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Kultúra napi rendezvények

Gálaestekkel, könyvbemutatókkal, irodalmi mûsorokkal ünnepelték a magyar kultúra napját a megye számos településén.
„Megtanulom, megõrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim
nyelvét a gyerekeim hangján megkopni nem hagyom” – énekelte
Gyulai István: Örökségünk dalát a gelsei iskola énekkara. A mûsor
vezérfonala nemzeti kincseink, értékeink bemutatása volt, melyet különbözõ megközelítési módokban tártak a közönség elé a
fellépõk, mások mellett a Gelsei Õszikék Pávakör. Ezután tíz helyszínen különbözõ csoportfoglalkozások zajlottak: néptánc, szövés, ismerkedés dédanyáink, dédapáink játékaival, könyvjelzõkészítés, ügyességi játékok. Rajzkiállítást (képünkön) és korabeli
tárgyakból összeállított tárlatot tekinthettek meg az érdeklõdõk.
Ebéd után Kovács Andrea mesélt, majd a diákok kipróbálhatták
az íjászkodást is.
Nagykanizsán Markó Imre Lehel válogatott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai címû kötetét mutatták be a Magyar Plakát
Házban, január 19-én. A könyvbemutatón megemlékeztek a
nemrég elhunyt Ördög Ferenc nyelvészrõl, a Magyar Tudományos
Akadémia doktoráról, Nagykanizsa díszpolgáráról.
Zalaegerszegen január 20-án Éder Enikõ, az Aradi Kamaraszínház és a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház mûvésze
Különjárat címmel tartott irodalmi estet a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben.

Duális napot tartott a Pannon
Egyetem zalaegerszegi mûszaki
képzésének népszerûsítése érdekében a Gasparich úti kampuszon. A rendezvényt több száz,
a régióból is érkezett fiatal érdeklõdése kísérte. Az egyetem képzési kínálatának megismerése
mellett gyárlátogatáson vehettek
részt a duális partnercégeknél,
ahová busszal szállították õket.

Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte elsõként a fiatalokat. Elmondta, a zalaegerszegi mûszaki képzést 2002ben indították el a vállalatok mérnökigényeire reagálva, amit 2012ben az országban elsõként alakították át duális típusúvá. Kiemelte,
az önkormányzat a helyi felsõoktatási intézmények támogatására
évente több mint százmillió forintot fordít. Ennek részeként ösztöndíjrendszert alakított ki. Példaként említette, hogy a zalaegerszegi mechatronikai képzés hallgatói automatikusan havi 15 ezer forint ösztöndíjat kapnak. Hangsúlyozta, Zalaegerszegen azért érdemes tanulni, mert a hallgatók piacképes tudáshoz és diplomához jutnak, mellyel könnyebben tudnak
elhelyezkedni.
Dr. Háry András, a Technológia
Centrum vezetõje, a duális képzésért felelõs miniszteri biztos elõadásában elmondta, a normál felsõoktatási tanterven felül 2500 óra
vállalati gyakorlatot teljesítenek a
duális képzésben részt vevõ hallgatók a hét fél év során. Ezen idõ
alatt speciális szakmai ismereteket
és munkatapasztalatot szereznek
megismerve az adott cég termelési folyamatait. Mindez komoly erõ-

ZALAEGERSZEGÉRT DÍJ: KILENC MAGÁNSZEMÉLY ÉS EGY KÖZÖSSÉG KAPTA

Az összefogás fontossága
„Az életnek csak a szolgálat adhat értelmet” – fogalmazott többek között ünnepi köszöntõjében Balaicz Zoltán polgármester.
Mint fogalmazott, a város mindig elismerte azokat, akik tevékenységükkel, életútjukkal kiemelkedtek és egy közösség ügyét szolgálták. Méltók arra, hogy elismerjék munkájukat.

Az ünnepségen dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke, Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának idei, 130. évfordulója alkalmából köszöntötte
a város polgárait, az önkormány-

Dr. Pál Attila
zat vezetõit. Kiemelte az összefogás fontosságát. Zala megye azt
szeretné, hogy Zalaegerszeg mind
a gazdasági, mind pedig a politikai
életben erõs bástya legyen. Az évforduló alkalmából Vigh László országgyûlési képviselõ is köszön-

tötte az ünnepség résztvevõit és a
kitüntetetteket.
A köszöntõk után Balaicz Zoltán átadta az elismeréseket. Zalaegerszegért Díjban részesült Buday Mihály festõmûvész, tanár a
helyi mûvészeti életben betöltött tevékenységéért. Kiss Bódog Zoltán, a megyei
közgyûlés nyugalmazott elnöke, a POFOSZ
Zala Megyei Szervezetének elnöke a megye
és a város fejlõdése
érdekében
végzett
munkájáért. Kovács
József nyugalmazott
tanár a zalaegerszegi
röplabda-utánpótlás
nevelésében
elért
eredményekért. Pesti
Lászlóné nyugalmaFotó: pP
zott tanár a magyar
nyelv és irodalom, az
iskolai színjátszás terén végzett
munkájáért. Pintér László a matematika–fizika tanításban elért
eredményeiért.
Elismerésben részesült Szabó
Vilmos evangélikus lelkész a vallási életben közel 15 éven át kifej-

tett munkájáért, Tóth János, a
Magyar Olajipari Múzeum igazgatója az intézmény fejlesztéséért,
a helytörténeti munkáért. Dr.

A PANNON EGYETEM DUÁLIS NAPJA A MÛSZAKI KÉPZÉSÉRT

A jövõ mérnökei Zalaegerszegen

Fotó: Antal Lívia

feszítést igényel a hallgatóktól,
ami azonban megtérül, mert jövõbeni munkahelyüket alapozzák
meg. Miután a vállalattal munkajellegû jogviszonyba kerülnek, havi
65 ezer forintban részesülnek a
képzés ideje alatt.
Dr. Lukács Attila, a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Képzési és Kutatási Központjának vezetõje jelezte,

Tóth Zoltán, a zalaegerszegi megyei kórház patológus fõorvosa a
negyven éve folytatott kimagasló
színvonalú munkájáért, Vincze
Gyula, a Báthory-iskola nyugalmazott igazgatója több évtizedes
pedagógiai és intézményvezetõi
munkájáért vehette át a kitüntetést.
Zalaegerszegért Díjat kapott a
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi
Kistérségi Egyesülete is, a díjat
Jelenics Ferenc elnök vette át.

a nyílt nap nem titkolt célja, hogy magas színvonalú duális mechatrofelkeltsék a fiatalok figyelmét a nikai mérnökképzésben 19 partmûszaki területek iránt. Hangsú- nervállalattal mûködnek együtt.
lyozta, országos viszonylatban is
(Folytatás az 5. oldalon.)
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AKTUÁLIS

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Egészségturisztikai termékfejlesztésrõl
tanácskoztak a Pannon Egyetemen
Veszprém, 2016. január 15.
2016. január 11. és 13. között a Pannon Egyetem adott otthont az „Off to Spas” nemzetközi
egészségturisztikai projekt soron következõ ülésének. A találkozón részt vevõ szakemberek áttekintették az eddigi eredményeket.

A fogyasztóvédelmi osztály kiadványa
rámutat a visszáságokra.

MÓDOSÍTOTTÁK A TÖRVÉNYT

A lehúzós árubemutatók ellen
Szuperfotelek,
szuperedények, szuperporszívók ötszörös,
tízszeres áron, amiket a gyanútlan vásárlók nyakába sóznak az
árubemutatókon. Amellett, hogy
túlárazottak, gyakorta azokkal
az elõnyös tulajdonságokkal sem
rendelkeznek, melyekkel reklámozzák ezeket. Úgy tûnik, egy új
rendelet véget vethet az ilyen
fajta lehúzásnak.

Molnár Sándor, a Zala Megyei
Kormányhivatal Mûszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Fõosztályának vezetõje sajtótájékoztatón ismertette az új jogi szabályozást. E szerint december 12e óta tilos az árubemutatókat ingyenes ajándékokkal vagy ajándéksorsolással reklámozni, ahogy
áruhitelt sem lehet már kínálni. A
2016. január 25-én életbe lépõ
módosítás pedig kimondja, hogy a
közvetlen értékesítéssel foglalkozó cégeknek kötelezõ ügyfélszolgálatot mûködtetni a panaszok kivizsgálására és orvoslására székhelyén, telephelyén, fióktelepén,
továbbá az árubemutató helye,
valamint szervezett utazásnál az
indulási hely szerinti megyeszékhelyeken.
A fõosztályvezetõ elmondta azt
is, hogy az elmúlt évben nem volt
olyan hét, amelyen ne tartottak
volna árubemutatót a megyében.
A tudomásukra jutott rendezvényeken a fogyasztóvédelem mun-

Molnár Sándor
katársai is részt vettek, és igyekeztek a jelenlévõket tájékoztatni
a visszásságokról.
Jellemzõ, hogy az eladásra kínált termékeket a piaci ár többszöröséért árusítják. Így például az
áruházakban kapható 55 ezer forintos masszázsfotelt 360 ezerért,
a 18 ezer forintos edénykészletet
150 ezer, a 30 ezer forintos porszívót 180 ezer forintért. Mindez súlyos anyagi kiadást jelent, az új
szabályozásig pedig drága hitelt is
jelentett a fõ célcsoportként hívott idõsek, nyugdíjasok számára.
A tisztességtelen kereskedelem
veszélyei más esetekben is fenyegetik az idõseket. Télen gyakori,
hogy nyílászárók szigetelésére
kapnak akár százezer forintos
ajánlatot, miközben a szigetelõ-

csíkok bolti méterára egy-kétszáz
forint.
Miért is esnek csapdába az árubemutatón jelenlévõk, akik között
a fiatalabb korosztály is jelen van
már? Nos, a programot levezetõknek nagy gyakorlatuk van abban,
hogy a megjelentek bizalmát elnyerjék. A szándékosan felfokozott érzelmi állapot márpedig
könnyelmû döntésekhez vezet,
amibõl gyakorta hidegzuhany ébreszt. „Valóban a legkedvezõbb
áron vásároltunk, valóban azt kaptuk a pénzünkért, amit ígértek.”
Az esetek többségében nem.
Molnár Sándor ezzel kapcsolatban elmondta, az elmúlt évben az
árubemutatókat követõen folyamatosak voltak a telefonos és a
személyes megkeresések, a karácsonyi idõszakban pedig naponta
fordultak hozzájuk a panaszosok.
A termékbemutatón történt
vásárlással kapcsolatos legfontosabb tudnivaló – mivel ez üzlethelyiségen kívül kötött szerzõdésnek
számít – a fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerzõdéstõl.
A meggyõzésnek és vásárlásnak még számtalan eszköze illetve csapdája lehet (további megkeresés, számla, jótállási jegy hiánya stb.), ezért tájékozódjanak
akár a fogyasztóvédelem hatósági
tanácsadó irodájában, mielõtt
árubemutatós vásárlásra adják a
fejüket.
– liv –

A termékfejlesztés keretében
zajló széles körû kutatási tevékenység, a szakemberekkel, döntéshozókkal történt egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat – Hévíz,
Kovászna – felkeresõk tapasztalatai egyaránt abba az irányba mutatnak, hogy a célterületek
egészségturisztikai kínálatában
az élménynek kiemelt szerepe
van.
A fogadóterületek méltán elismert, az egészség megõrzését,
betegségek gyógyítását támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben érintett északeurópai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõknek (például hévízi iszap, mofetta) a potenciális utazók számára is könnyen érthetõ
megismertetésére. Az újdonságokra nyitott, széles körû utazói tapasztalattal rendelkezõ senior szegmens egyértelmûen pozitív attitûdjei remek lehetõséget teremtenek az érintett úti célok számára. Az
egészségturisztikai szolgáltatások mellett az utazási élményhez szorosan kapcsolódhat a gyönyörû természeti környezet, a kiváló gasztronómia és borok, valamint a kulturális értékek.
A projekt következõ szakaszában, 2016 májusában a projektben részt vevõ szervezetek képviselõi
Kovásznán (Románia) tanácskoznak, a projektet záró egészségturisztikai szakmai konferenciára pedig
2016 õszén Hévízen kerül sor.
További információ: Sulyok Judit adjunktus, Pannon Egyetem Balatoni Turisztikai Kutatóintézet
(telefon: 06 70 5680527, e-mail: sulyokj@gtk.uni-pannon.hu).

ÖTFÉLE GYÜMÖLCSBÕL KÉSZÍT BORT

Borászati múzeumot tervez
Közel 10 éve gyûjtögeti Neuhold László borosgazda a hagyományos borkészítési munkálatok eszközeit, valamint a témával kapcsolatos népi iparmûvészeti termékeket. Több alkalommal is rendezett
már ezek töredékébõl kiállítást, s tervei között szerepel egy
egerszeghegyi múzeum létrehozása.

Eredeti szakmáját tekintve szõlõ- és gyümölcstermesztõ szakember, de mára csak hobbi szinten
foglalkozik a borászattal. Mint
mondja, ebbõl megélni ma már
nem lehet, fõállása miatt egyre
kevesebbet tud foglalkozni a számára kedves tevékenységgel. Azt
is fájlalja, hogy kevesen ûzik már
ezt a mesterséget.
– Olyan idõket élünk, amikor a
borászat kihalóban van. Idõsödnek, akik még értenek hozzá, kallódnak az eszközök. Egyre nehezebb olyan eszközt találni, amit
még érdemes megmenteni, rossz
állapotú sok van – mondta
Neuhold László, aki az öt éve alakult, a borászati tudás ápolását célul tûzõ andráshidai Borbarát Kör
tagja. – Mára olyan jelentõs számú
lett a gyûjteményem, hogy tárolási problémáim vannak. Innét jött
az ötlet, hogy egy borút részeként
múzeumot hozzak létre a hegyen.
Erre a jelenlegi pincém, ami
egyébként egy tradicionális, boltíves épület, nagysága miatt nem

INGATLANKÍNÁLATUNK
BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT
ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.
TEL.: 30/622-9816
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alkalmas. Egyelõre forrásokat keresek a megvalósításhoz.
S bár a szakember csak hobbi
szinten borászkodik, ezen tevékenysége is kuriózum.
– Kézmûves bort készítek,
vagyis mind a származási hely,
mind az eljárás a hagyományoknak
megfelelõ. Nincs gépesítés. Büsz-

•

•
•

ke vagyok rá, hogy ilyen eljárással
tudok olyan minõséget produkálni,
ami megállja a helyét a mai, modern borászattal szemben. Tavaly
sikerült a városrészi borversenyt
megnyerni fehér bor kategóriában. Nem titkolt szándékom, hogy

egyszer olyan bort is készítsek,
amit a lányok mezítláb taposnak –
mondta mosolyogva, majd megemlítette, érdekességképpen ötféle gyümölcsbõl készít gyümölcsborokat, speciális eljárással. Az
egyedülálló italt szívesen kóstolgatják a borbarát kör tagjai.
bánfi kati
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MEGYE

TURIZMUS
Alsópáhokon megszokott lendületben folytatódik a munka. A
település önkormányzata egy
újabb évet zárt 2015-tel sikeresen, amely a korábbiakhoz hasonlóan ugyancsak bõvelkedett beruházásokban. 2016-ban sem kívánnak kevesebbet dolgozni, hiszen a
megvalósított fejlesztések mindig
újabb terveket, elképzeléseket
generálnak. Czigány Sándor polgármestert kérdeztük.

– Az elmúlt esztendõ beruházásait tekintve az óvodában és a
konyhában még zajlanak a munkálatok. Pályázati támogatásból fûtéskorszerûsítést valósítunk meg,
kondenzációs kazánt állítunk be az
óvodában, míg a konyhában a
munkakörülmények javítása érdekében hõlégcserélõ rendszert építünk ki a gépek és berendezések
beszerzése mellett. Az óvodában
tavaly új udvari játékokat helyeztünk el. Szintén gyermekintézményt érintõ fejlesztésünk az iskolai tornaterem 540 négyzetméter alapterületû padlózatának teljes cseréje. A rugalmas, ütéscsillapító felület kialakítását a nyári szünetben végezzük el az õszi iskolakezdésre.
Ugyancsak áthúzódó beruházásnak tekinthetjük az önkormányzati hivatal energetikai korszerûsítését. Már tavaly felkerült az épületek tetejére a 114 panelbõl álló
napelemes rendszer, amit a szolgáltató várhatóan márciusban állít
üzembe. A rendszer a hivatal áramellátását fogja biztosítani energiatakarékos módon.
Az elmúlt õsszel egy-egy kisbuszt nyert el 100 százalékos pályázati támogatással az Önkéntes
Tûzoltó Egyesületünk és az Alsópáhokért Közalapítvány. Mindkét
mikrobusz számára új, zárható garázst építettünk.
– Az önkormányzat figyelme
nemcsak a rábízott épületekre, de
a közterületekre is kiterjed.
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AHOGY ALSÓPÁHOKON GONDOLKODNAK A FALUFEJLESZTÉSRÕL

Felelõsen és elhivatottan
sági hulladék szállítási költségét.
Alsópáhokon 2016-tól térünk át az
eddigi önkormányzati fizetésrõl a
lakossági díjfizetésre. Tehát idén januártól már az ingatlanok tulajdonosai fizetik a maguk által termelt
hulladék elszállítási díját, amit önkormányzatunk hosszú éveken átvállalt. A díjfizetés negyedéves lesz,
vagyis március végén, április elején
kapják meg az elsõ számlákat az ingatlantulajdonosok. A Zalaispával
történt egyeztetést követõen rövi-

tett árukészlettel, a kenyérbolttal
együtt új vállalkozó fogja mûködtetni március elsejétõl.
Orvosi rendelõnk épületét szeretnénk felújítani. Teljes rekonstrukcióban gondolkodunk, ami
energetikai korszerûsítést is jelent az eszközbõvítés mellett. Pályázatát most készítjük. Terveink
között szerepel az iskolában egy
ebédlõ létesítése, hogy a gyerekeknek ne kelljen ingázni az
intézmény és a tõle 800 méterre

központ kialakítása. Az elképzelés
része lenne egy új épület létrehozása, ami a hivatal mellett több
szolgáltatásnak is helyet adna.
Parkkal, sétányokkal szeretnénk
valódi közösségi térré formálni a
központot, ahol szívesen sétálnak,
pihennek az itt élõk. Ez egy nagyszabású beruházás lenne, aminek
természetesen csak akkor állunk
neki, ha meg tudjuk teremteni rá
a szükséges anyagi forrást pályázat segítségével.

desen aláírjuk a díjfizetés pontos
összegét és módját tartalmazó
megállapodást.
– Új év, új tervek. A folytatásban milyen fejlesztésekben gondolkodnak?
A lakosokat érintõ változás,
hogy a helyi- termékboltot kibõví-

levõ Gesz ebédlõje között. Ennek
pályázati lehetõségei most rajzolódnak ki. Reményeink szerint 4-5
éven belül megvalósíthatjuk a beruházást. Az iskolai étkezõt a zsibongó tetõterének beépítésével
oldanánk meg. Hosszú távú tervünk egy többfunkciós település-

De ne szaladjunk ennyire elõre,
maradjunk a jelen lehetõségeinél a
most megnyíló pályázati kiírások
kapcsán. Számítunk támogatásra
az önkormányzati és hegyi utak
felújítása tekintetében, ahogy az
Alsópáhokot Szent-györgyvárral
összekötõ út megújítására is a Ma-

Czigány Sándor
– Minden évben nagy gondot
fordítunk a virágosításra, a parkosításra. Az elmúlt idõszakban közparkokat és „tündérkertet” alakítottunk ki. Tavaly õsszel kibõvítettük a
temetõ parkolóját, ahol idén a további bõvítéshez újabb ingatlanvásárlást tervezünk. A bõvítés a temetõt is érinti, melyhez a jövõben
területeket vásárolunk, illetve vonunk ki a mûvelés alól. Az idei évben folytatjuk a viacoloros járdaépítést a Dózsa György utcában,
melyet az orvosi rendelõig szeretnénk megépíteni.
Az elmúlt év novemberében
élénk érdeklõdés mellett megtartott „közmeghallgatáson” fõ téma
volt a lakossági szemétszállítás díjfizetésének változása. A környezõ
településeken már évek óta nem
az önkormányzatok fizetik a lakos-

gyar Közúttal való együttmûködésben.
Szeretnénk élni az új Leaderprogram pályázati lehetõségeivel
is. A Keszthely–Hévíz térségi települések, így mi is most a Hévíz–Balaton–Zalai Dombhátak LEADER
Egyesülethez tartozunk. Munkaszervezetének irodája hivatalunk
épületében mûködik.
– A sportot és a turizmust érintõen milyen további fejlesztésekben gondolkodnak?
– Megnyert TAO-pályázatból a
megnövekedett gépparkunk számára egy új garázst építünk, fölötte mosdóval, öltözõvel ellátott
fitneszterem kerül kialakításra. A
beruházás várhatóan 2017-ben
lesz teljesen kész. A sportöltözõ
épületének emeletén létesített
turistaszálló egyre nagyobb népszerûségnek örvend, egyre gyakoribbak a teltházas foglalások.
– Egy település élete nem létezhet civilek nélkül.
– Valóban. Az épületek, utak,
terek felújítása mellett nagyon
fontos a szellemi feltöltõdés lehetõsége is az itt élõk számára,
amit civil szervezeteink programjaikkal, rendezvényeikkel biztosítanak. A szükséges anyagi és tárgyi feltételeket ezért igyekszünk
minden évben biztosítani tevékenységükhöz. A mûvelõdési ház
programkínálatával is elégedettek lehetünk. Az elmúlt évben
több országos rendezvénynek is
helyet adhat-tunk. Idén is számítunk civil szervezeteinkre, a mûvelõdési ház vezetésére, hogy
sok kulturális és sporteseménynyel örvendeztetik meg a lakosságot.
Alsópáhok
önkormányzata,
képviselõ-testülete az új uniós
idõszak pályázati lehetõségeivel
élve, elhivatottsággal és felelõsségtudattal kívánja végezni munkáját továbbra is a település gyarapodása érdekében – hangsúlyozta Czigány Sándor.
Antal Lívia

20 ÉVES A KOLPING HOTEL

Családoknak szeretettel
Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját
az
alsópáhoki
Kolping Hotel**** Spa &
Family Resort, Magyarország elsõ családbarát
szállodája. 1996-ban,
az országban elsõként
vállalkoztak arra, hogy
a többgenerációs családi pihenés lehetõségét megvalósítsák, és
az ott eltöltött idõ alatt
a család fontosságát,
megerõsítését és támogatását szolgálják
vendégeik számára.
Azóta sokan zászlójukra tûzték a családbarát jelzõt, hogy hoszszabb-rövidebb ideig
lengessék. A Kolping Hotel nem tért le az általa
kijelölt útról, sõt tökélyre fejlesztette a családbarát szolgáltatást az eltelt 20 évben. Nem üres
szavakkal, hanem cselekvõ tettekkel. Családoknak szeretettel – A
jubileumi év mottója a
maga egyszerûségével
hûen tükrözi a szálloda
szellemiségét és immár
két évtizedes elhivatottságát a családok iránt.
A Kolping Hotelben
egy évben egy közepes
méretû város lakossága

fordul meg, nagyjából
25 ezer vendég, közötte
csaknem 7 ezer magyar
családdal. A szállodában
egyszerre akár 245 gyerek is vendégeskedhet.
Ugye nem kell magyarázni, milyen komoly
felkészülést igényel ez?
Volt olyan család, amelyik 13 saját gyerekkel
jött el pihenni. A legfiatalabb vendégük
egy tíznapos kisbaba volt, aki sokadik
gyermekként érkezett a családba, és
a rutinos szülõk
bátran indultak vele Alsópáhokra.
A 20. jubileumi
évben minden eddiginél
nagyobb
attrakciókkal várják
a családokat. 4 évszakra 4 jubileumi
meglepetéssel, 12
hónapra 12 nagyelõadással, 52 hétre 52 híres embert
hívtak meg. Mindezt a vendégeknek
felár nélkül.

52 hét – 52 híres ember és a családja
Ötvenkét híres ember érkezik a családjával, hogy részt vegyenek a hotel ünnepi évének programsorozatában. Lesznek
köztük kis- és nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelõk
és patchwork családok, babásak és kamaszokat nevelõk, vagy
épp kicsit és nagyot egyszerre szeretõk. Sokfélék lesznek. Akár
pont olyanok, mint az Ön családja. Elõadásaikkal beavatják
szállóvendégeinket a családi életük kulisszatitkaiba és a napi
feladataik szervezésébe.

4 évszak – 4 meglepetés
12 hónap – 12 elõadás

Élmény és gyarapodás mottóval együttgondolkodásra hívják
a családokat. A 12 elõadó a család, mint megtartó erõ, a család,
mint konfliktusforrás, a család, mint a közösség alapja stb. témában várja az érdeklõdõket. Ezek az elõadások nyilvánosak, bárki
részt vehet rajtuk.
Február 19.
Elõadó: Prof. Dr. Bagdy Emõke, író, egyetemi tanár,
pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus.
Téma: A család, mint az egészséges felnövekedés záloga.
Március 9.
Elõadók: Dr. Szilágyi Zoltán és Dr. Valló Ágnes, párkapcsolati
tanácsadó és mediátor páros
Téma: „A szeretet mindennapjai” interaktív elõadás játékokkal, közös feladatokkal.
Április 8.
Elõadó: Schäffer Erzsébet, Pulitzer- és Prima Primissima díjas
újságíró, író, publicista, az 1990-es évek elejétõl a Nõk Lapja
munkatársa.
Téma: A szülõknek, családoknak szóló sorozatból hallgathatják meg a „Mit tanultam a gyerekeimtõl...?” címû elõadást.

ÖNZETLEN SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK IS
A családok iránti elkötelezettséget mi sem bizonyítja jobban, mint a legkisebbek, a leginkább rászoruló csöppségek támogatása. A havi jubileumi elõadások jegyáraiból, valamint a
mesekönyv árusításából származó összeget a Kolping Hotel felajánlja a zalaegerszegi
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítványnak.

A havi elõadásokon való részvétel a szállóvendégeknek ingyenes. A „külsõs” vendégeknek 1500 Ft/fõ alkalmanként. Jegyek kaphatóak a Kolping Hotel recepcióján. 83/344-143, recepcio@kolping.hotel.hu
A jubileumi év programjairól bõvebb információkat
találnak a www.kolping.hotel.hu/jubileum honlapon.

Elsõ jubileumi meglepetés:
az elsõ BOBÓ-MESEKÖNYV
Boldizsár Ildikó meseterapeuta
Bobóország meséi - Bobó gyermekkora címû kötetében érdekes történeteket mesél el a csoda játszóházról és annak kedves kabalafigurájáról. A könyv már elérhetõ, csak a
szállodában illetve annak honlapján
keresztül vásárolható meg. A másik
3 ajándék még egyelõre meglepetés marad a vendégek számára.

TÉRSÉG
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„A jó kívánságok mellett a magunk mögött hagyott esztendõ
mérlegét is meg kell vonnunk, és
erre a munkára alkalmasabb idõpontot nem is találhatunk” – fogalmazott Kelemen Tamás, Pacsa
polgármestere az önkormányzat
által szervezett január 9-i újévi fogadáson, melyre a helyi cégek,
üzemek, intézmények, egyesületek vezetõi, a képviselõ-testület
tagjai, valamint a város kitüntetettjei kaptak meghívást.

Az újévi fogadást másodízben
rendezték meg a tavalyi jól sikerült
program után, amit immár hagyományos évértékelõ, évnyitó rendezvényként hívtak össze. A köszöntõ után a pacsai általános iskola népdalstúdiója mûsorát hallgathatták meg a jelenlévõk, amit Pálos
Henrietta intézményvezetõ tanított be a gyerekeknek.
Mit tettek, hova jutottak, mit
valósítottak meg terveik közül, s
mit remélnek az idei esztendõtõl? –
a folytatásban ezekre a kérdésekre
válaszolt Kelemen Tamás polgármester évnyitó, évértékelõ beszédében.
– Képviselõtársaimmal az elmúlt
évben legjobb tudásunk szerint
azon dolgoztunk, hogy városunk
szekerét minél jobban elõrelendítsük. A haladáshoz igyekeztük megragadni a pályázati lehetõségeket.
A 2015-ös esztendõt egy sikeres
pályázattal kezdtük, a Start munkaprogramban 40 millió forintot
nyertünk. Az önkormányzati fõzõkonyha felújítására több mint 5
millió forintot, míg a könyvtár belsõ terének megújítására több mint
félmillió forintot költhettünk. A
szociális tûzifapályázaton közel kétmillió forintos támogatást nyertünk. Az idei esztendõ szintén egy
kedvezõ pályázati hírrel indult.
Másfél millió forintból újíthatjuk és
szépíthetjük meg az elsõ világháborús emlékmûvet és annak környezetét március végéig.

KÖRNYEZET

mi õrssel, valamint mentõállomással is rendelkezik. Az utóbbi 53 millió forintos beruházás során újulhatott meg. A december 28-i hivatalos átadás után a mentõsök vissza-

Az elkövetkezõ évek fejlesztési
terveirõl elmondta, a TOP pályázati
programra számítva tervezik az
egészségház belsõ felújítását és a
gyógyításhoz szükséges eszközök
bõvítését. A biztonságos közlekedés érdekében az ipari parkhoz járdát, gyalogátkelõt építenének.
Folytatni szeretnék az utak, járdák
felújítását, ezért számítanak idén
az adósságkonszolidáció második
támogatási részletére. Továbbá
tervezik a tóparti szabadidõpark
fejlesztését, és a strand esetleges
újranyitását. A megyei közgyûléssel megkötött együttmûködés ke-

költözhettek a megszépült állomásra. A rekonstrukció ideje alatt
az önkormányzat ingyenesen biztosította számukra a helyiségeket.
A polgármester megköszönte a
képviselõ-testület tagjainak, az oktatási, egészségügyi, szociális intézmények vezetõinek és dolgozóinak, valamint az egyházi és civil
szervezeteknek a városért végzett
áldozatos munkájukat. Megemlítette, hogy tavaly január 20-ától a
lakosoknak nem kell már vérvételre utazniuk Zalaegerszegre, és október elsejével kinyitott a családi
napközi, ahol a bölcsõdés korú kisgyerekeket látják el.

retében a tópartra kerékpáros-pihenõt létesítenének.
Kelemen Tamás polgármester
Pacsa jövõjével kapcsolatosan úgy
fogalmazott: „biztos vagyok abban,
ha egy irányba haladunk, ha megértõk és nyitottak vagyunk egymás
felé, megoldjuk a nehezebb feladatokat is”.
Manninger Jenõ miniszteri biztos, országgyûlési képviselõ pohárköszöntõjében méltatta a városfejlesztésben elért eredményeket,
majd kifejezte reményét, hogy
Pacsa az elkövetkezõ években körzetközponttá fejlõdhet.
Antal Lívia

ÚJÉVI FOGADÁS PACSÁN

Mozgalmas év után újabb feladatok
ezúton is szeretnék megköszönni.
Az elmúlt évben, ahogy az akkori
újévi fogadáson is jeleztem, beruházásaink kivitelezését a helyi vállalkozókra bízzuk. Ez így is történt.
Pacsai cégek valósítják meg a mûvelõdési ház nagytermének rekonstrukcióját, melyen még dolgoznak. A könyvtár, az utak, járdák, valamint az önkormányzati
bérlakások felújítását szintén õk
végezték el, munkát adva a helyieknek. Örömteli esemény volt az
elmúlt évben, hogy a baromfi- és
pulykavágó üzemben 150 millió
forintos beruházást hajtottak végre. A tulajdonosok az elkövetkezõ
idõszakban újabb, 400 milliós bõvítést terveznek.
Kelemen Tamás kiemelte, Pacsa
azon szerencsés helyzetben van,
hogy rendõr- és katasztrófavédel-

A polgármester köszönetet zös érdekérvényesítés céljával.
mondott Manninger Jenõ ország- Ugyancsak közös gondolkodás jelgyûlési képviselõnek a támogatá- lemezte a környékbeli településért, és dr. Benedek Karolina jegy- sekkel való együttmûködést, amit
zõnek és az általa irányított hivatal dolgozóinak a sikeresen elkészített pályázatokért.
Kelemen
Tamás
hangsúlyozta, Pacsa
fejlesztésében, jövõképének formálásában
nem önállóan, hanem a
kormánnyal, a megyével, a többi várossal és
a környezõ településekkel együttmûködve
gondolkodnak.
– E szándék szerint
hívtuk életre az elmúlt
évben a Zala megyei
kisvárosok vezetõinek
fórumát a tapasztalaPacsa polgármestere, jegyzõje és a képviselõ-testület tagjai
tok megismerése, átaz új évre koccintottak.
adása, valamint a kö-

A KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI EGYESÜLET MÉG VÁRJA A PROJEKTÖTLETEKET

NEMESSÁNDORHÁZA

Új Leader új esély a fejlesztésekre

Ismerjük meg nemzeti kultúránkat

A stratégia jövõképe olyan közép-zalai térség kialakítása, ami
megõrizve a vidéki életformát biztos megélhetést nyújt az itt élõk
számára – fogalmazott Vigh László országgyûlési képviselõ, a KözépZala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület elnöke a
2014–2020-as Leader-programot ismertetõ sajtótájékoztatón.

Elmondta, a 32 települést, annak közel 19 ezer lakosát összefogó egyesületük rentábilisan mûködött ez idáig is. Az új Leaderprogram ötéves mûködési forrást
biztosít a két munkatárs alkalmazásához, õ pedig továbbra is társadalmi munkában végzi felada-

százalékát gazdaságfejlesztésre,
míg 40 százalékát közösségfejlesztésre szánják.
Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet-vezetõ hozzáfûzte, a
tagságban és a tízfõs tervezéskoordináló csoportban a három
érdekszféra közel egyenlõ arány-

Dr. Csikós Andrea Dóra, Vigh László és Polák Anett
tát. A felsõrajki irodáért nem kér
bérleti díjat a helyi önkormányzat, így csak a dologi kiadások terhelik az egyesületet.
Vigh László a Leader-program
jelentõségének nevezte, hogy a
települések önkormányzatai, vállalkozói, egyházi és civil szervezetei határozhatják meg a pályázati
célokat fejlesztési szándékaik szerint. Kiemelte, a kormány vállalásaival összhangban a források 60

ban képviseli magát. Mindez az
egyenlõ esélyeket szolgálja.
A Leader pályázati felhívások
alapja a helyi akciócsoport által elfogadott helyi fejlesztési stratégia (HFS). A Közép-Zala Gyöngyszemei egyesület ennek elkészítését végzi, amit a Miniszterelnökség 8,7 millió forint pályázati
támogatással segít.
Feladatuk a térség társadalmigazdasági helyzetének elemzése,

a fejlesztési elképzelések összegyûjtése. Eddig 120 projektötlet
érkezett be a felsõrajki irodához
vállalkozóktól, kistermelõktõl, önkormányzatoktól és civilektõl.
Február közepéig még várják a
projektötleteket. A beérkezettek
alapján a következõ pályázati célokat határozták meg. Önkormányzatok és civilek számára, települési alapinfrastruktúrák kiépítése, modernizációja, klímaváltozás kihívásainak kezelése, térségi
nagyrendezvények támogatása,
valamint közösségi (mezõgazdasági) feldolgozók létesítése, továbbfejlesztése. A vállalkozói réteg számára versenyképes vállalkozások, helyi termékek elõállításának és piacra jutásának segítése, valamint deáki hagyaték, vallásturizmus.
A pályázati célokról a Miniszterelnökség dönt, a kiírások közzététele az áprilisi véglegesítés
után indulhat meg.
A Közép-Zala Gyöngyszemei
Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2020-ig összesen 387 millió
forint forrás lekötésére kap
esélyt, amelybõl 232 milliót a gazdaság-, míg 155 milliót közösségi
célú fejlesztésekre fordíthat.
Az egyesület továbbra is megtartja immár hagyományossá vált
rendezvényeit, így a dióskáli borversenyt, a misefai parasztolimpiát, a szentpéterúri mûvészeti
fesztivált és a felsõrajki termelõi
vásárt. Ez utóbbi május 28-án
szombaton Nemzetközi, térségi
vásár és kiállítás, kulturális és
gasztronómia seregszemle címmel várja az érdeklõdõket.

– Számítunk a támogatás másoA magyar kultúra napja alkalmából hét település részvételével kistérségi mûveltségi vetélkedõt rendeztek Nemessándorházán az el- dik részletére, amit útjaink valamúlt szombaton. A program elõtt Antal Sándorné polgármesterrel be- mint kultúrházunk külsõ felújítására fordítanánk. Az épületre már
szélgettünk az elmúlt év eredményeirõl és a jövõ terveirõl.
nagyon ráférne a szigetelés és a
nyílászárók cseréje.
A polgármester a falu kulturális
– 2015-ben Start munkaprogra- leti út rekonstrukciójára is lesz leéletét élénkülõnek jellemezte. Elmot indíthattunk el, melynek ré- hetõségük.
vén kiskerti zöldségtermesztésbe
– Vis maior pályázatból 5,8 mil- mondta, hogy az új kápolnában
valamint tyúktartásba fogtunk. A lió forintos támogatást kaptunk, nagysikerû karácsonyi orgonakonprogramba 15 fõt vontunk be. melyet tíz százalék önerõvel kell ki- certet tartottak. Az önkormányzat
Munkájukat irányító képviselõtársamnak nem volt könnyû dolga, de
végül is belátták, rendesen kell
dolgozniuk, és megítélésükben a
falu véleménye is számít. Nemcsak
a 2,5 hektáros terület mûvelését
végezték, hanem a gyümölcsöst és
a köztereket is gondozták. Eredményként könyvelhetjük el továbbá, hogy a megtermelt termények, tojások helyi értékesítésébõl
mintegy hatszázezer forint bevételre tettünk szert. Sajnos idén
nem kerültünk be a Start munkaprogramba. Szeretnénk folytatni a
tevékenységet, de mûködtetését
egy 326 fõs kistelepülés önkormányzataként önerõbõl nem tudjuk felvállalni. Bízunk a munkaügyi
hivatal ígéretében, miszerint a egészítenünk. A beruházás egy betlehemkészítõ versenyt is hirdehosszú távú munkaprogramban másfél kilométeres zártkerti út jár- tett, melyre ötletes alkotások érlesz lehetõségünk a folytatásra, a hatóvá tételét teszi lehetõvé idén keztek be. A pályázók jutalmul az
15 fõ további foglalkoztatására. az ott élõ lakosok és gazdák örö- országszerte híres vörsi betleheOlyan pályázatban reménykedünk, mére. Az árkok rendbetételét ta- met tekinthették meg.
– Akarnunk kell megismerni
amely eszközbeszerzést is támo- valy saját erõbõl kezdtük meg.
gatna. Így visszaforgathatnánk be- Idén egy újabb 110 méteres sza- nemzeti kultúránk alapjait, nem isvételünket egy kistraktor vásárlá- kasz felújítását szeretnénk elvé- kolai muszájból, hanem öntudatból! – hangsúlyozta Antal Sándorné
sába. De nem minden a pénz, hi- gezni.
A településen tavaly adták át a polgármester a magyar kultúra naszen ezt a munkát hosszabb távon
csak úgy érdemes végezni, ha po- megszépült hivatal épületét. A re- pi vetélkedõn, méltatva Kölcsey
zitívan állnak hozzá az érintettek.
konstrukciót a jól gazdálkodó ön- Ferenc – aki 1823. január 22-én feNemessándorházán idén foly- kormányzatoknak nyújtott kor- jezte be a Himnusz megírását –
tatják a csapadékvíz-elvezetõ ár- mányzati támogatásból valósítot- életmûvét.
– lv –
kok korszerûsítését és egy külterü- ták meg.
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ÚJ JÁRDÁT LÉTESÍTETTEK

A fa, az anyag iránti szeretetbõl Misefa közösségi házat építene

Gombos Gyula felsõrajki amatõr fafaragó egészen Új-Zélandig
utazott, hogy a gyermekkori álmának nyugdíjas korában hódolhasson. Mint mondja, édesapja
ács volt, így ezt a szenvedélyt
biztosan hordja valahol génjeiben. Meg igazi fafaragókkal sem
találkozott soha, egészen a 2003as új-zélandi látogatásig…

– Kint élõ rokonunk elvitt a maorikhoz, és nagyon megtetszett
mennyire jártasak a fafaragásban,
amit hagyományosan csak kézi
eszközökkel mûvelnek. Már ott elhatároztam, itthon én is megpróbálom. A faragványokról ott készített rajzaim alapján kezdtem bele a
munkába, aztán múzeumokat is
felkerestem, és az ott látott alkotásokat skicceltem le itthon emlékezetbõl, majd faragtam ki. Egyre
jobban sikerültek, ezért elhatároztam, hogy felkeresek fafaragókat.
A homokkomáromi alkotótáborban találkoztam Csávás Csaba fafaragó mûvésszel, aki, mint megtudtam, oktatással is foglalkozik. Beiratkoztam az általa vezetett nagykanizsai szakkörbe, ez a VOKE mûvelõdési házban van, azóta is odajárok hetente egyszer. Ha valamit
nem jól csinálunk, a mester egybõl
kijavít bennünket.
A szakkör tagjai kiállításon is
megmérettetik magukat. Tavaly
egy országos pályázat révén beneveztek a 60 év feletti nem hivatásos (nem ebbõl élõ) fafaragók versenyébe, melynek kanizsai és pécsi
fordulóján elsõ helyet szereztek.
Gombos Gyula egyéniben is már
többször ért el elsõ helyezést többek között a Nagykanizsán kétévente megrendezett Országos
Vasutas Népmûvészeti Kiállításon.
– Elõször anyag híján nem csináltam nagyobb dolgokat, most
meg már azért nem, mert öreg vagyok – mondja tréfálkozva. –
Egyébként nagyon szeretek a természetben járni, minden farönköt,
famaradványt ötször körül járok,
vajon, mit lehetne belõle csinálni.
Így jönnek az ötletek. Elõször még
szõlõtõkedarabból is faragtam vallási jellegû dolgokat. Egy betlehemet megnéztem és kifaragtam a
bábukat, melyek nagyon tetszet-

Misefán a közelmúltban fejezõdött be a járdaépítés. A beruházás
egy hiányzó 550 méteres szakaszt érintett, melynek köszönhetõen
a Fõ utca teljes hosszában rendelkezésre áll a biztonságos gyalogosúttest a lakosok számára. Az erdõkkel, mezõkkel, halastóval
szegélyezett település életérõl a polgármestertõl érdeklõdtünk.

tek a közönségnek. A szõlõtõke
igen nyers anyag, de nem reped
meg – mutatja sorra munkáit. – Ezt
a vaddisznót például fekete dióból
faragtam, amit ráraktam egy akácfa csomorjára. Mondanom sem
kell, ezt a vadászok vinnék mint a
cukrot.
Gombos Gyula munkái igen
nagy változatosságokat mutatnak,
mind az alapanyag, mint pedig a
témák tekintetében. Mindenféle
fából farag alkotásokat, melyek
többségét egy darabból készíti.
Mintázatuk alaposan kidolgozott,
ami mutatja, hogy jó érzéke van a
legapróbb vonalak megjelenítéséhez. Többsége figurális ábrázolás,
balladisztikus alakok. Munkái között megtalálhatóak az ugyancsak
aprólékos gonddal kidolgozott
korpuszok, melyekrõl alig hisszük
el, hogy fából készültek, és vannak
vallási és vadászati tárgyú dombormûvekkel készített használati
tárgyak, többek között a fa eredeti mintáját megõrzõ, felhasználó
sétabotok.
– Az arcokkal még egy kis gond
van, de már egyre jobbak. Egyik
tagunk óvodában dolgozik, és
most játékokat, csacsi-, kutya-, cicafejeket faragunk a szakkörben.
Készítettem marionett bábukat is,
a kanizsai Dödölle-fesztiválon is
elõszeretettel tapogatják a gyerekek. Fel lehetne õket fûzni, és rendesen lehetne velük bábozni.
Csontokat és szarukat is faragok,
ez a kürt például szürkemarha
szarvából készült, ezek pedig dám-

A jövõ mérnökei
Zalaegerszegen
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzat által biztosított ösztöndíjrendszernek köszönhetõen – elsõsorban a jól tanulók –
egy nagyon jövedelmezõ oktatásban részesülhetnek. Végzett hallgatóik sikeresen tudnak elhelyezkedni, a cégek elégedettek munkájukkal.
A folytatásban a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, a
keszthelyi Georgikon Kar valamint
a veszprémi Mérnöki Kar képzési
lehetõségeit is megismerhették a
jelenlévõk dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgató, dr. Polgar J. Péter dékán valamint dr. Szalai István
dékán elõadásából.
Scheffer Imre végzõs középiskolás Szentgotthárdról érkezett a
duális napra. Elmondta, mechatronikai technikusi szakon tanul, ezért
is szeretné folytatni tanulmányait
a zalai megyeszékhelyen.
Sok fiatal kíváncsiságát felkeltette a zalaegerszegi mechatronikai mérnökképzés standja. A szak
jelenlegi hallgatói, köztük Horváth
Bálint, igyekeztek válaszolni kérdéseikre. Érdeklõdésünkre elmondta,

szarvasagancsok, melyek lapátjába
háromdimenziós jeleneteket faragtam. Újabban tojásfaragással is
próbálkozok. Nagy türelmet igényel, hogy el ne törjön. De nem
adom fel. Csináltam egy gépet
hozzá, mert kézzel húzott vonal
sosem lesz párhuzamos. Ebbe fogom bele a tojást, megpörgetem,
és akkor csak húzni kell a ceruzát,
így aránylag egyformán helyezkednek el a minták.
Sokoldalú, nem fejezi ki Gombos Gyula mûvészetét, aki nyugdíj elõtti szakmaját tekintve vasesztergályos. Mint mondja, lehet,
hogy egyfélével kellene foglalkozni, például csak fával, vagy
csak csonttal. De mindig vannak
új ötletei, illetve technikák, amit
ki akar próbálni, ilyen a spanyolozás. Bármennyire is állítja, hogy a
nagy dolgok nem érdeklik. Terve,
hogy egy nagy barokkasztalt faragjon ki.
– liv –

– Valóban szép természeti
környezetben fekszik településünk, a halastó mellett játszótér,
sportpálya szolgálja a kikapcsolódást – mondja Sifter Róbert, aki
az elõzõ két ciklusban képviselõtestületi tagként tevékenykedett. – Az infrastruktúra teljes a
faluban, amely nemcsak látványában mutat rendezett képet,
hanem gazdálkodásában is. Valamennyi testület a takarékosságot tartotta szem elõtt. Jól gazdálkodó önkormányzatként 6,5
millió forintos állami támogatást
kaptunk járdaépítésre, melynek
engedélyes tervei még az elõzõ
ciklusban készültek el. Ezt az
összeget egészítettük ki saját
erõvel, így került a beruházás 13
millió forintba. A négy villanyoszlop áthelyezéséért az e.on több
mint 1,2 millió forintot kért. A
munkát a Diamant Bau & Finanz
Bt. végezte el, Pálfi Attila ügyvezetõ irányításával.
A polgármester elmondta, az
utóbbi idõben felerõsödött Pacsa
irányából a kamionos forgalom.
Az új járda megépítését az utcakép formálása mellett a biztonságos gyalogosközlekedés feltételeinek megteremtése is indokolta. Az önkormányzat további
fejlesztéseket tervez. Ebben számít a jól gazdálkodó településeknek juttatott állami támogatás

azért jelentkezett a zalaegerszegi
képzésre, mert mûszaki területen
képzeli el jövõjét. Örül, hogy mérnöki diplomát szerezhet, ami a legkeresettebb végzettségnek számít
a munkaerõpiacon. Választásában
közrejátszott az is, hogy mindöszsze 12 kilométerre lakik a várostól,
így nem kell kollégiumban laknia,
és családjával sem szakadt meg a
kapcsolata.
Antal Lívia

faluban, mert a jelenlegi felújított parasztház kicsi. Hiába élünk
itt csak háromszázan, az épületbe a 30 fõsnél nagyobb rendezvényeken már nem férünk be.
Teljesen újat építünk-e, vagy egy
meglévõ épületet alakítunk át e
célból, ez még kérdés az anyagiak miatt is. A parasztházat természetesen megõriznénk, tájházat alakítanánk ki benne.

felújítani, ezek karbantartás-jellegû munkák lesznek.
Ahogy említettem már, kicsi a
falu, de annál mozgalmasabb
közösségi életet él. Az itt élõk
nagyon aktívak e tekintetben,
semmivel sincs kevesebb rendezvény, mint egy nagyobb községben. Ezért is szeretnénk egy
új közösségi házat – mondta végül Sifter Róbert.

GELLÉNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HAHÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DR. PAPP SIMON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GELLÉNHÁZA ÓVODA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE
Gellénháza Község Önkormányzata KEOP-2015-5.7.0 ,,Dr. Papp
Simon Általános Iskola és Gellénháza Óvoda épületeinek energetikai korszerûsítése” címû pályázatát a Magyar Közlöny 108. számában, 2015. július 23-án nevesítették a projektre, amire 2015.
augusztus 19-én nyújtott be pályázatot.
A Támogatási Szerzõdés 2015. 10. 07-én lépett hatályba KEOP5.7.0/15-2015-0177 kódszámú pályázatra.A projekt forrását a Kohéziós alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása biztosítja. A támogatás összege bruttó 149 415 932 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

Dr. Háry András

második részletére, illetve az uniós pályázati lehetõségekre.
–Tervek egyelõre inkább csak
szándékok, mert még nem tudjuk pontosan, milyen célokra lehet majd pályázni. Egy nagyobb
befogadóképességû közösségi és
mûvelõdési házra lenne igény a

Büszkék vagyunk szabadidõközpontunkra, ami az elmúlt
években sokat szépült. Ha lehetõségünk adódna, egy mûfüves
sportpályát építenénk a bitumenes helyére. Nálunk nagyon közkedvelt a foci, több helyi lakos
futballozik a szomszédos Nagykapornak csapatában. A mûfüves
sportpálya a lakossági igények kiszolgálása mellett a téli idõszakban edzési lehetõséget is biztosíthat a csapat számára.
Az elõttünk álló idõszakban a
ravatalozó épületét is szeretnénk

A projekt elõkészítési feladatait, valamint a mûszaki ellenõri feladatokat a Magyar Energia Centrum Kft. látta el. A projekt keretében a
Gellénháza község Önkormányzat középületeinek épületenergetikai
fejlesztésére kerül sor. A pályázat 2015. 08. 19-én került beadásra. A
Támogatási Szerzõdés hatálybalépésekor a megvalósításra feltételesen kötött szerzõdések szintén életbe léptek. A közbeszerzési eljárást
a B & W Tender Plus Kft. bonyolította le. A három meghívásos eljárás
során a kivitelezési munkálatok elvégzésére a Szabau Invest Kft. került
kiválasztásra. A munkaterületet a kivitelezõ, Szabau Invest Kft. 2015.
10. 07-én vette át.
Az óvoda épületén utólagos homlokzati hõszigetelés 16 cm vastagságban, a zárófödém utólagos hõszigetelése 25 cm vastagságban, a
pincefödém szigetelése 15 cm vastagságban, valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászárókra való cseréje valósult meg.
Az iskola épületén utólagos homlokzati hõszigetelés 16 cm vastagságban, a zárófödém utólagos hõszigetelése 20 cm vastagságban,
lapostetõ-szigetelés 20 cm vastagságban,valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászáróra való cseréje valósult meg.
A megvalósítási idõ alatt a projektmenedzsmenti és tájékoztatási
feladatokat a Schöko Bau Kft. látta el.
A projekt megvalósításának célja volt, hogy hozzájáruljanak az Európai Parlament és a Tanács irányelveiben meghatározott országos
energiamegtakarítási értékekhez, továbbá a Nemzeti Épületenergetikai
Stratégiában megfogalmazott célokhoz.

HAHÓTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS HAHÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE
Hahót Község Önkormányzata KEOP-2015-5.7.0 ,,Hahóti
Napköziotthonos Óvoda és Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal
épületeinek energetikai korszerûsítése” címû pályázatának
kiegészítése a Hahóti Mûvelõdési ház és Fakospuszta Közösségi
ház épületeinek bevonásával.
A Támogatási Szerzõdés 2015. 10. 07-én lépett hatályba KEOP5.7.0/15-2015-0179 kódszámú pályázatra A támogatás összege bruttó
38.166.040 Ft, a támogatási intenzitás 100%.
Hahót Község Önkormányzata 2015. 11. 18-án nyújtotta be szerzõdésmódosítási kérelmét, miszerint a projektbe két további intézményét,
a mûvelõdési ház és a közösségi ház épületét kívánja bevonni. A projekt forrását a Kohéziós alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása biztosítja. A támogatás összege bruttó 54.292.886 Ft-ra
nõtt, a támogatási intenzitás 100%.
A két épülettel kiegészült projekt kapcsán, így négy épület energetikai
korszerûsítése készült el:
Az óvoda épületén utólagos homlokzati hõszigetelés 16 cm vastagságban, a zárófödém utólagos hõszigetelése 25 cm vastagságban, valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászáróra való cseréje valósult meg.
A hivatal épületén utólagos homlokzati hõszigetelés 16 cm vastagságban, a zárófödém utólagos hõszigetelése 20 cm vastagságban,
valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászárókra való cseréje
valósult meg. A mûvelõdési ház épülete már korábban felújításra került,
jelen pályázat keretében a még korszerûtlen nyílászárók új mûanyag nyílászárókra való cseréje valósult meg.
A fakospusztai közösségi ház épületén utólagos homlokzati hõszigetelés 16 cm vastagságban, a zárófödém utólagos hõszigetelése 20 cm
vastagságban, a pincefödém 6 cm szórt hõszigetelése, valamint a meglévõ nyílászárók új mûanyag nyílászárókra való cseréje valósult meg.
A projekt megvalósításának célja volt, hogy hozzájáruljanak az Európai Parlament és a Tanács irányelveiben meghatározott országos
energia-megtakarítási értékekhez, továbbá a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazott célokhoz.
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Hegedû- és zongoramuzsika,
citerazene, népitánc és tûzijáték
is köszöntötte születésnapján a
37 éves Lenti városát. A helyi
mûvelõdési központ idén is zsúfolásig megtelt az ünneplõ polgárokkal, a régiós országgyûlési
képviselõkkel, a polgármesterekkel, a megyei hivatalok, szakigazgatási szervek, hatóságok
vezetõivel, a határokon belüli és
azon túli testvérvárosok elöljáróival, a cégek, gazdasági szervezetek, intézmények irányítóival, illetve a civil szféra meghívott képviselõivel.

KRÓNIKA

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

Születésnapját ünnepelte Lenti
Kovács Zoltán államtitkár és Horváth László polgármester.

Horváth László polgármester
köszöntõjében gratulált Németh
Lászlónak, a helyi Németh-fa Kft.
ügyvezetõjének, akit a területi
szervezetek, az országos szakmai
szekciók és a társszövetségek testületeinek javaslatára, a VOSZ-elnökség döntése alapján az „Év Vállalkozója” elismeréssel jutalmaztak. A város támogatóinak köszönetét tolmácsoló polgármester kiemelte: a 2015-ös év eredményes
esztendõ volt, hisz az önként és
kötelezõen vállalt feladatokat sikerült megoldani, a gazdálkodás
stabil volt, a várost elkerülte a
migránsválság, de bõven kijutott a
természeti katasztrófakárok elhárításából.
A bel- és külterületi útfelületek
aszfaltozására, a csapadékvíz-el-

vezetõ árkok tisztítására, a csatornahálózat rendbe tételére, a
sportpálya helyreállítására több
mint 170 milliót költöttek. Lezárták a nemzetközi Leader-projektet, melynek révén a programokon kívül a Helyi Értékek Háza is

megvalósult. Csak a második félévben 630 milliót fordítottak épületenergetikai modernizációra.
Megszépült a járási hivatal, a
gimnázium, a bölcsõde, a napközi-otthonos óvoda, az Arany János iskola és a lentiszombathelyi

kultúrház, de bõvítették a Kolping
Gondozási Központot (KGK) is. A
rendezvényeken több tízezren
vettek részt.
A 3 milliárd forint összértékû
szálloda- és fürdõprojekt megvalósítása folyamatos. Jelenleg a

giak miatt egyetlen szurkolónk
sem maradjon a stadionon kívül. A
hangulatot a szurkolóink csinálják,
én személy szerint bízom abban,
hogy szurkolóink látják és értékelik
az én és kollégáim erõfeszítéseit, a
csapat odaadó játékát, játékosaink
hozzáállását. Támogatásukkal elérjük céljainkat és nagyon sokszor
fog zúgni a HAJRÁ ZTE!
Kívánok minden kedves szurkolónknak sikerekben gazdag boldog
új esztendõt!
–L. D. –

VÉGH GÁBOR A ZTE JELENÉRÕL, JÖVÕJÉRÕL

Egy álom beteljesülése
Reményt keltõ õszi szereplés után elkezdte felkészülését a tavaszi
idényre a ZTE labdarúgócsapata. A cél egyértelmû: visszajutni a legmagasabb osztályba. A csapat számára mindenképpen kedvezõ, hogy
a bajnokság második felében mindössze négyszer szerepel idegenben, a többi mérkõzésre Zalaegerszegen kerül sor. Persze a riválisok –
elsõsorban a Mezõkövesd – sem adták fel, kemény menetelés vár a
ZTE-re, vagy a jelenlegi második helyet kell megtartania, vagy kedvezõ esetben eggyel elõbbre kell lépnie a tabellán.

Végh Gábort, a klub többségi
tulajdonosát nemcsak a pillanatnyi
aktualitásokról, várható esélyekrõl,
hanem többek között a labdarúgáshoz, a ZTE-hez való személyes
kötõdésérõl is kérdeztük.
– Mit jelent Végh Gábor számára a ZTE?
– Mint egy futball „szenvedélybetegnek” mindent, egy álom beteljesülését, óriási megtiszteltetést, hatalmas lehetõséget, hogy
az idén 96 éves dicsõ múlttal rendelkezõ klubunkat a 100. születésnapjára minél nagyobb magasságokba emeljük.
– Ha most kellene – jó másfél
éves tapasztalatok birtokában –
döntenie, ismét vállalná a tulajdonosi felelõsséget?
– Teljes mértékben, hiszen eddig majdnem minden a terveink
szerint alakult, sõt vannak olyan területek, így az utánpótlás, ahol idõ-

szakosan elõrébb tartunk, mint
ahogyan azt elõzetesen gondoltam
volna.
– Hogyan értékeli a csapat szereplését a bajnokság elsõ felében
és mit vár a folytatástól?
– A második helyezéssel elégedett vagyok, a pontok tekintetében van hiányérzetem, 3-4 pont
bent ragadt a csapatban. A folytatástól azt várom, hogy egy hellyel
elõbbre lépjünk a jelenlegi helyezésünkhöz képest és akkor rendben
leszünk.
– Elegendõnek tartja – bizonyos erõsítésekkel – a keret jelenlegi játékerejét az NB I-hez?
– Amennyiben most sikerül a
tervezett igazolásainkat megvalósítani, akkor a nyári 2-3 fõs erõsítéssel képesnek gondolom magunkat, hogy ne pusztán statisztaszerepet töltsünk be az NB I-ben, hiszen nem arra készülünk.

– Van-e létjogosultsága egy
elsõ osztályú klubnak egy ekkora
nagyságú, illetve gazdasági hátterû városban, mint Zalaegerszeg? Az NB I-es szerepléshez
megteremthetõk-e a megfelelõ
körülmények?
– A létjogosultsága természetesen megvan, hiszen kevés csapat
büszkélkedhet ilyen nagyságú és
minõségi futballt értõ szurkolótáborral. A városban munkahelyeket
teremtõ gazdasági szereplõkkel
muszáj egy lokálpatrióta alapon
mûködõ élõ támogatói kapcsolat
kialakítása, melyben minden szereplõ sajátjának érzi a ZTE FC-t. E
nélkül hosszú távon valóban nem
tud stabilan magas színvonalon
mûködni a klub. A végsõ cél, a tartós nemzetközi szereplés, csakis
így érhetõ el. Körülményeink az NB
I rajtára az új stadionokkal (FTC,
DVSC és Puskás) is felveszik majd a
versenyt, sõt bízom benne, hogy a
megújult ZTE Aréna hangulatában
azoknál még jobb is lesz. Ez szerencsére csak rajtunk, szurkolóinkon múlik.
– Hogyan haladnak a munkálatok a ZTE Arénában? A februári
kezdetre a mérkõzések megrendezéséhez megfelelõ állapotban
lesz?

hotel belsõ burkolása és festése
zajlik és elkezdõdött a fedett fürdõ medenceszerkezetének kivitelezése. A tervek a májusi nyitásról szólnak. Komplex turisztikai központ kifejlesztését szeretnék megvalósítani a területfejlesztési pályázatok segítségével.
A jövõben a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a geotermikus energia felhasználása terén is elõbbre kívánnak lépni.
Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért
felelõs államtitkára ünnepi beszédében arról is szólt, hogy a tavaly
decemberi kormányülésen 700
milliós támogatást ítéltek oda
Lentinek, így Hódmezõvásárhely
és Monor után a legnagyobb állami támogatás bronzérmese az

Végh Gábor
– Mire ez az írás megjelenik,
aláírásra kerül a kivitelezõi szerzõdés az önkormányzat és a nyertes
ZÁÉV–ZTE konzorcium között, és
azonnal elkezdõdnek a munkálatok. A tavasz folyamán az építkezés
ideje alatt is zavartalanul meg tudjuk rendezni hazai mérkõzéseinket.
Az õszi szezonra reményeim szerint már a felújított stadionban fogadhatjuk NB I-es ellenfeleinket.
– Az egész magyar labdarúgás
egyik rákfenéje a meccsek alacsony látogatottsága. Mit tervez
a klub annak érdekében, hogy
visszacsalogassa a korábbi látogatókat a lelátókra?
– Az alapigazság az, hogy jó foci
kell. Valamint igyekszünk megfelelõen kiszolgálni szurkolóinkat büfékkel, tiszta mosdókkal, új kivetítõvel és hangosítással, az osztályban elérhetõ legkedvezõbb jegyárakkal,
családi
bérletekkel,
Egerszeg kártyával, hogy az anya-

idõsbarát, a kerékpárosbarát és a
virágos különdíjjal jutalmazott város lett.
Az ünnepségen „Lenti Városáért” díjat vett át Gróf Ferencné
bölcsõdevezetõ. A város oktatásáért elismerést Boa Szilvia gimnáziumi pedagógus kapta. Nagy
Bence labdarúgót jutalmazták a
város ifjúsági sportjáért díjjal. A
közösségi életben való helytállásáért a lentikápolnai Ruzsicsné
Tóth Rózsát díjazták. Bacsa
Józsefné rendelõintézeti gyógytornász lett a város egészségügyéért elismerés tulajdonosa.
Szociális gondoskodásért díjjal ezúttal Horváth Beátát, a KGK lenti
intézményének részlegvezetõjét
tüntették ki.
Nemes Norbert

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu
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TITKOSRENDÕRI JELENTÉSEK A REFORMKORBÓL

Új kötet és évkezdés a levéltárban
Az elõzõ évekhez képest mérsékelten gyarapodott a levéltár állománya, hatvan iratfolyóméternyi új dokumentumot regisztráltak. A
szükséges selejtezésekkel együtt pedig összességében csökkent is a
közgyûjtemény állománya, amire eddig még nem volt példa – derült
ki a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Zala Megyei Levéltárának hagyományos év eleji sajtótájékoztatóján.

chenyi István születésének 225.
évfordulója alkalmából lesz emlékülés, októberben az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára szerveznek majd tudományos konferenciát. Utóbbi
ezúttal nem az eseményeket, hanem a forradalom elõzményeit és
kiváltó okait vizsgálja.
Nyáron pedig sor kerül a hagyományos (immár 26.) szlovén–magyar levéltári kutatótáborra is. A
tervek szerint 2016-ban négy új kiadvány is megjelenik. Ezek közül a
még elõkészületben lévõ „Zalai
honvédek Kárpátalján” címû könyv
igazi kuriózum lesz. A kötethez a
levéltár várja azon családok jelentkezését, ahol még fellelhetõ néhány dokumentum a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár
kárpátaljai tevékenységérõl.
A magyar kultúra napja alkalmából a sajtótájékoztatón mutatták be Hermann Róbert és Molnár
András „Választási küzdelmek a reformkori
Zala
megyében”
(1834–1847) címû kötetét, melyKáli Csaba és dr. Gyimesi Endre.
rõl dr. Gyimesi Endre történész,
A levéltár azonban így is 10 743 gye protestantizmusának történe- nyugalmazott igazgató beszélt.
iratfolyóméter anyagot õriz, te is feldolgozásra kerül.
Mint elöljáróban utalt rá: nincs új a
Idén három rendezvénnyel is nap alatt. Mármint ami a politikai
amelynek jó része az interneten is
hozzáférhetõ. Káli Csaba igazgató- készülnek. Szeptemberben Szé- küzdelmeket illeti. A könyvbõl
ugyanis kiderül, hogy a
helyettes a 2015-ös év
egyik legérdekesebb szertárgyalt idõszakban etezeményének azt a pertés, itatás, lefizetés, sõt
iratgyûjteményt
tekinti,
verekedés is kísérte a
melyet egy fõvárosi antikkorteskedést és a válaszváriumban vásároltak. Az
tási küzdelmeket. De ek1769–1810 között keletkekoriban kezdõdtek a
zett, perdokumentumokból
megfigyelések, valamint
álló díszes kötet, a Deáka besúgóhálózat kiépítécsalád történetérõl is szolse is; a szerzõk a kötet
gáltat egy sor háttéranyaösszeállításakor a koragot; hiszen ez a hosszadalbeli bécsi titkosszolgálati
mas procedúra a família
jelentéseket is felhaszegyes ágai között zajlott.
nálták.
A tavalyi évben a levéltár
Molnár András hozzákutatószolgálatát 248-an,
tette: az új kiadvány köaz ügyfélszolgálatot pedig
zel három évtized gyûj961-en keresték fel. Ami a
tõmunkájának eredmétudományos munkát illeti: a
nye. A Deák-, és Csánylevéltár nyolc tudományos
kutatásokkal párhuzamunkatársa harminckét tamosan gyûlt az anyag. A
nulmányt, illetve cikket írt
kötet érdekességét töbaz elõzõ évben, és négy
bek között az adja, hogy
önálló kötet is napvilágot láa bécsi udvar titkosszoltott (Zalai honvédek Erdélygálati jelentései még
ben, Zalaegerszegi végrennem nagyon láttak eddeletek, Politikai küzdelmek
dig napvilágot.
Zala megyében a két világ– pet –
háború között, Választási
küzdelmek a reformkori Zala megyében).
Molnár András igazgató az idei
tervekkel kapcsolatban elmondta:
a levéltár részt vesz a Magyar
Nemzeti Levéltár központi programjaiban. Egyrészt a Nemzeti
Emlékezet Bizottságával van közös kutatási programjuk, ami az
1945 utáni párt-archontológiai kutatásokat, ezen kívül a vidéktörténeti munkákat, valamint az 1956
utáni megtorlások adatainak feltárását jelenti. Az állami halotti
anyakönyvek alapján készül továbbá egy központi adatbázis az elsõ
világháborús veszteségekrõl. Zajlanak az elõkészületei továbbá a
2017-es országos Reformáció-emlékévnek, melynek során Zala me-

ÁRGYELÁN GÁBOR területi szaktanácsadó: 06-30/447-5997
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KENTAUR 5 G + RADISTART ALGIT KEVERÉK!

Talajfertõtlenítés startertrágyázással
egy menetben!
z Európai Bizottság 2013-ban kibocsátott
neonikotinoid típusú rovarölõ szerek
(imidakloprid,
klotianidin
és
a
tiametoxam) szabályozása következtében továbbra sem történik meg a napraforgó, a kukorica és az
õszi káposztarepce vetõmagok hatékony rovarölõ
szeres csávázása. Ezen növényvédelmi technológiai hiányosság az elmúlt két évben jelentõsen
éreztette hatását és az idõjárási körülményektõl függõen 2016-ban is a talajlakó
kártevõket tekintve komoly növényvédelmi problémákra számíthatunk.

A

A Kentaur 5G kiváló rovarölõ tulajdonsága és a
Radistart Algit kiváló biológiai hatásának köszönhetõ gyors kezdeti fejlõdés kielégítõ védelmet biztosít a talajlakó kártevõkkel szemben. A keverék
korlátozott mennyiségben kerül forgalomba, érdeklõdjön kereskedõjénél.
DR. VARGA ZSOLT
FMC/Cheminova Magyarország Kft.
+3620/943-8622

A talajfertõtlenítés elvégzése kulcsfontosságú, amelyet a vetéssel egy menetben a gázosodó, klórpirifosz hatóanyagot
tartalmazó Kentaur 5G talajfertõtlenítõ
mikrogranulátummal elvégezhetünk. A
kártevõk gyérítésén túl fontos a növény
kezdeti fejlõdésének erõsítése és a gyökértömeg növelése. Erre alkalmas a
Radistart Turbo és a Radistart Algit
mikrogranulált startertrágya. A talajlakó
kártevõk ellen a legjobb eredmény a talajfertõtlenítõ szer (Kentaur 5G) és a
mikrogranulált
starter
mûtrágya
(Radistart Turbo, Radistart Algit) együttes alkalmazásával érhetõ el.
A 2015-ös év nagy sikerû szakmai áttörése volt a Kentaur 5G talajfertõtlenítõ
szer valamint a Radistart Algit startermûtrágya 1:1 arányú keverékének bevezetése. A termelõk a keveréket nagy elégedettséggel alkalmazták, így 2016-ban
változatlanul 20 kg-os zsákokban kerül kiszállításra. Dózisa 20 kg/ha, a felhasználása a Kentaur 5G-re vonatkozó szabályok
szerint történhet.

Ezer gyûrûzött madár Botfán
Szép kereken indult a zalaegerszegi madarászoknak az idei
év. Újabb sikeres botfai akció során, január másodikán túllépték
az ezredik meggyûrûzött madarat a 2010 óta rendszeresen helyben tartott madárgyûrûzõ napok
eredményeként.

„Mikus 110” kiállítás

és nemzetközi adatok a Magyar Ma- hálón, valamint zöldike és meggydártani és Természetvédelmi Egyesü- vágó lábára került egyedi sorszáA Cserszegtomajon készült,
let honlapján (www.mme.hu) talál- mú gyûrû ez alkalommal.
hatók.
bánfi kati több mûfajt átölelõ alkotásokat a

zalaegerszegi Móricz Galériában
láthatják az érdeklõdõk.
Festõk, szobrászok, irodalmárok idézték meg Cserszegtomajon
a „mikusi miliõt”, egy különös,
egyedi, izgalmas világot, fogalmazott a megnyitón dr. Cséby Géza
költõ, mûfordító, a mûvésztelep
egyik résztvevõje. Felidézte Mikus
Gyula életét és munkásságát, melyet a nagyrészt a balatoni táj ihletett, illetve a színhatásokra törekvés jellemez.
A tárlat több érdekessége közül
kiemelkedik a Mikus Gyula által
megkezdett és Horváth Melinda,
Illés Major Julianna és a telep egyik
házigazdája, Takács-Szencz Lívia által befejezett pannó. A néhány
motívumos vásznat a mûvész fia,
Mikus Gábor, apja hagyatékának
gondozója ajánlotta fel, és a nem-

Az ezredik gyûrût január 2-án
helyezték fel, tájékoztatott dr. Ilylyés Zoltán biológus, aki Zalai Béla
biológussal együtt végezte a munkát. Jelenleg Magyarországon
több mint 300 madárgyûrûzõ
szakember vesz részt a kutatómunkában, a budapesti székhelyû Madárgyûrûzési Központ koordinálásában. A gyûrûkre is Budapest megjelölés kerül, csak a

számsorok alapján kereshetõ viszsza, hogy melyik megyében jelölték meg a madarat. A standard
módszerek alapján a madarak
mozgásáról, vonulásáról, a költõállományról, pihenõ-, vonuló-, telelõ- és táplálkozóhelyeikrõl lehet
adatokat kapni. A tevékenységet a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatja. Az országos

A 110 évvel ezelõtt született
festõmûvésznek, Mikus Gyulának
(1905. Celldömölk – 1996. Keszthely) állított emléket a Mûvészek
Szabad Alkotóközössége V. Nemzetközi Mûvésztelepe.

Botfában 2010 óta rendszeres
a madárgyûrûzés, fõként az õszitéli idõszakban, mely során eddig
összesen 31 faj egyedei kaptak
azonosítót. A biológus dr. Illyés
Zoltán vezette Mindszenty Ifjúsági
Ház madárbarát, madármegfigyelõ parkja kiválóan alkalmas helyszínnek bizonyult a környék viszonylag gazdag élõvilága és a
helyben lévõ lelkes szakember
okán. Az esemény egyre több önkéntes segítõt, iskolai osztályokat
is vonz, akik örömmel zarándokolnak ide.
Január másodikán 36 madarat
gyûrûztek meg a szakértõk és három visszafogott madár került a
hálóba. A résztvevõk öt madárfajban gyönyörködhettek, széncinege, kékcinege, az apró méretû barátcinege, mely viszonylag ritka
madár, mégis több is fennakadt a

Legyél te is gyümölcsész!
A Göcsej Természetvédelmi Alapítvány gyümölcsészképzést indított az elmúlt szombaton a Göcseji Múzeumban. A két szervezet
a közös munkáról együttmûködési megállapodást kötött, melyet
sajtótájékoztatón írtak alá. Elõtte a tanfolyam tematikájáról és a
skanzen idei programjáról számoltak be az újságíróknak.
Kaján Imre múzeumigazgató arról beszélt, hogy egy falumúzeum akkor tölti be igazán szerepét, ha az egykor volt építészet megjelenítése mellett bemutatja azt is, hogyan éltek akkoriban az emberek. A Göcsej Természetvédelmi Alapítvánnyal e célból léptek
együttmûködésre, melynek révén hívták életre 2012-ben a Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi rendezvényt, melyen az õshonos
gyümölcsfák oltásáról adnak gyakorlati tanácsokat az érdeklõdõknek. Az együttmûködés újabb állomásaként kapcsolódnak az alapítvány gyümölcsészképzéséhez, melynek szívesen adnak helyet a
Göcseji Múzeumban.

Mikus Gábor apja mellszobra elõtt.
zetközi táborban akciófestéssel
végleges formát kapott.
Másik
érdekesség,
hogy
Tirnován Tamás pápai szobrászmûvész elkészítette Mikus Gyula mellszobrát. Reményeik szerint ennek

bronz változata a Balaton Múzeumot gazdagíthatja majd.
Szintén keszthelyi festõ, Károly
Gyula munkássága lesz az idei mûvésztelep témája.
b. k.

Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke elmondta, a „Gyümölcsészháló” elnevezésû program január 16-án indult, és február 27-ig minden szombaton tartanak elõadásokat alkalmanként öt órában. A gyümölcsösök létrehozásától a
természetközeli gazdálkodás különbözõ fortélyain keresztül a
megújuló energiaforrások gazdaságos kihasználásáig számos területet érintenek a téma elismert elõadói.
Varju András, a Göcseji Múzeum osztályvezetõje a falumúzeum
ez évi programjait ismertette. Elmondta, idén Göcseji virágoskert
elnevezéssel hirdetik meg a tematikus évet, melytõl a tavalyihoz
hasonló sikert várnak. Hagyományos programjaik – fazekastalálkozó, múzeumok éjszakája, Egerszeg Búcsú stb. – mellett két
új rendezvényen is számítanak látogatókra. Május 21-én a „Nálatok
laknak-e állatok” programon, melyen az egykori kaszaházi állatvásárokra is szeretnének emlékezni. A Munkánk gyümölcse – kertünk
kincse programon a betakarításról és az õszi munkákról esik szó
október 15-én.
A gyûjtemény történetében egyedülálló beruházás 2017-ben
kezdõdik, amely révén mintegy 1,3 milliárd forintból újul meg a
Göcseji Múzeum.

