rint halad a falu fejlesztése. Pályá- az elkerülõ út, ami a közlekedés
zati támogatásból négy új buszvá- szempontjából végre nyugalmat
rót és buszöblöt alakítottunk ki. hoz, de nem úgy az út állapotában.
Jelenleg a helyitermékbolt építé- A fõutca burkolata ugyanis az elsén dolgozunk, amit a decemberi múlt években a nagy átmenõ forhatáridõ elõtt várhatóan már ok- galom miatt jelentõsen tönkretóberre befejezünk. Ezt követõen ment, ezért kérjük a fenntartó Közteremtjük meg az indítás fel- útkezelõt a rekonstrukció mielõbbi
tételeit, ami a berendezések be- elvégzésére.
Még az idén szeretnénk folytatszerzését, az árukészlet feltöltését és az üzemeltetés biztosítását ni a járda építését az orvosi rendejelenti. Az építési beruházás meg- lõtõl a keszthelyi elágazóig a nyu-

TELEPÜLÉSKÉP

TISZTESSÉGES ÉS KEMÉNY MUNKÁT VÉGEZ

Alsópáhok alkotó közössége
gati oldalon, jövõre pedig szeretnénk befejezni a temetõfeljárótól a
Kölcsey utcáig tartó szakaszt. A következõ önkormányzati ciklusban
szeretnénk elérni, hogy a falu teljes hosszában mindkét oldalon térburkolatos járda épüljön ki, biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit a Sármellék felé

vezetõ falurészen is. Az elkövetkezõ években pályázati támogatás
segítségével szeretnénk felújítani
orvosi rendelõnket, ahol többek

között teljes tetõcserét és az épület szigetelését végeznénk el.
Szintén napirenden tartott kérdés a hegyi utak rendbetétele.
Ennek szükségességét a közelmúltbeli esõzés is megerõsítette.
A lezúduló csapadékmennyiség
több milliós kárt okozott, szinte
minden hegyi utunkat újra kellett

közigazgatási reform, ami jelentõs változást hozott az önkormányzatok életében. Hogyan értékel?
– Iskolánk fenntartását ugyan
átvette az állam, de nálunk mintha
mi sem történt volna, mert azóta
is minden kérését teljesítjük. A
fenntartó KLIK-kel jó kapcsolatot
ápolunk, persze vannak még megoldandó problémák, mint minden
új rendszerben, de összességében
úgy látjuk, az átszervezés magasabb színvonalú szakmai munkát
eredményezett. Most adtunk be
egy pályázatot, amely ha nyer, az
iskola, az óvoda és a hivatal energetikai korszerûsítését szolgálja
majd. Napelemes rendszert szeretnénk kiépíteni a villanyáram
megújuló energiával való ellátása
érdekében. A háromcsoportos
óvodánkban nyári karbantartási
feladatként felújítjuk az udvari játékokat saját erõbõl, emellett kivágjuk az épületet is veszélyeztetõ
öreg platánfát, melynek helyére
õsszel egy nagynövésû fát ültetünk.
– Alsópáhokon nemcsak a fizikális építkezések látványosak, hanem a közösséget szolgálók is. A
civil szervezetek tevékenysége,
teljesítménye is említésre méltó.
– Örömmel tölt el bennünket az,
hogy idén másodszor nyertük el a
Humanitárius település címet. Ezt
azok a települések érdemelhetik ki,
melyek ruhagyûjtéssel, véradással,
feltölteni, amit rövid idõn belül el- az elesettek támogatásával segítik
a Vöröskereszt tevékenységét. Az
végeztünk.
– A ciklus vége felé minden- elismerés a helyi vöröskeresztes
képpen szót érdemel a 2013-as alapszervezet munkáját is dicséri.

Czigány Sándor
Jövõre szeretnénk megrendezni a
humanitárius települések országos
találkozóját, reméljük, érdemesnek
találnak bennünket a feladatra.
Májusban zajlott az IKSZT Európa Hét elnevezésû vetélkedõsorozat, ahol Alsópáhok csapata holtversenyben Murakeresztúrral, országos elsõ helyezést ért el. A csapattagok jutalomból ellátogathattak az Országházba egy parlamenti
ülésre. A tavaly országos bajnokságot nyert önkéntes tûzoltó egyesületünk idén is remekül szerepel a
részversenyeken, bízunk benne, a
gyõzelem most sem marad el.
Labdarúgó -egyesületünk idén ünnepli fennállásának 64. évfordulóját, ezzel együtt a legsikeresebb
évét is, hiszen újoncként a negyedik helyen végeztek a megyei II.
osztályban.
Tisztességes és kemény munkáról árulkodnak a civil szervezetek
sikerei. Elért eredményeink és a lakossági visszajelzések alapján joggal hihetjük azt, hogy önkormányzatunk tevékenységének sikeressége is ebben rejlik. Ezen elvárások
mentén dolgozunk, s a jövõben is
így kívánunk tenni. Elkötelezett
alsópáhokiként bízom abban, hogy
a 2014-es õszi önkormányzati választásokon településünk lakossága
újból érdemesnek talál bennünket
erre a feladatra – zárta a beszélgetést Czigány Sándor polgármester.

IX. CSERSZEGTOMAJI BORNAPOK

Örömmel
koccintottak
egyet!
Cserszegtomajon, a Cserszegi
fûszeres hazájában, a balatoni
borfesztivál sorozat elsõ állomásán: három napon keresztül minden a borról szólt, ami nélkül –
mint a nyitóünnepségen elhangzott – lehet élni, csak teljesen fölösleges.

A fellépõk: a Gyöngyös Népdalkör, a Gyenes Négyes, Márió a Harmonikás, a Rezi Hagyományõrzõk,
a Kék Balaton Citerazenekar, Nagy
Ibolya operett primadonna és a
Rajkó zenekar, a Silver Band, a
Casino együttes, a Signal együttes, az Aranykorúak Nyugdíjasklub, a Nagyváthy Néptáncegyüttes, a Tátika Népdalkör,
Nótár Mary is a közönség kedvét
keresték.
Kitelepültek a borházak, pecsenyesütõk. A Zala Termálvölgye
Egyesület szervezésében fölállították a helyi termékek sátrát, és
a pálinkafõzés fortélyaira valamint
a népi játékok népszerûsítésére is
hangsúlyt fektettek.
Bartha Gábor immár negyedik
alkalommal polgármesterként üdvözölte az egybegyûlteket. A Balatoni Borbarát Hölgyeket dicsérve
szólt dr. Brazsil József, a Zalai da
Bibere nagymestere, aki szerint a
Teremtõ jóvoltából van mit ünnepelni.

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS –EGÉSZSÉGES KÖZÖSSÉGEK
SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ
EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM
A projekt fõ célja az egészséges életvitel fenntartható alapjainak megteremtése az óvodás, iskolás gyermekek, valamint
szüleik részére Magyarország és Szlovénia határ menti területein, a muravidéki magyar közösség és a magyarországi szlovén közösség tagjai számára. A projekttevékenységek magukban foglalják a közös, fenntartható struktúrák kifejlesztését az
egészség fejlesztése és védelme területén.
A legtöbb projekttevékenységet az óvodások és iskolások részére tervezték. Mindkét intézménytípus kulcsfontosságú szerepet játszik a gyermekek egészséges táplálkozására, rendszeres testmozgására és a dohány,
alkohol, kábítószer nélküli életvitelre való nevelésben. Az óvodák
és iskolák elõnye abban is rejlik,
hogy megfelelõ oktatás-nevelési
módszertannal és módszerekkel
rendelkeznek, a munkát pedig
képzett pedagógusok végzik. Mivel a két határ menti régió több
hasonlóságot mutat az egészségállapoti mutatókat illetõen,
ezért a közös munka az említett
területen sokkal eredményesebb
és racionálisabb lehet. Mindkét
ország gondokkal küzd a népegészségügyi szakemberekkel
való ellátottság, különösen az
egészségfejlesztési programok-

kal foglalkozó szakemberhálózat
területén.
A projekt idõtartama 24 hónap, Zala megyébõl 9 oktatási intézmény vesz részt a projektben,
melynek partnerei – a vezetõ
partner Zala Megyei Önkormányzat mellett – a Muraszombati
Egészségvédelmi Intézet, a Muraszombati Egészségi és Fejlesztési Központ és a Nyugatmagyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és
Kutató Központ.
Speciális határon átnyúló célkitûzések többek között a határ
menti óvodákban és iskolákban
az egészségfejlesztéssel kapcsolatos helyzetfelmérés, az
egészséges táplálkozásra és
mozgásra ösztönzés modelljének kifejlesztése, a témáknak
megfelelõ kézikönyv kifejlesztése tanárok részére, egészséges

táplálkozás a családban kézikönyv létrehozása. Az iskolai és
óvodai támogató háttér egységes modelljének megvalósítása
a bevont intézményekbe, a határ
menti, egészséget pártoló iskolák és óvodák hálózatának kiépítése, a magyarországi szlovén
kisebbség kapacitásának növelése az életminõség terén.
Az egészségfejlesztõ programok kivitelezésérõl. Közbeszerzés útján 249 darab mozgásösztönzõ, mozgáskultúra-fejlesztõ,
környezet- és egészségtudatos
programok, állóképesség-fejlesztõ tevékenységek végrehajtásához szükséges eszköz beszerzésére került sor, amelyek a
projektben részt vevõ oktatási intézmények részére átadásra kerültek. A beszerzési összeg mintegy 23 millió (bruttó) forint.
Eddig 17 rendezvény megvalósítására került sor. Életvitelt népszerûsítõ programokról van szó,
melyek a határon átnyúló intézményi kapcsolatokat erõsíti, bevonva
szlovén partnereket, gyerekeket,
családokat. A legfontosabb projektcél a határ menti régiók lakosságának egészségfejlesztése és
életminõség-javítása.
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INDUL A KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR

Za-Ko és B-Vitamin Napok Gyerekeknek is kell okmány
Nyolcadik évadát kezdi júliusban a Kvártélyház Nyár. A belvárosi
szabadtéri színházban idén is sokszínû programok várják a közönséget. A részletekrõl Gyutai Csaba polgármester, Tompagábor Kornél,
a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje és Ferencz András produkciós vezetõ
tartott sajtótájékoztatót a zalaegerszegi városházán.

A polgármester elmondta: a
város büszke lehet arra, hogy immár nyolcadik évadát kezdi a nyári színház. Külön öröm, hogy a
Kvártélyház a hagyományos produkciói elõtt, a tavalyihoz hasonlóan most is megrendezi a Zalaegerszegi Kortárs Mûvészeti
Fesztivált (Za-Ko), melyen országos népszerûségnek örvendõ
sztárok lépnek fel.
A Manna Produkcióval közösen
szervezett színházi fesztiválon július 2–12. között különbözõ társulatoktól, összesen tizenegy kortárs
vendégelõadást láthat a közönség. Színpadra kerül többek között
a Sörgyári capricco is (a Szegedi
Nemzeti Színház és az Sz-projekt
közös produkciójában), melyet

egy fiatal zalai tehetség, Kaj Ádám
rendez. Ami a sztárokat illeti, színpadon láthatjuk többek között
Scherer Pétert és Mucsi Zoltánt
(Tasnádi István: Nézõmûvészeti
fõiskola
címû
darabjában),
Pelsõczy Rékát (David Greig:
Szentivánéj-ében), Béres Ilonát és
Tordai Terit A Szkalla lányok címû
produkcióban. Keresztül Európán
címmel pedig koncertet ad Tompos Kátya és Hrutka Róbert.
Tompagábor Kornél elmondta:
a hangsúly idén nyáron is a szórakoztatáson lesz. A Za-Ko után július 17-én indul a hagyományos
kvártélyházi évad, mégpedig a
Szomorú vasárnappal. Két év után
ismét mûsorra kerül a Hotel
Menthol, némileg felújítva. Az idei

új bemutató pedig a BarilletGrédy: A kaktusz virága címû zenés komédiája lesz, Szakály Aurél
és Lõrinc Nikol fõszereplésével.
Az elõzõ évekhez hasonlóan június 28-tól bõ két héten át ismét
megrendezésre kerül a B-Vitamin
Napok. Ferencz András a részletekrõl úgy tájékoztatott, hogy a
Dísz tér felújítása miatt a zsinagóga melletti parkolóban kerül felállításra a sörsátor, mely már az
Egerszeg Fesztiválon is jó helyszínnek bizonyult. A B-Vitamin Napok a futball-világbajnokság jegyében telik, hiszen óriás-kivetítõn lehet nyomon követni a
meccseket. A szurkolás közben
pedig kiváló magyar kézmûves
sörök, és minõségi borok mellett
lehet beszélgetni. Július 13-ig
húszféle sört, és számos ételkülönlegességet kóstolhatnak meg a
betérõk. Szeretnék, ha a sátor
egyfajta találkozási ponttá válna,
ahová a munka után szívesen beülnek az emberek.

Módosultak a határátlépéshez szükséges okmányokkal kapcsolatos elõírások, de fontos tudnivaló, hogy útlevél vagy személyi igazolvány nélkül a gyerekek sem utazhatnak külföldre – közölte a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság határrendészeti szolgálatának vezetõje Letenyén.

Péter Gábor a legforgalmasabbnak számító magyar–horvát
határátkelõn tartott sajtótájékoztatón elmondta: az utóbbi idõben
egyre gyakrabban, naponta többször is elõfordul, hogy azért kell
visszafordítani egy-egy családot,
mert úgy akarnak kilépni a határon, hogy a gyerekeiknek nincsenek megfelelõ okmányaik. Személyi igazolvány vagy útlevél nélkül a
kiskorúak sem utazhatnak külföldre. A megfelelõ okmányok nélkül
meghiúsulhat a nyaralás, mert
mindenkit visszafordítanak, és
ilyen esetek naponta többször is
elõfordulnak.
A rendõrök tapasztalata szerint
az utazókban csak az rögzült,
hogy Horvátország tavaly nyár óta

AZ EGY CSEPP FIGYELEM ALAPÍTVÁNY HÁZI VERSENYT IS HIRDET

Cukormentes torták versenye
Egy bazsalikomos csipkebogyós, egy döbleces (sütõtökös) almás és egy Csokis kaland névre keresztelt torta került be a Magyarország cukormentes tortája verseny döntõjébe – közölte a
szervezõ Egy Csepp Figyelem Alapítvány, amely háziversenyt is hirdetett. Erre otthon készített cukormentes tortákat vár.

A döntõs tortákat már végigkóstolta zsûri, eredményt azonban csak augusztus elején hirdetnek, és a nagyközönség az
augusztus 20-i ünnepségeken
kóstolhatja meg elõször Magyarország tortájával együtt. Ezt követõen pedig az ország számos
cukrászdája árusítja majd a süteményt – olvasható az alapítvány
közleményében.
A versenyre minden évben
cukrászmesterek pályázhatnak.
Idén a túró, a csokoládé és a bogyós gyümölcsök voltak a legkedveltebb ízek a nevezett torták között. A zsûri nemcsak a megfelelõ
alapanyagok használatát, az alacsony szénhidrát- vagy kalóriatartalmat pontozta, hanem figyelembe vette az innovációt, a cukrászati gyakorlatot, a torta küllemét és ízeinek harmóniáját, vala-

mint azt is, hogy mennyire köthetõ a magyar ízvilághoz.
A Magyar Cukrász Iparosok
Országos Ipartestületével közösen meghirdetett verseny részeként idén is lesz háziverseny,
amelyen a legfinomabb és legegészségesebb otthon készült
cukormentes tortát díjazza az
alapítvány. Augusztus 15-ig bárki
nevezhet: háziasszonyok, gasztrobloggerek, sõt, akár cukrászok
is, amennyiben nem ipartestületi tagok. A pályázóknak fehér
liszt és hozzáadott cukor nélkül
kalória- és szénhidrátszegény
tortát kell készíteniük, amely
egy cukorbeteg-étrendbe is
nyugodtan beilleszthetõ. A versenyzõk nem használhatnak répacukrot, nádcukrot, juharszirupot, illetve mézet sem. A versenyre nevezett sütemények

Boros túra a Mecsekben

Lenti Kertbarátkör Egyesület dr. Tánczos Frigyes tagtársuk meghívásának eleget téve ellátogatott Hetényi János borász mecseknádasdi birtokára a közelmúltban.
Elek Lászlóné titkár elmondta, nagy szeretettel és szívélyes vendéglátással fogadták õket a pincészetben. A közel húszfajta finom bor kóstolása után a mecseki táj szépségében gyönyörködtek. Megtekintettek egy közel százéves pincét, valamint egy
magántulajdonban lévõ, az országban egyedülálló vízimalmot.
Az élményekben gazdag program a Hetényi birtokon rendezett
grill-partival zárult.

A

adalékanyagokat és tartósítószereket sem tartalmazhatnak.
Az immár hagyománnyá váló
Magyarország cukormentes tortája versenyt azzal a céllal indították 2012-ben, hogy a cukrászok
új, izgalmas recepteket alkossanak, egészséges alapanyagokból,
új technológiákkal készítsenek
tortákat, és eközben az ország figyelmét is felhívják az egészséges életmódra.
További információ:
www.egycseppfigyelem.hu

SZAKRÁLIS ZENEI ÉLMÉNYEKKEL

Fatemplom Fesztivál
„Ribizlihabos-almás réteges”
– a tavalyi gyõztes.

AZ ÕSZI ÁRPÁT MÁR LEARATTÁK

Zajlik az aratás
Zala megyében az õszi árpa
87 százalékát már learatták, de
a napokban hullott jelentõs
mennyiségû csapadék miatt
egyelõre leálltak a betakarítási
munkákkal – közölte a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK)
megyei kabinetvezetõje az
MTI-vel.
Az 5208 hektáron termelt
õszi árpa hektáronkénti termésátlaga 5,5 tonna volt Zala
megyében, de térségenként jelentõsek az eltérések. A legmagasabb az átlaghozam a nagykanizsai, a letenyei és a
keszthelyi járásban, ahol átlagosan 5,3-6,5 tonna õszi árpa
termett hektáronként, míg a
zalaszentgróti járásban hektáronként átlagosan 4,4 tonna
termést tudtak learatni, Lenti
környékén pedig a sok esõ miatt csak késõbb kezdõdhet el
az aratás – tájékoztatott Milei
Enikõ.
A megyében megkezdõdött
az õszi káposztarepce betakarítása is. A 13 550 hektáron termelt olajos növény eddigi hektáronkénti termésátlaga 3,36
tonna volt.
Az árpa minõsége jónak
mondható, a gazdálkodók az
idén összességében is jó termésátlagra számítanak, de ha
továbbra is sok lesz a csapadék, a korai búzák minõsége romolhat.

az Európai Unió tagja, de azt már
elfelejtik, hogy csupán a vámellenõrzés szûnt meg a határokon, az
okmányokat azonban továbbra is
elkérik.
A Horvátországba való utazáskor az útlevél és a kártya alakú
személyi igazolvány mellett elfogadják a még 2000 elõtt kiadott,
régi formátumú személyi igazolványokat is, de fontos tudnivaló,
hogy ez utóbbiakkal például
Dubrovnikba már nem lehet továbbutazni, mert Bosznia-Hercegovina határán már nem fogadják
el ezeket az okmányokat. Határátlépésre használható az ideiglenes,
kártya alakú személyi igazolvány
is, de sem az okmányirodai ügyintézéskor kapott nyomtatvány,
sem az itt letelepedett külföldiek
számára kiadott magyar személyazonosító igazolvány nem alkalmas erre.
Elmondta azt is, hogy csak vezetõi engedéllyel sem lehet átlépni a határt, sem pedig a gyerekek
születési anyakönyvi kivonatával,

mert ez utóbbival is többen próbálkoznak. Ha pedig a gyermek
szülõk nélkül utazik, érdemes
olyan meghatalmazást az okmányhoz mellékelni, amelyben
két tanúval igazolják, hogy az õ
tudtukkal utazik egyedül vagy
mással a gyermek.
Péter Gábor beszámolt arról is,
hogy tavaly szeptember óta érvényes Magyarországon az az európai megállapodás, melynek értelmében az egy éven belül lejárt
magyar útlevéllel vagy személyi
igazolvánnyal is át lehet lépni a határt. Fontos tudnivaló azonban,
hogy Horvátország még nem csatlakozott ehhez a megállapodáshoz, ezért elõfordulhat, hogy a
horvát határrendészek ilyen lejárt
igazolvánnyal nem engedik be a
magyar utazókat.
Letenyén az autópálya- és a
közúti határátkelõn tavaly mintegy 2,4 millió utast és 1,2 millió
jármûvet léptettek át valamelyik
irányba. Az egész éves forgalom
csaknem 70 százaléka a három
nyári hónapban adódik, s az összes
utas 48 százaléka magyar állampolgár. Az autópályán a kilépõoldalon a leginkább szombaton és vasárnap hajnaltól a délelõtti órákig,
a belépõknél pedig szombat és vasárnap este alakulhat ki torlódás.

Zala megyében összesen
csaknem 53 690 hektáron kell
betakarítani a termést. A legnagyobb, közel 24 ezer hektár az
õszi búza vetésterülete, míg a
tavaszi árpát 5195 hektáron, a
tritikálét 3700 hektáron, a zabot pedig 1844 hektáron kell
learatni. Mintegy 340 hektárnyi
területen rozst és takarmányborsót termelnek.
A viszonylag sok csapadék
miatt az aratás után mielõbb
meg kell kezdeni a tarlóhántást, hiszen a takarónövény lekerülése után erõteljes gyomosodás várható a földeken. Hozzáfûzte: a betakarítás ütemesen folyik, torlódás csak a nagyon korai búzák esetében fordul elõ, amelyeket már aratni
kellene, de még az árpaföldeken sem végeztek a munkával.
Milei Enikõ szólt arról is,
hogy a termelõk nagyobb része
elõszerzõdést kötött a biztos
értékesítés érdekében. Az árak
az utóbbi 2-3 héten nem változtak jelentõs mértékben.
A megyei Aratási Koordinációs Bizottságokban résztvevõk
korábbi tájékoztatása szerint a
búzát 42-44 ezer forintért, az
árpát 37-39 ezer forintért, a
repcét 95-97 ezer forintért
jegyzik tonnánként. A napraforgó lekötése 86-88 ezer forintba, a kukoricáé pedig 40-42
ezer forintba kerül tonnánként.

Július 18. és 20. között ismét megrendezik a Fatemplom Fesztivált Magyarföldön, melyen fellép többek között Sebestyén Márta,
Snétberger Ferenc, a Ghymes, a Kaláka, Ferenczi György és a
Rackajam valamint Rátóti Zoltán. A fesztivál kiemelkedõ eseménye
a vasárnapi ökumenikus istentisztelet lesz a fellépõ mûvészek közremûködésével.

Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas
színész-rendezõ, a fesztivál igazgatója elmondta, örül annak, hogy
stílszerû helyen, a Göcseji Falumúzeum fatemplomában tarthatják
az esemény beharangozó sajtótá-

tak össze. A bensõségesebb koncertek, elõadások helyszíne a fatemplom lesz, ahol fellép többek
közt a Juhász Gábor Trio, Micheller
Myrtill és Rátóti Zoltán. A templom
melletti szabadtérre várják a

jékoztatóját. Felidézte, hogy amikor még csak lelkükben létezett a
magyarföldi fatemplom, akkor elsõ tanulmányútja a zalaegerszegi
skanzenbe vezetett. Zala megyében a 18. században még nagyon
sok fa- és sövénytemplom állt,
melyek mintájára építették meg a
magyarföldi fatemplomot, ami
2010-re készült el.
A fesztiváligazgató – aki az alig
ötven lakosú Magyarföld korábbi
polgármestereként kezdeményezõje volt a templomépítésének –
úgy fogalmazott, belsõ földi és égi
sugallatra a hely szelleméhez illõ
szakrális épületet hoztak létre a
fennsíkon, ahol idén harmadik alkalommal rendezik meg a fatemplom ünnepét.
Gryllus Dániel Kossuth-díjas zeneszerzõ, elõadómûvész, a fesztivál szervezõje hozzátette, a szakrális hely adottságaihoz igazodva
színes, nívós programokat állítot-

Ghymes, a Kaláka, Sebestyén Márta, Snétberger Ferenc, Ferenczi
György és a Rackajam, valamint a
Colombre Band mûsora iránt érdeklõdõket.
Délelõtti programként a szervezõk a nagyrákosi Völgyhídi Vásárt ajánlják a gyermekekkel érkezõknek, illetve a gyermekek számára kézmûves elfoglaltságot is
biztosítanak a helyszínen.
A rendezvényen a fesztivál
védnökei, Harangozó Bertalan, Vas
megye valamint Rigó Csaba, Zala
megye kormánymegbízottja is jelen lesz. A Fatemplom Fesztivál
vasárnap délelõtt ökomenikus istentisztelettel zárul, melyet négy
lelki pásztor celebrál.
Bérletet és napi jegyet elõvételben július 17-ig, illetve a helyszínen lehet váltani. Az istentiszteletre a belépés díjmentes.
További információ:
www.magyarfold-falu.hu
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