
Vincze Tibor, Zalaapáti polgár-
mestere köszöntõjében arról be-
szélt, hogy ezen a helyen negy-
ven évvel ezelõtt még vasútvonal
haladt át, vasúti híddal a Zala fo-
lyó fölött. Tizenkét évvel ezelõtt
Lázár Istvánnal, Kehidakustány
polgármesterével kezdtek el azon
gondolkodni, hogyan lehetne a
megszüntetett Zala-völgyi vasút-
vonal helyén kerékpárutat létesí-
teni. A szándék megvalósításában
segítõkre találtak, akik közül ki-
emelte Manninger Jenõ miniszte-
ri biztost, aki harmadik alkalom-
mal járt közben annak érdekében,
hogy a kerékpárút harmadik üte-
me is elkészüljön Zalaapátiban. A
több mint 200 millió forintos
uniós támogatásból épült meg az
új szakasz a kerékpárhíddal, léte-
sült egy kerékpáros pihenõ és egy
felnõtt játszótér is a zalaapátiak
számára. 

A polgármester beszélt arról is,
hogy a Termálfürdõk között kerék-
páron címû pályázat végsõ célja
az, hogy Kehidakustánytól Zalaka-
rosig lehessen majd biciklizni. Az új
szakasz ugyanis jelenleg a kerék-
párhíddal zárul, onnét a Zala folyó

töltésen lehet továbbhaladni a Kis-
Balaton irányába. Ezért azt terve-
zik, hogy egy újabb fejlesztéssel,
Sármellék érintésével elérhetõvé
váljon a Balaton körüli bringakörút
is. Hangsúlyozta, az új kerékpáros-
híd szimbolikus összefogásra szólít
fel, hogy valamennyi érintett tele-
pülés nyertese lehessen ennek a
szándéknak. 

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos fel-
idézte, hogy a korábbi regionális
operatív programban pályázhat-
tak a Balaton vonzáskörzetében
lévõ települések turisztikai attrak-
ció létesítésére. Ebbõl a forrásból
kapott támogatást Zalaapáti is, így
épülhetett kerékpárút és kerékpá-
roshíd a településen. Mint fogal-
mazott, ahhoz, hogy a híd valóban
betöltse szerepét, folytatásra van
szükség. Ennek érdekében a me-
gyei önkormányzat már beadta a
Sármellékig tartó szakasz pályáza-
tát a TOP-programra, az építkezés
jövõre el is indulhat. A Sármellék
és Keszthely közötti szakasz várha-
tóan a Balaton körüli bringakörút
fejlesztése részeként épülhet meg
GINOP forrásból. 

A híd elnevezésére kiírt pályázat
elbírásáról Pozsegovits Borbála be-
szélt. A mûvelõdési ház vezetõje a
névadó indoklását ismertette, mi-
szerint a meglévõ robosztus híd az
erõt, a férfiasságot sugallja, míg az
új kerékpárhíd a nõiességet, a ke-
csességet szimbolizálja. Az új híd
könnyed, légies alkata, szelíd kék
színe Szûz Mária ruhájára és egyé-
niségére emlékeztet. Ezért kapta a
Mária-híd nevet, mellyel a képvise-
lõ-testület is egyetértett. 

Horváth Ferenc alpolgármester
szólította színpadra a nyertest, Ko-
vács Teréz Klaudia helyi lakost, aki-
nek ajándékcsomagot adtak át. A
nemzeti színû szalagot Manninger
Jenõ, Vincze Tibor és Horváth Ti-
hamér cégvezetõ vágták át. 

1974. május 25-én éjfélkor
szüntették meg a Balatonszent-
györgy– Zalaszentgrót vasútvona-
lat. Ez pecsételte meg a vasúti híd
sorsát, melynek helyén az új ke-
rékpárhíd áll. 

Megjelenik Zala megye minden településén
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HÍDAVATÓ A KIKELET FESZTIVÁLON

Nõiességet, kecsességet szimbolizál

Önerõs beruházással, nettó 170 millió forintos költséggel szá-
mos új játékkal bõvítették a zalaszabari kalandparkot és az ott
mûködõ gyermektábort.

Kis  Miklós  Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelõs államtitkára a pénteki avatón elmondta: a Holnapocska
Tábor – Zobori KalandoZoo olyan létesítmény, amit európai uniós
források segítségével építettek, de mostanra már önerõbõl fej-
lõdik. Méltatta a tulajonos Szabadics család tevékenységét, ami
mintaként szolgálhat a magyar vállalkozók számára. A kaland-
parkban több száz hátrányos helyzetû, illetve súlyos betegség-
bõl gyógyuló gyermek táborozhat.

A beruházás révén 4D-s mozit, elektromos és vízi dodzseme-
ket, kültéri óriáscsúszdákat, mini vasutat helyeztek üzembe,
nyárra pedig vizes játszóteret alakítanak ki. Bõvítették a mosdó-
kat, a járdákat és a parkolóterületet is.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ a rendezvényt ismertetõ
sajtótájékoztatón elmondta, dél-
ben veszi kezdetét a vásár, amit
Palkovics László, az Emberi Erõ-
források Minisztériumának felsõ-
oktatásért felelõs államtitkára
nyit meg. Mintegy 50 kiállítót, he-
lyi termelõt, kézmûvest, népmû-
vészt várnak a programra, mely-
nek minden bizonnyal sokakat ér-
deklõ eseményeként sütemény-
versenyt hirdetnek.

Minden település egy süte-
ménnyel nevezhet, a nevezést a
munkaszervezet.vezeto@gmail.
com e-mail-címre május 15-ig kell
elküldenie a polgármestereknek.

Az országgyûlési képviselõ to-
vábbá elmondta, a legjobb tele-
pülési süteményt a Buza Sándor,
közismert rádiós-tévés személyi-
ség által vezetett zsûri választja
ki. További fontos feltétel, hogy
csak igazi házi süteménnyel lehet
versenyezni, tartósító, ízfokozó
és ételszínezék használata egyál-
talán nem megengedett. Vala-
mennyi finomságról fotó készül a
helyszínen. Mivel egy kötetbe
szeretnénk rendezni, a receptle-
írásokat és a készítõ nevét is kérik
a nevezéshez.

A díjakat dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke adja át,
a fõdíjat Zala megye legjobb tele-
pülési süteménye 2016 néven.
Veszendõbe nem megy semmi,
mert a díjátadás után jelképes
összeg ellenében bizonyára min-
den darabja el fog fogyni. A bevé-
telt jótékonysági célra ajánlják
fel. 

Dr. Csikós Andrea Dóra, a Kö-
zép-Zala Gyöngyszemei Vidékfej-
lesztési Közhasznú Egyesület

munkaszervezetének vezetõje a
rendezésükben megvalósuló se-
regszemle kulturális programjait
ismertette. A rendezvényen fel-

lépnek a Gála Társastáncklub, a
Hevesi Sándor Színház mûvészei,
Muraközbõl a lendvai citerások, a
lenti ír sztepptánc csoport, vala-
mint a Kutyakölykök. Az esti bálon
Tolvai Renáta lesz a sztárvendég.  

A sajtó munkatársai  négyféle
helyi süteményt kóstolhattak
meg. Mindegyik rendkívül ízletes.
Valóban nehéz a döntés, melyik-
kel nevezzenek a versenyre.

Kültéri óriáscsúszda, mini vasút

SEREGSZEMLE A JAVÁBÓL FELSÕRAJKON

Kerestetik a megye legjobb süteménye
Seregszemle a javából – ezt ígéri a Nemzetközi térségi kiállítás és

vásár, kulturális és gasztronómiai fesztivál Felsõrajkon, amit a terme-
lõi vásár alapításának 4. évfordulója alkalmából tartanak május 28-
án, az öttornyú várban. A nap érdekességeként kiválasztják a megye
legjobb települési süteményét.

Mária-híd, a kékruhás hölgy, a gondviselõ anya – ezt a nevet vi-
seli immár Zalaapáti új, a Zala folyón átívelõ kerékpárhídja, amit
ünnepélyes névadóval adtak át az elsõ alkalommal megrendezett
Kikelet fesztiválon, április 17-én. Dr. Csikós Andrea Dóra és Vigh László



Tegyék félre a nõk félelmüket
és jöjjenek el a mellszûrésre, mert
nemcsak kiváló szakemberekre
bízhatják magukat, de immár vi-
lágszínvonalú berendezésre. A
zalaegerszegi megyei kórház ren-
delõintézetében idén januárban
állították üzembe az új röntgen-
gépet, (Siemens Mammomat
Inspiration, ami már nevében is
ösztönöz), s amit a sajtó munka-
társainak is bemutattak a
közelmúltban. 

Dr. Halász Gabriella, a kórház fõ-
igazgatója elmondta, a mellrák elle-
ni hatékonyabb küzdelem érdeké-
ben a gépbeszerzéshez kapacitás-
bõvítést rendeltek, melyrõl a kór-
ház vezetése, a radiológia osztály
valamint a kormányhivatal nép-
egészségügyi szakigazgatási szerve
együtt döntött. Ezért március else-
jétõl a hétfõi és pénteki szûrési na-
pokon 10-10 fõvel, majd április 6.-
ától újabb 5-5 fõvel növelték a be-
hívottak számát. Emellett bevezet-
ték a szerdai mammográfiás szû-
rést 15 órától, hátha könynyebben
el tudnak jönni munkahelyükrõl a
nõk. Így hétfõnként 175, szerdán-
ként 25, péntekenként 125 fõt tud-
nak fogadni. Tehát hetente 325
hölgy megjelenésére számítanak,
melynek célja, hogy az érintett kor-
osztály átszûrtségi aránya legalább
50 százalékos legyen. 

Ezzel ugyanis életet lehetne
menteni, hiszen ma Magyarorszá-
gon évente mintegy kétezer nõ
hal meg mellrákban. Erre a riasztó
adatra dr. Pais Teréz megyei
tisztifõorvos hívta fel a figyelmet.
Mint mondta, a melldaganat a leg-
gyakoribb halálok a nõk esetében,
mialatt a mammográfia kétévente
ingyenesen áll rendelkezésre a 45-
65 év közöttiek számára, Zala me-
gyében Zalaegerszegen és Nagy-
kanizsán. Tavaly a népegészség-
ügyi szakigazgatási szerv több
mint húszezer nõt invitált szûrés-
re, (ebbõl 11-12 ezer fõt a megyei
kórház ellátási területérõl), de csak

42-43 százalékuk élt a lehetõség-
gel a korábbi évekhez hasonlóan.
Azokon a településeken, ahol az
önkormányzat és a falugondnoki
szolgálat megszervezi a buszos
szállítást, a részvételi arány 70-80
százalék. Ez az arány lenne ideális a
behívottak összlétszámát tekintve,
hangsúlyozta a megyei tiszti-
fõorvos. 

Ahhoz, hogy növekedjen a
részvétel, kampányszûrést szer-
veznek az anyák napjához kapcso-
lódóan, melyre az anyákat, nagy-
mamákat várják, a Semmelweis-
nap alkalmával pedig az egészség-
ügyi dolgozókat. Októberben, a
mammográfiás szûrés hónapjá-
ban ismét felkérik a munkáltató-
kat, hogy csatlakozzanak a kor-
mányhivatal felhívásához, és a
dolgozóknak biztosítsanak mun-
kaidõ-kedvezményt a szûrésen
való részvételük érdekében.

A megyei tisztifõorvos kiemel-
te az önvizsgálat fontosságát, így

a 45 évnél fiatalabb illetve a 65
évnél idõsebb hölgyek is, ha prob-
lémát észlelnek, háziorvosi beuta-
lóval nyugodtan felkereshetik a
mammográfiás labort. 

Dr. Nagy Györgyi, a zalaeger-
szegi megyei kórház radiológiai
osztályának vezetõ fõorvosa el-
mondta, nem csupán egy készü-
lék beszerzésérõl van szó, hanem
teljes digitális átállásról, amit kor-
szerû monitorok egészítenek ki a
laborban. Az új röntgengép a né-
hány milliméteres elváltozások ki-
mutatására is alkalmas, amellett,
hogy pontosabb képet ad. Mivel
nagyobb a felbontása, nem szük-
séges mindig kiegészítõ felvételt
készíteni, ezért a sugárterhelés is
jóval alacsonyabb. Az új berende-
zéssel gyorsabbá vált a vizsgálat,
ugyanakkor a digitális képek
elemzése hosszabb idõt vesz
igénybe. Mivel a felvételek több
információt tartalmaznak, jobb di-
agnosztikát tesznek lehetõvé, rá-

adásul a betegség sokkal korábbi
fázisában. 

A mammográfiás képek elem-
zése kettõs orvosi leolvasást igé-
nyel, amit dr. Somogyi Rita és dr.
Milics Margit fõorvosok végeznek.
Dr. Nagy Györgyi méltatta a labor

valamennyi munkatársának szak-
mai tudását és elhivatottságát,
hozzátéve azt, hogy a zalaegersze-
gi kórházban, az országban elsõk
között, 1995 óta végeznek emlõ-
szûrést.

Antal Lívia 
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A biztatással Robert N. Butler
gerontológusra és pszichiáterre
utalt, aki elõször alkalmazta az
idõskori ageizmus kifejezést az
életkori hátrányos megkülönböz-
tetésre 1969-ben, és aki 2010-
ben 80 évesen még lefutotta a
New York City Marathont. 

„Ha nem akarunk a korbeli
megkülönböztetés áldozataivá
válni, akkor nekünk is tartanunk
kell magunkat” – figyelmeztetett
az elõadó. Mert egy erõs hetve-
nessel sokkal másképp beszélnek
az orvosnál, a boltban, mint akit
már nagyon elesettnek látnak. 

Az ageizmus fogalma Magyar-
országon csak 26 év elteltével,
1995-ben vált ismertté. Hazánk-
ban 2010-ben jelent meg az elsõ
tanulmány (Jászberényi József
tollából), ami a kor alapú diszkri-
mináció típusait vizsgálja. Miért
ez a késlekedés? A felnõttképzé-
si igazgató szerint, ez azért tör-
ténhetett így, mert a magyar
társadalom nem vagy csak alig
foglalkozik az idõsek helyzeté-
vel. 

Jászberényi József az age-
izmus formái között megemlítet-
te többek között a nyelvi, munka-
helyi, lakóhelyi, családon belüli,
gazdasági és hivatali megkülön-
böztetés típusát. Mint mondta, a
legtöbb probléma a munkahelye-
ken fordul elõ, számtalan esettel
találkozni, hogy 40-50 év felett
már nem szívesen alkalmazzák a
munkavállalókat. „Margit néni ki-
csit pihenjen és vegyen ki két nap
szabit, mert most kemény munka
következik, de a fiatalok majd
megoldják” – ez egy tipikus példa
erre, pedig nem a kortól függ egy
dolgozó hatékonysága.

A kényszernyugdíjaztatás az
idõskori ageizmus olyan formája,
ami ráadásul törvénybe is ütközik,
hívta fel a figyelmet. A magyar
alaptörvény is tartalmazza azt,
hogy kor alapján senkit nem lehet
diszkriminálni. Ha valakit mégis ki-
rúgnak a kora miatt, forduljon
nyugodtan az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság helyi hivatalaihoz, javasol-
ta. Állami vagy hivatali diszkrimi-
nációnak tekinthetõ a nyugdíjkor-

határ, hiszen ezt egy hivatal állapí-
totta meg, miközben minden
egyes ember más és más szellemi,
fizikai állapotban van nyugdíj kör-
nyékén. A nyugdíjba menetel idõ-
pontját, módját állami szabályozás
helyett a munkaadóra és a munka-
vállalóra kellene hagyni. Külföldön
már léteznek jó gyakorlatok, pél-
dául a 60 év feletti dolgozó, ha
akar, részmunkaidõben vagy táv-
munkában tovább dolgozhat.  

Igencsak elszomorító a helyzet
a családon belüli diszkrimináció te-
kintetében. A felnõttképzési igaz-

gató egy elgondolkodtató adatot
osztott meg. Ma Magyarországon
évente több mint ezer idõs em-
bert bántalmaz fizikailag saját gye-
reke, vagy rokona. Ez csak a rend-
õrségi szakaszba eljutott esetek
száma, szakértõk szerint ennek
tízszerese fordul elõ.

A média is kirekeszti az idõse-
ket. Jászberényi József 2008-ban
350 reklámot vizsgált. Azt tapasz-
talta, ha netán szerepelnek, akkor
is csak nagy ritkán láthatók ta-
pasztalt, hasznos állampolgárként,
sokkal inkább szánni való, magá-
nyos, cekkeres nyugdíjasként vagy
egyenesen nevetség tárgyaként.
A nyugger, mint a legocsmányabb
kifejezés a szenior korosztályra,

éppen egy reklámban fordult elõ
elõször.

A veszély igen nagy, mert ha
egy egész társadalmi csoportnak
azt sugallják, hogy tehetetlen és
kolonc mások nyakán, akkor egy
idõ után meg sem próbál kilépni a
rá címkézett szerepbõl. Jászberé-
nyi József szerint az állam a pozi-
tív diszkriminációt elõsegítõ in-
tézkedésekkel, az egyén pedig
testedzéssel és a szellemi torná-
val védekezhet leghatékonyab-
ban az idõskori ageizmus ellen. 

– liv –

ÚJ MAMMOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK – A MELLSZÛRÉS FONTOSSÁGÁRÓL

Már a nevében is ösztönöz

AZ IDÕSKORI DISZKRIMINÁCIÓ ELLEN

Öregember nem vénember 

Asugárvédelmi en-
gedély birtokában
április 12-én üzem-

be helyezték az új kompu-
tertomográfot (CT) a Zala
Megyei Kórházban, ahol ja-
nuár vége óta szüneteltek a
CT-vizsgálatok.

Az egészségügyi intéz-
mény az MTI megkeresésé-
re azt közölte: az Országos
Atomenergia Hivatal kiadta
a kórháznak az új CT-
berendezés üzemeltetésé-
hez nélkülözhetetlen sugár-
védelmi engedélyt, így
kedd délután megkezdõd-
hetett a fekvõbetegek CT-
vizsgálata, szerda reggel
pedig elindul az ambuláns
betegellátás is, megszûnik
tehát a páciensek utaztatá-
sa a keszthelyi és a nagyka-
nizsai kórházba.

A korábbi CT-berendezés
elhasználódott, január utol-
só napjaiban pedig végképp
tönkrement. Január 1-tõl
ugyanakkor – a betegek
biztonságának garantálá-
sáért – jogszabályváltozás
miatt tovább tartott a su-
gárvédelmi engedély kiadá-
sa, ezért húzódott el a zala-
egerszegi készülék üzembe
helyezése.                    MTI

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott köszöntõjében a Zala Megyei
Kormányhivatal által szervezett
program jelentõségére hívta fel a
figyelmet. Úgy fogalmazott, a fog-
lalkoztatási támogatásokról szóló
információk átadásával egyaránt
segíteni kívánják a munkáltatókat
és az álláskeresõket. Az elérhetõ
kiírások nemcsak a munkahelyek
megõrzésére, a munkanélküliek
sikeres elhelyezkedésére irányul-
nak, hanem az egyes ágazatok
munkaerõhiány-problémájára is
megoldást kínálnak. 

Dr. Babati Szabolcs, a megyei
kormányhivatal foglalkoztatási fõ-
osztályának fõosztályvezetõje
többek között elmondta, a GINOP
Út a munkaerõpiacra kiemelt pro-
jektre mintegy 3 milliárd forint áll
rendelkezésre Zalában. Ezt bértá-
mogatásra és képzésre fordítják
az álláskeresõk elhelyezkedésé-
nek segítésére. A támogatottak
50 százalékét hátrányos helyzetû
álláskeresõkbõl választják ki. Kö-
zéjük tartoznak a 25 és 35 év kö-

zötti pályakezdõk, az alacsony is-
kolai végzettségûek, a tartósan
munkanélküliek, az 50 év feletti-
ek, valamint a közfoglalkoztatás-
ból a versenyszférába elhelyez-
kedni kívánók. A GINOP Ifjúsági
Garancia Program a 25 év alatti,
se nem tanuló, se nem dolgozó fi-
atalok munkaerõ-piaci integráció-
ját hivatott elõsegíteni, melyre
egymilliárd forint áll rendelkezés-
re a megyében. Képzésen vehet-
nek részt, illetve állásajánlattal ke-
resik meg õket, melyhez bértá-
mogatást rendelnek. A „Nõk 40+”
munkaerõ-piaci program hazai
forrásból valósul meg, mely a
negyvenéves jogosultsági idõ
megszerzésére irányul. 

A Közfoglalkoztatásból a ver-
senyszférába központi munkaerõ-
piaci programban 500 fõt vonnak
be. Ha egy közfoglalkoztatott a
szerzõdése lejárta elõtt piaci állást
talál, akkor felveheti a hátralévõ
idõszakra a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatást is. Például egy
tíz hónapos közfoglalkoztatás ese-

tén, ha egy hónap múlva el tud
helyezkedni a versenyszférában,
kilenc hónapon át a 22.800 forin-
tot is megkapja.  

Az OFA Hivatásos Gépjármûve-
zetõi Programmal a fuvarozási
ágazatot sújtó munkaerõhiányt kí-
vánja a kormány enyhíteni. Dr.
Babati Szabolcs ezzel kapcsolatban
elmondta, az országos felmérés
alapján ma legalább hatezer gép-
kocsivezetõ tudna szinte azonnal
elhelyezkedni, a vállalkozók azon-
ban önerõbõl képtelenek kiképez-
ni a sofõröket. A hatezres létszám
negyven százaléka Budapestre és
Pest megyére esik, a többi a vi-
dékre. Zalában ez a szám 500,
vagyis ennyi embert tudnának a
cégek foglalkoztatni sofõrként.  

A programba a munkahelyet
váltani szándékozókat és az állás-
keresõket egyaránt várják. A kor-
mány országosan ötmilliárd forin-
tos európai uniós és hazai forrás-
ból fedezi a leendõ sofõrök számá-
ra a szükséges jogosítványok
megszerzésének költségeit. Ez
nem csupán képzés, hiszen a je-
lentkezõket akkor vonják be, ha
már kapcsolatban állnak egy cég-
gel. Vagyis rendelkeznek konkrét
ígérvénnyel, illetve munkáltatói
szándéknyilatkozattal, vagy már
tanulmányi szerzõdést is kötöttek
leendõ munkáltatójukkal. 

FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK ZALÁBAN

500 gépkocsivezetõt képeznek ki
Bértámogatással és képzéssel álláskeresõk elhelyezkedését

hivatottak segíteni az Európai Unió által támogatott munkaerõ-
piaci projektek, melyekrõl az Európai Munkáltatói Napok prog-
ram keretében több városban is tájékoztatták az érdeklõdõket a
megyében. A rendezvénysorozat elsõ állomása Zalaegerszeg volt,
melyre szerkesztõségünk is ellátogatott.

Dr. Halász Gabriella, dr. Nagy Györgyi és dr. Pais Teréz

Horváthné Pendli Bernadett, Szekérné Simon Ottilia,
Violáné Egyed Zita, dr. Somogyi Rita és dr. Milics Margit

Mostantól mindenkinek kötelezõ a folyamatos fizikai testmoz-
gás, persze annyi, amennyi jólesik, de rendszeresen – dr.  Jászberé-
nyi  József fõiskolai tanár, a Zsigmond Király Fõiskola felnõttképzé-
si igazgatója fogalmazott így a BGE zalaegerszegi intézete által
szervezett szenior akadémián, elõadásában. 



Nagyszabású gálamûsor kere-
tében ünnepelte megalakulásá-
nak 45. évfordulóját a Csesztregi
Népdalkör április 9-én. 

A mûsorban nyolc további
dalkör lépett fel, melyek között
a környékbeliek (Hévíz, Alsó-
páhok, Perenye, Zalaszentba-
lázs, valamint a helyi Kortalan
Népdalkör) mellett a Dunántúlról
(Borbarát Dalkör, Nyúl) és a hatá-
ron túlról (Hármashalom és Kap-
ca népdalkörei, Szlovénia) érke-
zettek is képviseltették magu-
kat, valamint Gubinecz Ákos no-
vai népdalénekes és a szilvágyi
Rokolya Tánccsoport. 

Az ünnepségen Molnár Fe-
rencné, a népdalkör mûvészeti
vezetõje idézte fel az eltelt idõ-
szak eredményeit, megemléke-
zett az alapítókról és a korábbi
karvezetõkrõl (Csicsor János, Pá-
pai János), s kiemelte, hogy raj-

tuk kívül csupán egy hasonló
kort megélt dalkör létezik az or-
szágban, a Hévízgyörki Asszony-
kórus. 

A Zala Megyei Önkormányzat
nevében Pácsonyi Imre alelnök
köszöntötte az ünnepelt dalkör
tagjait és mûvészeti vezetõjét, s

átnyújtotta a Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetségének dísz-
oklevelét. Beszédében a hagyo-
mányõrzõ tevékenység jelentõ-
ségét méltatta. Kiemelte, hogy a
megyei önkormányzat és a Zalá-
ban élõk számára egyaránt fon-
tos, hogy megfelelõ szakmai
iránymutatás mellett legyenek
olyan kórusaink, amelyek ápolják
a népi hagyományokat és szín-
vonalas, igényes formában adják
tovább a fiatalabb korosztályok
számára azokat. Hatalmas érték
a mai világban, hogy van egy
olyan csapat, amely a kevéske
szabadidejébõl nem keveset ál-

doz a dalok gyakorlására. Az is
fontos ugyanakkor, hogy az ilyen
összetartó csoportok erõsítik a
helyi közösséget, egyfajta kötõ-
dést kialakítva a településen élõk
között. Véleménye szerint kell,
hogy legyenek a megyének ilyen
„arcai”, akik tevékenységükkel

megtestesítik a népi kultúra
ápolását. 

Ezt a munkát ismerte el 2014-
ben a Zala Megyei Önkormányzat,
amikor Zalai Közmûvelõdésért Dí-
jat adományozott a népdalkörnek
a zalai népi kultúra és népdalkincs
ápolásáért, megismertetéséért,
illetve megõrzésükért végzett
magas színvonalú tevékenységük
elismeréseként. 

A pávakör nagyon fontos kül-
detést lát el, hiszen ma már a
népdal népszerûsítése nem
könnyû feladat. Gyümölcsözõ
kapcsolatokat is ápolnak a szom-
szédos megyék népdalköreivel,
többször felléptek Erdélyben,
Szlovákiában és Szlovéniában. Az
elmúlt tizenöt évben számos el-
ismerésben részesültek, tulajdo-
nosai az Országos Népzenei Mi-
nõsítés KÓTA arany fokozatának,
és már négyszer elnyerték az
Arany Páva nagydíjat.

KRÓNIKA 3MEGYE

45 ÉVES A CSESZTREGI NÉPDALKÖR

A népi kultúra ápolásáért Tíz napirendi pontot, köztük öt katasztrófavédelmi jelle-
gût tárgyaltak a megyei védelmi bizottság soros ülésén, Za-
laegerszegen. 

Dr.  Sifter  Rózsa,  a megyei védelmi bizottság elnöke
megnyitója után a védelmi bizottság elfogadta a 2016. évi
feladat- és pénzügyi tervet. Ezt követõen a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a Nyugat-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a védelmi bi-
zottságot az ár- és belvíz elleni felkészülésrõl. 

Egri  Gyula tûzoltó ezredes kihangsúlyozta, hogy veszély-
helyzet esetén közel ötezer hivatásos és önkéntes ember
szervezett munkájával lehetne megakadályozni egy szélsõsé-
ges idõjárás miatti nagyobb kár keletkezését. Beszélt a kriti-
kus infrastruktúra védelmi, információbiztonsági hatósági
feladatokról, a Seveso III. irányelv bevezetésének tapasztala-
tairól, a 2015. évben végrehajtott veszélyes áruszállítással
kapcsolatos tevékenységekrõl, azok eredményeirõl. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot Fülep
Zoltán tûzoltó ezredes, a Tûzoltósági Fõosztály vezetõje
képviselte az ülésen.

Május 6-án és 9-én érinti a
megye több települését a Ma-
gyar Honvédség (MH) által elsõ
ízben szervezett országos to-
borzó váltófutás. 

Kovács László õrnagy, a 12. Ka-
tonai Igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda vezetõje érdeklõdésünkre
elmondta, a program célja a tár-
sadalmi kapcsolatok erõsítése, a
sport és az egészséges életmód,
és kiemelten a katonai hivatás
népszerûsítése a lakosság köré-
ben. Az országos rendezvény jó-
tékony célokat is szolgál. Az MH
Szociálpolitikai Közalapítvánnyal
együttmûködve adománygyûjté-
si akciót szerveznek a váltófutás-
sal egy idõben a katonai árvák ré-
szére. 

Május 6-án Nagykanizsáról in-
dul a futam Újudvaron át Pacsa
irányába,  és Búcsúszentlászlót el-

hagyva ér Zalaegerszegre. A má-
jus 9-i váltófutás jóval rövidebb
távú, Zalaegerszegrõl indul és
Pókaszepetken ér véget. A meg-
mérettetésen hivatásos katonák
vesznek részt, õk az országuta-
kon egyedül futnak, ugyanakkor
várják a lakosokat, hogy az érin-
tett településeken csatlakozza-
nak hozzájuk, vagyis fussanak
velük együtt. A polgármesterek-
kel felvették a kapcsolatot, hogy
minél több helyi lakost, elsõsor-
ban általános és középiskoláso-
kat, akik érdeklõdésére számíta-
nak a toborzás tekintetében, szó-
líthassanak meg a programra. 

Az õrnagy továbbá elmondta,
miután 2004-ben megszûnt a
sorkatonai szolgálat, a Magyar
Honvédség komoly munkaerõ-pi-
aci tényezõvé vált. A toborzásban
a munkaügyi központokkal mû-
ködnek együtt, de április 5. és 27.
között kivonulnak a megye 45 te-
lepülésére. A mobil toborzás cél-
ja, hogy a lakossághoz közelebb
kerülve, elõadásokon népszerû-
sítsék a katonai hivatást.  

A „Toborzó Országfutás 2016”
elnevezésû rendezvény április 13-
án indul Budapestrõl és 2016 kilo-
méter megtétele után, május 20-
án a fõvárosba érkezik vissza. 

Garamvölgyi György, a baki álta-
lános iskola igazgatója a kiállítás-
megnyitón úgy fogalmazott, jó
lenne megélni azt a biztonságot,
hogy mindenki mögött boldog
élet állhasson, ugyanakkor meg
kell tanulnunk veszteségeink el-
gyászolását is. A bûnökkel szembe
kell nézni, de okulni kell a történe-
lembõl. S ha megteremtjük lel-
künkben a békét, a világ is béké-
sebb lesz, szólt a gyerekekhez.

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség elnöke az emléke-
zés, emlékeztetés fontosságára
hívta fel a figyelmet. (2001 óta áp-
rilis 16-a a holokauszt magyaror-
szági áldozatainak emléknapja, ami
arra a sajnálatos eseményre utal,
hogy 1944-ben ezen a napon
kezdték meg a hazai zsidóság get-
tóba zárását.) Kiemelte, csak úgy
érthetjük meg a másik embert
(tartozzon bármely népcsoport-
hoz), ha ismerjük egész életét, tör-
ténetét. Ha nem tudunk a másikról
semmit, akkor a holokausztot sem
érthetjük meg. Ebben lenne szere-
pe az oktatásnak, a zsidótemetõk
látogatásának, tiszteletet adva a
halottaknak, és emlékeztetve ma-
gunkat arra, hogy mi mindannyian
együtt élünk a világban.

Siklósiné B. Judit elmondta, a
zsinagógák nagy közösségeket
fogtak össze, amelyek nem csak
imaházak voltak, hanem iskolák is.
A textilmûvész az általa készített

kipákkal ajándékozta meg a hete-
dik osztályos fiúkat, kérésüknek
eleget téve.

A folytatásban Kajári Attila tan-
kerületi igazgató arról beszélt,
hogy a rendezvényre több telepü-

lésrõl meghívott iskolaigazgatók
és történelemtanárok módszerta-
ni bemutatórákon és konferencián
vesznek részt a holokauszt emlé-
kezete az általános iskolai oktatás-
ban témakörben.

Pálos Henrietta, a Pacsai Általá-
nos Iskola igazgatója érdeklõdé-
sünkre elmondta, múltunk, ha-
gyományaink ápolása, elõdeink
tisztelete az oktatás, nevelés szer-
ves részét kell, hogy képezze. Ez a
rendezvény megmutatja, hogyan
kell méltó módon emlékezni, tisz-

teletben tartani más szokásokat,
kultúrákat. Ha így teszünk, és pél-
dát mutatunk gyermekeinknek,
akkor emberségesebb, színesebb,
boldogabb lehet közös életünk.

Szántó Imréné dr. Balázs Edit,
az Országos Rabbiképzõ – Zsidó
Egyetem egyetemi docense azt
mondta, a holokauszt emléknap
bevezetése óta egyre több peda-
gógus érdeklõdik helytörténeti
anyagok iránt. Megemlítette,
hogy Szarka Lajos volt tanítványa

több kötetben dolgozta fel a zalai
zsidóság történetét. Úgy fogalma-
zott, ezek a kiadványok óriási se-
gítséget adnak a pedagógusok-
nak, hogy helytörténeti aspektus-
ból, a helyi egyének és családok
oldaláról közelítsék meg a holo-
kauszt történéseit és miértjeit. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy
a zsidóság nem a holokauszttal je-
lent meg hazánkban sem, hiszen a
zsidóság története része a magyar
történelemnek, de ez sajnos nem
derül ki a történelemkönyvekbõl.

HOLOKAUSZT EMLÉKNAP A BAKI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Emlékezés és tiszteletadás
A holokauszt áldozatainak tiszteletére tartottak emléknapot a

Göcsej Kapuja Baki Általános Iskolában. A rendezvényen Zóka Gyu-
la fotómûvész „Üzennek a kövek” címû, a zalai zsidótemetõket be-
mutató képeibõl, valamint Siklósiné B. Judit a megyei zsinagógákat
ábrázoló gobelinjeibõl nyílt kiállítás. 

A MEGYÉT IS ÉRINTI AZ ORSZÁGFUTÁS

Katonai toborzás, futással

A védelmi bizottság ülésérõl



VÁROSNAP4 TÉRSÉG

Nagykanizsán az év egyik leg-
nagyobb eseményeként a Város
Napja rendezvénysorozat idén áp-
rilis 29-én és 30-án várja az érdek-
lõdõket. A KanizsaFeszt két napja
a város lakóiról szól, a sokféle szó-
rakoztató program mellett jó al-
kalom arra is, hogy megköszönjék
a településért tevékenykedõk
munkáját. A múlt tisztelete jeléül
pedig felavatják gróf Bethlen Ist-
ván, a város egykori országgyûlési
képviselõjének szobrát az Erzsé-
bet téren. 

– A város legkorábbi írott emlé-
kéhez kapcsolódó rendezvény
mindig egy állomás is, hiszen
számba veszik a település fejlesz-
tésében elért eredményeket. 

– Valóban, hiszen idén a
városrehabilitációs projekt második
ütemének befejezését nyugtázhat-
juk – mondja érdeklõdésünkre Dé-
nes Sándor, Nagykanizsa polgár-
mestere. – A beruházás során a Fõ
utcát az Erzsébet tértõl az Eötvös
térig teljes szélességében korszerû-
sítettük. Mivel a Fõ utca kétszer
egysávosra szûkült, a vendéglátó-
egységeknek teraszok kihelyezésé-
re adódik lehetõségük. Most már
tényleg itt a tavasz, és szeretnék
mindinkább az immár teljesen meg-
újult belvárosba csábítani az embe-
reket. 

– A Modern városok programja
további fejlõdést ígér Nagykanizsa
számára.

– Tavaly városunk 770 éves jubi-
leumát ünnepelhettük, hiszen IV.
Béla királyunk által szignált ado-
mánylevél 1245. április 20-i kelte-
zéssel említi elsõként Kanizsa nevét.
A 2015-ös esztendõ a Modern váro-
sok program keretében megvalósu-

ló fejlesztések bejelentésének éve is
volt egyben, így a 2016-os eszten-
dõt az elõkészítés és a tervezés idõ-
szakának tekintjük. Az 500 hektáros
új ipari park létesítése kapcsán idén
egy 20-30 hektáros terület közmû-
vesítését szeretnénk elvégezni. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
ban hamarosan döntenek a déli el-
kerülõ út pontos nyomvonaláról. Ez

az elkerülõ a belváros valamint a
kiskanizsai városrész teherautó-for-
galmát hivatott csillapítani amellett,
hogy összeköttetést biztosít majd a
jelenlegi és a tervezett északi ipari
park és a Csengery utcai, déli ipari
terület között.  

– Az elõkészítésre félmilliárd fo-
rint támogatást kaptak. Hol tart
ennek felhasználása?

– A kormányhatározatban foglal-
tak szerint négy beruházás elõzetes
megvalósíthatósági tanulmányát
készíthetjük el ebbõl az összegbõl.
Kettõ közülük új építés, hiszen a ke-
leti városrészben sport- és rendez-
vénycsarnok, a régi uszoda szom-
szédságában pedig egy verseny-
uszoda épülhet meg. A másik két
beruházás teljes rekonstrukciót je-
lent. Az Erzsébet tér észak-keleti
sarkában álló régi nyomdaépület
konferencia- és turisztikai központ-
ként újulhat meg, ahogy megszé-
pülhet az egykori ferences kolostor
is. Az utóbbi elõzetes megvalósítha-

tósági tanulmányát már elküldtük a
minisztériumba, kiegészítve a kolos-
torral egybeépült templommal,
amit éppen ezért nem hagyhatunk
ki a felújításból.  

– Milyen érdekességet kínál az
idei városnapi programsorozat?

– A rendezvényen minden kor-
osztály megtalálhatja a kedvére va-
lót, hiszen zenés és színpadi elõadá-
sok, csapatjátékok, sokszínû kirako-
dóvásár és vidám hangulat várja az
érdeklõdõket. Már csütörtökön, a
rendezvénysorozat nulladik napján,
a P-Napon elkezdõdnek a progra-
mok a Pannon Egyetem Kanizsai
Kampusza valamint a Netta-

Pannonia Környezetvédelmi Kft. kö-
zös szervezésében, melyen elsõsor-
ban fiatalokat szólítanak meg. Pén-
teken és szombaton, a 22. Város
Napján a Kanizsai Kulturális Központ
és a KonTuR+ Egyesület szervezé-
sében is magas színvonalú, színes
kulturális programokon vehetnek
részt a fesztiválozók. A pénteki nyi-
tónapon délelõtt leplezzük le gróf
Bethlen István szobrát az Erzsébet
téren. Az ünnepségen Kövér László
házelnök mond avatóbeszédet.
Gróf Bethlen István 1921 és 1931
között volt Magyarország miniszter-
elnöke. Sokat tett a trianoni diktá-
tum következtében mély válságba

került ország talpra állítása érdeké-
ben. Késõbb Nagykanizsa ország-
gyûlési képviselõje lett. 

– A szobor állításával mond-
hatni egy hároméves terv válik
valóra?

– Tulajdonképpen igen. Cseres-
nyés Péter államtitkár úr polgár-
mestersége idején született az öt-
let, hogy a volt miniszterelnök pél-
daértékû munkásságának és életút-
jának állítson emléket a város.
2013-ban az õ tiszteletére hirdettük
meg a Bethlen-évet, melyhez kap-
csolódóan rendeztük meg elõször a
Bethlen-bált, ami idén januárban
immár negyedik alkalommal várta
közönségét. A nagy formátumú po-
litikus tevékenységére Kanizsa,
mint példakép tekinthet. Képviselõ-
testületünk tisztelete jeléül éppen
ezért döntött tavaly szobrának fel-
állításáról, melynek pályázatát Gera
Katalin kaposvári szobrászmûvész
nyerte. Az egészalakos álló bronz-

szobrot a testvérvárosok kútjával
szimmetrikusan helyezzük el. 

– Hogyan folytatódik a pénteki
nap?

– Délután veszi kezdetét a város-
napi forgatag. A Medgyaszay Ház-
ban este öt órakor kerül sor az ün-
nepi díszközgyûlésre, melyen átad-
juk a városnapi kitüntetéseket az ar-
ra érdemeseknek testvérvárosaink
küldöttségeinek körében. A szabad-
téri programokat este a Karthago
együttes koncertje zárja. 

A városnap elmaradhatatlan ré-
sze a színes, történelemre utaló jel-
mezeseket, gólyalábasokat és rövid
produkciókat bemutató felvonulás
az Eötvös tértõl az Erzsébet térig,
ami szombaton tíz órától várja az
érdeklõdõket. Este Rúzsa Magdi
koncertezik, amit tûzijáték követ.
Bár a város napja ezzel zárul, a prog-
ramoknak azonban még nincsen vé-
ge. Másnap, május elsején az Eraklin
Táncklub Egyesület jóvoltából fer-
geteges tánc világnapi mûsornak
lehetnek részesei az érdeklõdõk,
akiket több száz táncos produkciója
nyûgõz le egész nap az Erzsébet té-
ren, majd a napot egy különleges
lézershow zárja.

A város napja Nagykanizsa tu-
risztikai vonzerejének növelését is
hivatott szolgálni, így a történelmi
gyökerekhez visszanyúló rendez-
vényre a turistákat is elvárják. A
megújult Fõ tér és Erzsébet tér
egy olyan város központját mutat-

ja, ahol jó élni, és ahol a városveze-
tés fontosnak tartja a település
építészeti és kulturális értékeinek
bemutatását. Ezért újítanák fel a
ferences kolostort és templomot,
amit a Mária zarándokútba is sze-
retnének bekapcsolni. A város ide-
genforgalmi súlyának növelésében
a Csónakázó-tó is hangsúlyosan
szerepel, melynek megközelítése
érdekében kerékpárutat terveznek
létesíteni. 

Antal Lívia

AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖMÉVEL, A JÖVÕ ÍGÉRETÉVEL

KanizsaFeszten ünnepel a dél-zalai város

Zalaszentivánhoz

tartozó Kisfalud-hegyen

hegyi pince

gondozott területtel

eladó.

ÉRDEKLÕDNI

a +36/30/517-3189

telefonszámon lehet.

Mint mondta, a pályázat, amit
Pálfi István pedagógus kollégá-
juk, akkori polgármester indított
el, példamutató összefogás ered-
ményeként és sokak munkájának
köszönhetõen elérte a célját. A
beruházás megvalósítását a pá-
lyázati forrás kiegészítésével se-
gítette az önkormányzat, a KLIK
zalaegerszegi tankerülete a felújí-
táshoz szükséges anyagokat, esz-
közöket biztosította, hogy a
szeptemberi tanévkezdésre fris-
sen festett falak várják a gyere-
keket. A kivitelezõ több feladatot
végzett el, mint amirõl a megbí-
zatása szólt. A munkából az intéz-
mény valamennyi munkatársa
ugyancsak kivette részét. A meg-
újult iskola mindenki munkájának
gyümölcse, hangsúlyozta.

Lendvai Miklós polgármester
köszöntõjében azt mondta,
hosszú folyamatot követõen va-
lósulhatott meg a rekonstrukció,
melynek érdekében még 2012-

ben tették meg az elsõ lépéseket.
A település képviselõ-testülete
mindvégig a felújítás mellett állt,
mert az 1992-ben létesített isko-
lában minden feltételt biztosítani
kívántak. A projekt külsõ rekonst-
rukciót tett lehetõvé, homlokzati
hõszigetelést, a nyílászárók cse-

réjét, valamint napelemek telepí-
tését a megújult tetõre. A színvo-
nalas oktatáshoz a pedagógusok
kiváló szakmai munkájukkal járul-
nak hozzá. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ szerint, ha valaki egy falu-
ban hosszú távra tervez, akkor az
iskolát újítja fel. Ilyen falu
Bocfölde is, ahol az önkormány-
zat elkötelezett az intézmény
mûködtetésének segítésében.

Az ünnepségen méltatta a be-
ruházás jelentõségét Kajári Attila
tankerületi igazgató is. 

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS BOCFÖLDÉN

Színes iskolát álmodtak
Új, színes iskolát álmodtak Bocföldén – fogalmazott köszöntõjé-

ben Baánné  Tóthbán  Tünde igazgató az avatási ünnepségen, melyet
a gyerekek színvonalas mûsora tett igazán emlékezetessé. Az in-
tézmény épületén több mint 60 millió forintból energetikai re-
konstrukciót hajtottak végre.

www.zalamedia.hu

www.zalasport.hu
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Hazánkban természetes dolog,
hogy megnyitjuk a vízcsapot,
melybõl emberi fogyasztásra alkal-
mas vizet kapunk. Azon kevés
nemzetek sorába tartozunk ezál-

tal, ahol biztosított a fenntartha-
tó vízszolgáltatás az ágazatban
dolgozó mintegy 15 ezer ember
munkájának köszönhetõen. A
világ jelentõs részében azon-
ban ez nem így van, vannak
helyek, ahol szinte egyáltalán
nincs jó minõségû, iható víz. A
vezérigazgató úgy vélekedett,
a jövõ olajáért elõfordulhat,
hogy komoly nemzetközi konf-
liktusok, háborúk törnek ki, de
nekünk itt a Kárpát-medencé-
ben az a dolgunk, hogy vigyáz-
zunk erre a kincsre. 

A víz világnapját idén a „Vizek
és mesterségek" mottóval hirdet-
ték meg, ami a rajzpályázat címe
is volt egyben. Megköszönve a
gyerekek aktív részvételét, úgy

értékelt, az alkotások hûen tükrö-
zik, hogy a víz mennyire létfontos-
ságú az emberi szervezet számá-
ra, és mint közeg, milyen sokféle
tevékenység és foglalkozás köt-
hetõ hozzá.  

Gecse Péter alpolgármester
elmondta, a Zalavíz Zrt. immár
hagyományos programján nem-
csak rajzpályázatot hirdetett, ha-
nem március 22-én és 23-án 30
iskolás csoportot fogadott a me-
gyébõl, hogy a diákok testközel-
ben is megtekinthessék azon
technológiákat Balaton úti telep-
helyén, melynek révén egészsé-
ges ivóvíz kerül mindannyiunk po-
harába. Az alpolgármester ki-

emelte a környezettudatos gon-
dolkodás, a lakossági tudatformá-
lás illetve a tudatos fogyasztás
fontosságát, ami, mint mondta,
megjelenik a környezetvédelem
jeles napjainak megünneplésé-
ben Zalaegerszegen. Az önkor-
mányzat, annak cégei valamint az
oktatási, nevelési intézmények
éves ütemterv szerint szervezik
ezeket a közösségi programokat.
Hangsúlyozta, az önkormányzat
és a Zalavíz Zrt. egyaránt elköte-
lezett abban, hogy infrastrukturá-
lis fejlesztésekkel a mûszaki felté-
telek is rendelkezésre álljanak a
megfelelõ minõségû ivóvíz bizto-
sításához.

Vigh László országgyûlési
képviselõ a tiszta és egészséges
ivóvíz fontosságára, vízkincseink
védelmére, a takarékos vízhasz-
nálatra hívta fel a figyelmet. En-
nek okán beszélt az idõjárási vi-
szonyok, az évszakok jellegének
megváltozásáról, valamint az
édesvíz pazarlásának várható sú-
lyos következményeirõl. Jelezte,
hogy a kormány a víziközmû ága-

zatot stratégiai kérdésnek tekinti,
ennek részeként egységes vízdí-
jat kíván bevezetni az országban. 

A Zalavíz Zrt. tizennegyedik al-
kalommal emlékezett meg a víz vi-
lágnapjáról, illetve hirdetett alkotói
pályázatot, melyre mintegy három-
száz rajz érkezett be.  „Mindenki
gyõztes, de vannak díjazottak”, –
hangsúlyozta Nagy András, hoz-
zátéve azt, hogy a gyerekek nem
csupán a paravánnak rajzoltak,
hanem a munkatársaknak is, akik
a mûvekbõl megismerhetik gon-
dolkodásukat az egyik legfonto-
sabb természeti kincsünkrõl, a víz-
rõl. A vezérigazgató azt is megosz-
totta a jelenlévõkkel, hogy kará-
csonyi üdvözlõlapjukon az egyik
díjazott rajzot használták fel.   

Autómosás, tûzoltás, kertész-
kedés, búvárkodás, ásványvíz-
készítés, hajózás – sorolta a vizes
mesterségeket festményén
Kismányoky-Wallandt Gertrúd (kü-
löndíj: 3. helyezett), a Liszt Ferenc
Általános Iskola elsõ osztályosa.
Mint mondta, a vízre vigyázni kell,
amivel testvére, Kismányoky-
Wallandt Georgina (ált isk. alsó ta-
gozat: 1. helyezett) is egyetértett.
Rajzán tavaszi nagymosást ábrá-
zolt, kék-fehér járólapon mosógé-
pekkel, valamint virágos mezõn
száradó ruhákkal.  

AZ IVÓVÍZRE, MÁRPEDIG VIGYÁZNI KELL!
A ZALAVÍZ ZRT. VÍZ VILÁGNAPI RENDEZVÉNYÉN

Gecse Péter, Nagy András, Vigh László,

valamint Böcskey Zsolt és Árkovics Orsolya.

Az ivóvíz ma a legjobban ellenõrzött élelmiszer Magyarorszá-
gon, melybõl bátran lehet inni - fogalmazott köszöntõjében Nagy
András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója víz világnapi rendezvényük
apropóján meghirdetett alkotói pályázat díjkiosztóján.

Az új Családi Otthonteremtési Kedvezmény
által nyújtott lehetõségekhez igazodva

Bagod Község Önkormányzata engedményes áron kínálja megvételre

összközmûves építési telkeit az alábbiak szerint:
– 30% kedvezmény a legalább 3 gyermeket vállaló, nem bagodi állandó bejelentett lak-

címmel rendelkezõknek, valamint bármely bagodi lakosnak,

– 20% kedvezmény minden további, nem bagodi állandó bejelentett lakcímmel rendel-
kezõnek.

Telkek nagysága: 900–1344 négyzetméter.
Fekvésük: észak-dél, illetve kelet-nyugat.

Megyeszékhely központjától való távolság: 10 km (15 perc).

Információ: munkaidõben a Bagodi Közös Önkormányzati Hivatalban
(8992 Bagod, Kossuth u. 13.) személyesen vagy a 92/560-008-as telefonszámon.

Bagod Község Önkormányzata

Sajtok, lekvárok, savanyúsá-
gok, mézek, aszalványok, növé-
nyi olajok, kolbászok, szalámik,
tojások, szörpök, valamint kéz-
mûves termékek gazdag válasz-
tékát kínálta az elsõ alkalommal
megrendezett zalaegerszegi he-
lyi termelõi piac, melyen a Nefe-
lejcs Nyugdíjasklub dalköre
adott mûsort.

Már a nyitás elõtt sorra érkez-
tek a vásárlók, akiket Horváth Ist-
ván, a Vásárcsarnok igazgatója
tréfásan arra figyelmeztetett,
hagyjanak valamint a kétórai nyi-
tásra. 

A rendezvényt Vigh László or-
szággyûlési képviselõ nyitotta
meg. Azt mondta, egy hatvanezer
lakosú városnak szüksége van a
helyi termelõi piac nyújtotta kíná-
latra, amely az õs- és kistermelõk-
nek lehetõséget ad a hagyomá-
nyos módon elõállított termékeik
eladására. 

A piacon több mint húsz, a me-
gye számos településérõl érkezõ
termelõ kínálta portékáját. Mint
mondták, örülnek a lehetõségnek,
ahogy a vásárlók is a megbízható
minõségû, házi készítésû termé-
keknek. 

Egy helyi termék elõállítása na-
pi törõdést kíván meg, hiszen aki
például állatot tart, annak mindig
ott kell lennie. Kovács Mariann
kerecsenyi termelõ az általa tar-
tott kecskék és tehenek tejébõl
készít finom sajtokat, melyek több
napi munkafolyamat után válnak
olyan késztermékké, amit aztán
értékesíteni lehet. A zalalövõi
Cserkuti József bogyós gyümöl-
csöket termel és értékesít, az esõs
napokat pedig szörpkészítésre
használja fel.  

A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara megyei szervezete és az ön-
kormányzat által megszervezett
helyi termelõi piac minden hónap
második csütörtökén, 14 és 18 óra
között tart nyitva.

HELYI TERMELÕI PIAC ZALAEGERSZEGEN 

Friss, ízes, egyedi



A most startoló elõszezon már
csak azért is különlegesebb és
értékesebb Vonyarcvashegy éle-
tében, mert tavaly átadtuk a
Vonyarc Marina nevet viselõ új lé-
tesítményt és bízunk benne,
hogy az új vitorláskikötõ méltó
lesz a Balaton hírnevéhez, hisz
egy modern, jól átgondolt komp-
lexum nõtt ki az eddig parlagon
lévõ területen – mesélte az elõ-
szezon körülményeit firtató kér-
désünkre Péter  Károly polgár-
mester.

– A másik, ami a fõidény kezde-
tét megelõzõen örömet kínál,
hogy az új kerékpárút megépült. A
bringautat és a környékén rendbe
tett területet, a várakozásokon fe-
lüli számban vették birtokba a ked-
vezõ idõjárási körülményeket ki-
használó sétálók, kocogók, bicajo-
sok és horgászok. Reményt keltõ,
hogy nem csökkent a szálláshelyek
száma. A vendégek kategóriaigé-
nyei ugyan nagyban különböznek,
de egyre több apartman, hotel,
kemping, panzió, vendégház kínál-
ja minõségi szolgáltatását. 

A polgármestert elöljáróban a
közelmúlt újdonságairól kérdez-
tünk:

– A helyi Mûvelõdési Ház és
Könyvtár az itteni hagyományok
ápolását felvállaló programok
életre hívójaként vált ismertté.
Velük együtt valljuk, hogy az egy-
re uniformizálódó világban a kö-
zösségek saját identitásukat csak
úgy õrizhetik meg, ha a rendezvé-
nyek gyökerei helyi kötõdésûek. A
kilencedik alkalommal megszerve-
zett Hercegi Mandulás Napok el-
nevezésû programsorozat a köz-
ség azon kultúrtörténeti értéké-
nek kívánt emléket állítani, hogy a
település egykoron a keszthelyi
Festetics-család birtoka volt, s a
mostani nagyközség nyugati terü-
letén helyezkedett el a család
manduláskertje. Ennek emlékét
õrzi a Mandulás utca is.

A háromnapos rendezvényso-
rozat elsõ napján az óvodásaink
felszalagozták a Mandulás Tündér-
kertben a kis mandulafácskákat,
majd egy jó hangulatú Tündérker-
ti Pikniken vettek részt. A Feste-
tics Helikon Taverna Borászati Mú-
zeumában a mandula települé-
sünkhöz kötõdésérõl villantottam
fel részleteket, majd Mandulavi-
rágzás címmel nyitottunk fotókiál-
lítást Serdar Ünver fényképeibõl.
Este a Keszthelyi Szimfonikus Ze-
nekar adott mandulásnapi, klasz-
szikus zenei koncertet. Másnap
fúvós menetzenével, mazsorettek

táncával a Mandulás utcában vette
kezdetét a mandulafák ünnepé-
lyes felszalagozása. Késõbb térze-
nei programon vehettek részt az
érdeklõdõk a római katona terén,

ahol megcsodálhattuk a Nagy-
váthy Táncegyüttes mûsorát,
majd táncház következett. 

A Mûvelõdési Házban vasárnap
sort kerítettünk az V. Balaton Sza-
lon elnevezésû, kis formátumú
képzõmûvészeti alkotások nem-
zetközi biennáléjára és az ered-
ményhirdetõ kiállítás megnyitásá-
ra. Volt népi játszóház minden kor-
osztálynak, majd a turisztikai
egyesületünk támogatásával és
jóvoltából mandulás süteménye-
ket kóstoltunk. Túl vagyunk a má-
sik jeles tavaszköszöntõ progra-
munkon is, amelynek keretében,

Varga Sándor, a megyei kézilabda-
szövetség elnökének közremûkö-
désével felavattuk a strandunkon
felújított kézilabdapályánkat. A
sportegyesületünk az önkormány-

zat 6,5 milliós támogatásával egy
TAO-pályázaton nyert 12 millió fo-
rint felhasználásával újjávarázsol-
tuk az aszfaltos kézilabdapályán-
kat. A pálya nem csupán új borí-
tást, hanem kerítést, lelátót, új vi-
lágítást, új kapukat is kapott. Jö-
võre kell újból megmérettetni ma-
gunkat a „Balaton Legsportosabb
Strandja” minõsítés ismételt elhó-
dításáért. Ez a fejlesztés is várha-
tóan hozzásegít minket ahhoz,
hogy a vándorserleg Vonyarcvas-
hegyen maradhasson.

– Hogy halad a felkészülés a
fõidényre?

– A jó idõjárás is se-
gített, hogy a felkészü-
lés zökkenõk nélkül, a
korábbi évekhez képest
hamarabb indulhatott
el. A fiatalok és a moz-
gást kedvelõk körében
rendkívül népszerû Lidó
strandra érvényes, a ta-
valy megszokott össze-
gért kínált, napi-, heti-
és idényjegyeket, már a
község honlapján on-
line is meg lehet válta-
ni. Nem növeltünk az
idegenforgalmi adó
összegén sem. A stran-
di programok száma vi-
szont emelkedik.

Még szezon elõtt
egy vállalkozó jóvoltá-
ból indul a „Vonyarci Ví-
kend" elnevezésû, há-

rom alkalomra szóló programcso-
mag. Lesz Nemzetközi Hobbifoci
Turné, strandkézilabda-bajnokság
és június 4-én a strandi szezonnyi-
tó. A kisgyermekes szülõket a

strand egy új attrakcióval várja, de
a vállalkozók közül ketten is felújí-
tották a saját vendéglátó egysé-
güket. A háromcsillagos, Kék Hul-
lám Zászló újbóli elnyeréséért is
fáradozunk. Zala megye legna-
gyobb szabadtéri vetítõvásznas
filmszínházában, a szezonban pe-
dig premier filmeket vetítünk.

– Milyen településfejlesztési
pályázatokkal kívánnak élni?

– Rengeteg ötlet, elgondolás,
terv van a tarsolyunkban. Mostan-
ság a termelõi piac kivitelezése, az
északi településrészen a csapadék-
víz elvezetésének megoldása, az
önkormányzat épületének moder-
nizálása, egy szociális étkeztetésre
és ebéd kihordására alkalmas kis-
busz beszerzése és egy turisztikai
TDM-pályázat kivitelezése van na-
pirenden. A község egész terüle-
tén szeretnénk korszerûsíteni a
közvilágítás rendszerét is. Az ön-
kormányzat és a csatornaközmû-
társulat közös beruházásában a Fõ
utcán megkezdjük a járda felújí-
tását. 

Az Arany János utcában a MÁV-
val közösen 300 folyóméter hosz-
szúságban elkészítünk egy vé-
dõkorlátot. A vitorláskikötõ mellet-
ti zagytér fejlesztésérõl sem mon-
dunk le. A tömeg- és csapatsport
erõsítésében is élen akarunk járni.

Korszerûsíteni kívánjuk az ivó- és
csapadékvíz-hálózatunk elörege-
dett szakaszait. Az állami konszoli-
dációs keretbõl az Arany János ut-
ca burkolatát építtetjük újjá. Ebbõl
a pénzbõl készül el a Rendezési
Terv felülvizsgálata, illetve az óvo-
da tetõterének komfortosabbá té-
tele. Igény mutatkozott CSOK-
rendszerû lakóparkok építésére is,
de az önkormányzat csak egy-két
olyan méretû területtel rendelke-
zik erre a célra, amivel beruházó-
kat nyerhetne meg. 

A strandtól keletre esõ zagyté-
ri részt felmértük, mivel strand- és
partfejlesztési céljaink vannak
ezen a területen. A Kígyos-patak
mentén egy csónakkikötõt hoz-
nánk létre. A horgászegyesülettel
közösen tervezzük egy tároló épü-
let kialakítását a horgásztanya
mellett, ahol elhelyezhetõk lenné-
nek a különféle eszközök, evezõla-
pátok. Nem mondtunk le arról,
hogy a Szent Mihály-domb aljánál
kialakítsunk egy mosdót és egy il-
lemhelyet. A kápolnában egyre
nagyobb számban tartott esküvõk
száma is erre ösztönöz bennün-
ket. Remény van arra, hogy az eh-
hez kapcsolódó kisajátítási eljárás
végére hamarosan pontot tehe-
tünk.

Nemes Norbert
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Egyre-másra beteljesülnek

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanu-
lónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy
elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

HORVÁT, SPANYOL, SVÉD, DÁN,

NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, 

HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

NAGYKANIZSA:
2016. április 18-án (hétfõ) és 25-én (hétfõ) 17–19 óráig

Hevesi Sándor M. K. Zala Márk-terem (Széchenyi tér 5–9.)

KESZTHELY:
2016. április 19-én (kedd) és 26-án (kedd) 17–19 óráig

Balaton Kongresszusi Központ, Kacsóh Pongrác-terem

ZALAEGERSZEG:
2016. április 20-án (szerda) és 27-én (szerda) 17–19 óráig

SZMK Székház, földszinti elõadóterem (Kosztolányi tér 6.) 
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ÁRGYELÁN GÁBOR területi szaktanácsadó: 06-30/447-5997

A Göcseji Falumúzeumban
április 22-23-24-én rendezi
meg a Zala Megyei
Népmuvészeti Egyesület a
XIII. Zalaegerszegi Országos
Fazekas Keramikus Feszti-
vált. A rendezvényen az or-
szágból és határainkon túlról
összesen mintegy 50 meghí-
vott fazekas vesz részt, a
részletes program a
www.gocsejiskanzen.hu ol-
dalon található.

Hopp Tamás kuratóriumi elnök
a zalaegerszegi könyvbemutatón
elmondta, ennyire összetett és
nagy idõszakot feldolgozó mû
még nem született a zalai gím-
szarvasról. A kötet kiadásával tel-
jesítette az alapítvány létesítése-
kor kitûzött célt, miszerint egyik
fõ feladata a kiváló minõségû zalai
gímszarvasállomány tudományos
kutatásának elõsegítése, eredmé-
nyeinek publikálása a nyilvános-
ság részére. Végül köszönetet
mondott a két szerzõnek kitartó
és áldozatos munkájáért.

Feiszt Ottó elmondta, az ötlet
onnan származott, hogy ne ma-
radjon a fiókban az a 2005-tõl tíz
évet felölelõ tanulmány, amit
Varga Ernõ, mint a vadgazdálko-
dási bizottság elnöke állított ösz-
sze. Kitért arra, hogy a Zalában
élõ szarvasok egytizede produ-
kálja a kapitális agancsok egyhar-
madát az országban, éppen ezért
kellene jobban megbecsülni az it-
teni állományt. Mint mondta, saj-
nos, az elemzések végkicsengése
szerint ez nem így van. A korai le-
lövések napjainkra vészesen elfia-
talították az állományt. Változtat-
ni kell ezen a romboló folyama-
ton, az önös érdekek helyett
hagyni, engedni megöregedni a
legjobb adottságú zalai szarvasbi-
kákat.

Varga Ernõ röviden felidézte a
zalai vadgazdálkodás történetét a
hatvanas évektõl kezdõdõen. Töb-
bek között elmondta, a Zalaerdõ
Zrt. 2002 októbere óta szervez
rendszeresen trófeaszemlét a

szentpéterföldei vadászháznál. Az
eseményrõl készített fotókataló-
gusok alapján merült fel az igény,
hogy az állományszabályozás ala-
kulásának és az elbírált trófeák
adatainak vizsgálata, elemzése mi-
elõbb megkezdõdjön, melynek

eredményeirõl kapjanak tájékoz-
tatást a zalai vadgazdálkodók.
2006 tavaszán érkezett el ennek
lehetõsége, amikor az újjászerve-
zett Zala Megyei Vadászkamara
vadvédelmi és vadgazdálkodási bi-
zottsága a vizsgálatok elvégzését
programjába vette. 

Ezen kívánalmak alapján szüle-
tett meg A zalai gímszarvas címû
kötet, melynek borítóját az eddigi
legnagyobb pontértékû zalai bika
fotója díszíti, amit a Hubertus Va-
dásztársaság 2010-ben Kerecseny-
ben ejtett el.  LV

FEISZT OTTÓ ÉS VARGA ERNÕ HIÁNYPÓTLÓ KIADVÁNYÁBAN 

A zalai gímszarvasról
A zalai gímszarvas címmel hiánypótló kiadványt jelentetett meg

a Zalai Gímszarvasért Alapítvány. A megye területén 1960 és 1989
között terítékre került és elbírált aranyérmes gímszarvastrófeák
fõbb jellemzõinek vizsgálatát valamint a zalai gímszarvas állomány
1990 és 2013 közötti hasznosításának alakulását taglaló kötet
szerzõi Feiszt Ottó és Varga Ernõ.

Feiszt Ottó, Hopp Tamás és Varga Ernõ

Zalaegerszeg és Egervár
önkormányzata között
tovább folytatódik az

együttmûködés, melynek révén
a megyeszékhelyiek idén is in-
gyenesen tekinthetik meg az
egervári várkastélyt. A részlete-
ket sajtótájékoztatón ismertet-
ték a polgármesterek.   

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere méltatta a két te-
lepülés évtizedekre visszatekintõ
jó kapcsolatát, az egervári nyári
színházi játékok egerszegiek által
is igen kedvelt és látogatott
programját. Hangsúlyozta, az
egervári várkastély a megye je-
lentõs történelmi és kulturális ér-
téke, így a város önkormányzata
számára is fontos volt, hogy mi-
nél több egerszegi lakos látogat-
hasson el ide. 2014-ben fûzték
szorosabbra ennek érdekében az
együttmûködést, mely 2015-ben
és 2016-ban is 2,5 millió forintos
támogatást jelent a várkastélynak
a város részérõl. Ennek köszön-
hetõen a városlakók idén is in-
gyenesen látogathatják a várkas-
télyt, annak rendezvényeit, köz-
tük a nyári színházak elõadásait
pedig kedvezményes áron. 

Gyerkó Gábor, Egervár polgár-
mestere köszönetet mondott a
támogatásért. Hozzátette, a vár-
kastély ingyenes megtekintésé-
hez elegendõ a zalaegerszegi lak-
címkártya felmutatása. A nyári
színház elõadásaira a múlt évi
kedvezményekkel válthatnak je-
gyet az Egerszeg-kártyások.
(Ezek a lehetõségek az egervári
lakosok számára is fennállnak.)
Úgy értékelt, a megyeszékhellyel
való együttmûködés hozzájárult
a látogatószám gyarapodásához a
várkastélyban. A hamarosan át-
adandó fejlesztésektõl további
növekedést várnak.

Fazekasok
seregszemléje

Várkastély

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyaror-
szág–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Prog-
ram 2007–2013 program keretében megvalósuló TOURISM4C
elnevezésû projekthez kapcsolódóan workshopot rendezett Za-
laegerszegen 2016. április 12-én „Együttmûködési lehetõségek
a turisztika területén a magyar–horvát határtérségben” címmel.

Az együttmûködés egyik lehetséges formája egy közös, határon
átnyúló klaszter létrehozása, mely a projekt céljai között is szerepel.
A résztvevõk megvitatták a klaszterkialakítás lehetõségeit, a meg-
valósításhoz szükséges pénzügyi, támogatási forrásokat. Emellett a
meghívott varasdi vendégek bemutatták városuk turisztikai és
gyógyászati kínálatát.



Megjelent pénteken a
Magyar Közlönyben a
kereskedelemrõl szó-

ló törvény módosítása, amely is-
mét lehetõvé teszi, hogy a bol-
tok nyitva lehessenek vasárnap.
A jogszabály április 16-án, szom-
baton lépett hatályba.

A most kihirdetett – több tör-
vényt módosító – jogszabállyal a
kiskereskedelemben visszaáll az
alig több mint egy éve, 2015.
március 15-én bevezetett boltzár
elõtti állapot. A vasárnapi munka-
végzésért 50 százalék bérpótlék
(vasárnapi pótlék) jár. A munka-
szüneti napon történõ munka-
végzésért pedig a munkavállalót
100 százalék bérpótlék illeti meg,
ugyancsak 100 százalék bérpótlék
jár a húsvét- vagy a pünkösdva-
sárnap, vagy a vasárnapra esõ
munkaszüneti napon történõ
munkavégzésért.

A törvény szövege szerint az
üzlet nyitvatartási idejét a vásárlá-
si szokások, a foglalkoztatottak és
a lakókörnyezet érdekeinek figye-
lembevételével a kereskedõ álla-
pítja meg.

A települési önkormányzatok –
a helyi sajátosságok figyelembe-
vételével – rendeletben szabályoz-
hatják az üzletek éjszakai (22 és 6
óra közötti) nyitvatartási rendjét.

Ugyancsak az önkormányzatok
szabályozhatják rendeletben a vi-
lágörökségi területen mûködõ,
szeszes italt kimérõ, árusító keres-
kedelmi, illetve vendéglátó üzle-
tek 24 és 6 óra közötti nyitva tar-
tásával összefüggõ – a közbizton-
ság, illetve a köztisztaság fenntar-
tásához kapcsolódó – többletfel-
adatokhoz igazodó összegû fel-
ügyeleti díjat.

December 24-én – a vendég-
látó üzletek, szálláshelyek, a vi-
rág-, az édességüzletek és az
üzemanyagtöltõ állomások, to-
vábbá a közforgalmú vasúti és
buszpályaudvaron, repülõtéren,
illetve az üzemanyagtöltõ állomá-
son belül mûködõ üzletek kivéte-

lével – az üzletek 14 óráig tart-
hatnak nyitva.

A kereskedelmi hatóság beje-
lentés alapján vagy hivatalból – a
lakók egészséges életkörülmé-
nyeinek és pihenéshez való jogá-
nak biztosítása érdekében – a kü-
lön jogszabályban meghatározott

veszélyes mértékû zaj esetén az
üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra kö-
zötti) nyitva tartását korlátozhat-
ja. A korlátozás keretében a ke-
reskedelmi hatóság a jogsértõ ál-
lapot megszüntetéséig kötelezõ
éjszakai zárva tartási idõszakot
rendelhet el.
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Vasárnapi nyitvatartás

Õrségi konyha kincsei, régi és
mai receptek címmel jelent meg
Gaál Zsuzsanna kötete, melyben
bemutatja a tájegység néprajzi
és kultúrtörténeti értékeit, gom-
ba- és gyógynövényeit, azok fel-
használását, mindemellett az õr-
ségi emberek hagyományos éte-
leit. 

A baktüttösi könyvtárban tar-
tott könyvbemutatón a Szalafõn
élõ szerzõ többek között arról be-
szélt, hogy az õrségi ember hét-
köznapi ételei egyszerûek voltak,
többnyire egy alapanyagból ké-
szültek, mivel a talajt nehéz volt
megmûvelni. Az asszonyoknak be
kellett segíteni a munkába, így ke-
vesebb idejük maradt a konyhára.
Hagyományos növényeik, amit
csak itt, illetve Zalában termesztet-
tek, a hajdina és a kerekrépa volt.
Kifejezetten ide való a csutrirépa,
hivatalos nevén a karórépa, mely-
nek magját a mai napig gyûjtik,
mert boltban nem kapható. 

Napjainkban kizárólag rétes töl-
telékének használják, de korábban
a csutrileves a lakodalmi étrend
része volt. Ezt Kardos László is le-
jegyzi Az Õrség népi táplálkozása
címû, 1943-ban megjelent köteté-
ben. Az õrségi emberek a hétköz-
napokban ritkán fogyasztottak
húst. A nagyobb mezõgazdasági
munkák illetve családi és egyházi
ünnepek alkalmával viszont húst
hússal ettek.  

A hajdina fontos szerepet ját-
szott az élelmezésben, mert ami-
kor kevés gabona termett, hajdi-
nalisztbõl készítettek kenyeret. 

Önellátó gazdálkodást folytat-
tak, így az õrségi ember csak öt
dologért (gyufa, petróleum, cu-
kor, só, élesztõ) ment el a boltba.
Mivel sót csak a 120 kilométerre
lévõ Sárváron lehetett kapni, na-
gyon sok ételt az általuk elõállított
gyümölcsecettel ízesítettek. A ka-
szálógyümölcsösökben bõven
megteremtek alapanyagai. 

Készítettek belõle pálinkákat is,
ami fizetõeszköznek számított a
tökmagolaj mellett. Az õrségi er-
dõk gombafajtákban is bõvelked-
nek, ahogy a zalaiak is. Legkedvel-
tebb és a legértékesebb a vargá-
nya, amibõl például a hajdinás var-
gányalevest fõzték. (Lásd recept.)
Mindkét tájegység mai napig ked-
velt étele a dödölle, amit az Õrség-
ben kizárólag réteslisztbõl és
sárgakrumpliból készítenek. 

A kedvezõtlen idõjárás, a sok
csapadék és belvíz miatt idén ké-
sõbb kezdõdhetett el a tavaszi ve-
tés a megyében. A vetési terven a
csúszás miatt sem változtattak a
gazdák, de a tavasz elején össze-
torlódott munkákat gyorsabb
ütemben kell elvégezniük –
mondta Süle Katalin.

A vetési szándék szerint össze-
sen 56 820 hektáron vetnek tava-
szi növényeket Zala megyében.
Eddig összesen 10 500 hektáron
végeztek a munkával, a tavaszi ár-
pa vetésterülete 3200 hektár, a
zabé pedig meghaladja az ezer
hektárt. Kisebb területen magbor-
sót, burgonyát és egyéb tavaszi

növényeket termelnek. A napra-
forgó tervezett területe 7335
hektár, ennek több mint negyedét
már bevetették és megkezdõdött
a kukorica vetése is: a 36 ezer
hektárt meghaladó terület csak-
nem 5 százalékán végeztek.

Az õszi vetés jónak mondható,
az õszi búza 88 százaléka közepes,
az õszi árpa-, a tritikálé- és a repce-
táblák több mint 90 százaléka pe-
dig jó és közepes képet mutat. A
megyében csaknem 30 ezer hek-
táron befejezõdött a kalászosok
fejtrágyázása és gyomirtása is.

HAJDINÁS VARGÁNYALEVES
Hozzávalók:
1 marék szárított vargánya vagy 1,5 marék nyers vargánya, 1,5 bögre

hajdinakása, 3 szál sárgarépa, 3 szál petrezselyem, diónyi zeller, 1 vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 zöldpaprika, 1 mokkáskanál pirospaprika,
1 babérlevél, 2-3 szem egész bors, 2-3 tárkonylevél vagy 1/2 mokkáska-
nál szárított tárkony, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 szál lestyánlevél vagy
1-2 szál zellerlevél, 1 evõkanál zsír, só.

A zsíron megpirítjuk a zöldségeket, hagymát, hozzáadjuk a pirospapri-
kát, fûszereket (szárított tárkony és 1/2 csokor petrizszöld kivételével), és
felengedjük 1,5 liter vízzel. A megmosott, nyers vargányát beletesszük, a
szárított vargányát kicsit leöblítjük, úgy tesszük a levesbe. 15 perc fõzést
követõen hozzáadjuk az elõzõleg megmosott és 3-4 órát áztatott hajdi-
nát. 10-12 percig fõzzük, és hozzáadjuk a tárkonyt, a 1/2 csokor apróra
vágott petrizszöldet, és még 1-2 percig fõzzük. A lestyánlevelet, zellerle-
velet kivesszük.

Befejezõdött a tavaszi árpa és a zab vetése
Befejezõdött a tavaszi árpa és a zab vetése Zala megyében, ár-

pából mintegy 125 hektárral, zabból pedig 165 hektárral vetettek
többet a tervezettnél – közölte az elmúlt héten a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke az MTI-vel.

AZ ÕRSÉGI KONYHA KINCSEI

Csutrileves, tökmagolaj


