
„Tükör és összefoglaló egy
megye gazdaságáról” – így jelle-
mezte Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke a TOP 100 bemutatóján a
kiadványt, amelynek hatodik szá-
ma jelent meg a közelmúltban. 

A NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara vala-
mint a Zalai Hírlap közös kezde-
ményezését az a szándék hívta
életre, hogy az üzleti élet aktuali-
tásai iránt érdeklõdõk pontos és
részletes képet kapjanak a tér-
ség, a megye gazdaságáról.

A megyeházán megtartott ta-
lálkozón dr. Pál Attila, a megyei

közgyûlés elnöke a megyei ön-
kormányzat tevékenységével
kapcsolatban elmondta: a legfon-
tosabb a térség gazdasági fejlõ-
désének elõmozdítása és az euró-
pai uniós források felhasználásá-
nak koordinálása. A 2020-ig tartó
idõszakban 23 milliárd forintot
fordíthatnak fejlesztésekre a TOP
program keretében, melyre 100
százalékos támogatási intenzitás-
sal civil szervezetek, egyházak és

önkormányzatok pályázhatnak.
Ezen túl a két megyei jogú város-
nak is közel 25 milliárdos a kere-
te, hangzott el. 

A közgyûlés elnöke szólt azok-
ról a beruházásokról, fejleszté-
sekrõl, melyek a pályázatok kere-
tében valósulnak meg a közeljö-
võben. Kiemelt fejlesztési prog-
ramként említette, hogy 2018-
ban elkezdõdhet a Zalaegersze-
get az M7-es autópályával össze-

kötõ, a sármelléki repülõteret
érintõ R76-os gyorsforgalmi út
építése, mintegy 170 milliárd fo-
rintos költségvetéssel. Több mint
21 milliárd forintból kétszer két-
sávos gyorsforgalmi úttá bõvül az
M70-es, melynek kivitelezési
munkái már el is kezdõdtek.  

Beszélt továbbá a Zalaeger-
szeg–Rédics–Lendva vasútvonal
felújításáról és helyreállításáról, a
40 milliárd forint hazai forrásból
megvalósuló jármûipari tesztpá-
lyáról.

Dr. Pál Attila ugyanakkor meg-
jegyezte: a nagy fejlesztések mel-
lett nem feledkezhetnek meg a
megye mellék- és kerékpárút-
hálózatának fejlesztésérõl, felújí-
tásáról sem.

Újabb, lélegeztetõvel, de-
fibrillátorral, gyógyszeradagoló-
val felszerelt mentõautót kapott
Zalaegerszeg, mellyel együtt öt
esetkocsi teljesít szolgálatot a
megyében. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos elmond-
ta, az új esetkocsi beszerzése
azon túl, hogy javítja a megye
sürgõsségi ellátását, egyúttal hét
új munkahelyet is jelent.

Eddig Zalaegerszegrõl csak
egy esetkocsi látta el a helyi vala-
mint a nagykanizsai és keszthelyi
kórházak közötti szállítást, ami a
nagy távolságok miatt eléggé le-
terhelt volt, mondta dr. Lórántfy
Mária. Az OMSZ nyugat-dunántúli
orvos-igazgatója éppen ezért ne-
vezte kiemelt jelentõségûnek,
hogy rövid idõn belül egy máso-
dik esetkocsi is üzembe állhatott. 

Vincze Luca vezetõ mentõtiszt
köszönetét fejezte ki a jármûpark
bõvítéséért, és bejelentette,
hogy dr. Muszil Zoltán személyé-
ben végre fõállású szakorvos is
munkába lép december elsejével.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke az elhangzot-
takhoz azt fûzte hozzá, hogy Za-
laegerszegen szükséges egy va-
donatúj mentõállomást építeni.

Megjelenik Zala megye minden településén
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Az Emberi Erõforrások Minisztériuma 2017/2018. tanév rendjérõl szóló
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei)
önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok számára tehetséges,
nyolcadik évfolyamos tanulóinak az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok to-
vábbtanulását.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõség nyílik ar-
ra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek olyan középiskolákban,
kollégiumokban tanuljanak, nevelõdjenek, amelyek célul tûzték ki a tehet-
séggondozást és a felsõfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben,

amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és
b) az e pontban meghatározott VALAMELYIK feltételnek megfelel:
ba) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrá-

nyos helyzetû vagy
bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülõ át-

meneti nevelésbe vett, vagy a programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal elhelye-
zett, nevelésbe vett vagy

bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülõ kezdeményezésére
elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak
alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történõ jelentkezést megelõzõ há-
rom éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szerepel, hogy 
– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben történõ továbbtanulásra
továbbá térítésmentesen
– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú nyelvvizsga bizonyítványt
– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt 
– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek

A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szociális segítséget nyújt a diákok szoci-
alizációját hátráltató anyagi nehézségek ellensúlyozására:

– tankönyv, taneszköz
– kollégiumi étkezési
– utazási 
– ruházkodási támogatások rendszere

Kollégiumi bentlakásos program-hétvége 

A programban résztvevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!
Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szervezõdik, melyen a tanulók részvétele

kötelezõ. A tíz alkalomból legfeljebb három a tanév során átcsoportosítható és így pl. õszi-, tavaszi-, nyá-
ri szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat szervezünk.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a prog-
ramban már részt vevõ középiskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu / Emberi Erõforrások Minisztériuma / Oktatásért Felelõs
Államtitkárság)

Hogyan lehet a Programba bekerülni?

A pályázatot legkésõbb 2017. december 12-ig – postai úton – a települési önkormányzat juttatja el az
elsõ helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Arany János Tehetséggondozó Program".

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a helyi önkormányzat képviselõ-testületének – lehetõleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát
– a nevelõtestület támogató nyilatkozatát
– a szülõi nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves oktatást és a kollégiumi ellátást
– a tanuló személyi adatlapját
– az osztályfõnök tanulóról írt jellemzését (2 példányban)
– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban)
– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot
– a hátrányos helyzetet, VAGY a rászorultságot igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát

A pályázóknak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizs-
gára 2017. december 8-áig.

A pályázat eredményérõl 2018. február 9-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezõket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak 
a programban részt vevõ intézményekben: 
– Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16. 

Sümegi László kollégiumigazgató, (Tel: +36 92/510-200)
Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, programgazda, (Tel: +36 92/596-445/27)

– Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. 
Pethõ Attila programfelelõs, (Tel: +36 92 313-490) 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!
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Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre

Prémium kategóriás,
mobil ultrahang-készü-
léket kapott a zalaeger-

szegi Szent Rafael Kórház szülé-
szeti és nõgyógyászati osztálya.
A nagy értékû berendezés be-
szerzését több helyi cég adomá-
nya tette lehetõvé.

Dr. Vajda György, a szülészeti
és nõgyógyászati osztály vezetõ
fõorvosa elmondta, az ultrahang-
készülék a szülészetben a terhes-
ség megállapításában, a méhen
kívüli terhesség kizárásában, a
magzat fejlõdésének nyomon kö-
vetésében és nem utolsósorban a
szülésnél fellépõ bármilyen várat-
lan esemény felderítésében nél-
külözhetetlen eszköz. A képalko-
tó technika használata a nõ-
gyógyászatban is létfontosságú,
hiszen segít az akut nõgyógyá-
szati kórképek felismerésében. A
berendezéssel a kismûtõben ult-
rahang-vezérelt mûtéteket is vé-
geznek majd, emellett a járóbe-
teg-ellátásában is használni fog-
ják az új készüléket, tehermente-
sítve a meglévõt.

Az átadáson elhangzott, hogy
az adományokat kezelõ Ispita Ala-
pítvány a fizioterápiás medence
felújítására gyûjt. A 30 milliós be-
ruházás megvalósítására a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százaléká-
nak felajánlásait is várják. 

Korszerû
ultrahang

Zalaegerszeg, Ola út 12. szám alatt,
az Intersparral átellenben

51 négyzetméteres üzlethelyiség eladó.
Érdeklõdni: +36 30/313-2395

SZOLGÁLTATÁSAIM

3D szempillaépítés Arckezelések

Szempilla- és szemöldökfestés

Gyantázás, Smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 30/469-6953



A Zala Megyei Önkormányzat
vezetésével létrejött konzorcium
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
meghirdetett TOP-1.2.1-15 szá-
mú, Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés tárgyú felhívásra,
Zala Kétkeréken – Kerékpárút-
fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg
településeken címmel támogatá-
si kérelmet nyújtott be, amelyet
a támogató a 2017. szeptember
7-én kelt döntése alapján támo-
gatásra érdemesnek ítélt. A pro-
jektet megvalósító konzorcium
tagjai a támogatási szerzõdéskö-
téshez szükséges feltételeket
teljesítették, és a támogatási
szerzõdés 2017. október 6-án
hatályba lépett.

A projekt célja olyan kerékpár-
forgalmi létesítmények megvaló-
sítása, amelyek csatlakoznak a tu-
risztikai attrakciókhoz, összekötik
a térségi jelentõségû turisztikai
vonzerõket, hozzájárulnak a kultu-
rális, épített, természeti örökség
turisztikai hasznosításához és fej-
lesztéséhez, ezáltal a helyi gazda-
ság élénkítéséhez, és a foglalkoz-
tatás növeléséhez.

A projekt konzorciumi együtt-
mûködésben valósul meg, a kon-
zorcium vezetõje a Zala Megyei
Önkormányzat. A konzorcium to-
vábbi tagjai: Kisrécse Község Ön-
kormányzata, Zalasárszeg Köz-
ség Önkormányzata és a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.

A 129 666 325 Ft támogatás
segítségével 2019. június 30-ig
összesen hozzávetõleg 1700 mé-
ter hosszúságú kerékpárforgalmi
létesítmény kiépítését vállalják a
konzorciumban résztvevõ telepü-
lések önkormányzatai.

A projekt további célja a tér-
ségben lévõ természeti értékek
feltárása, magasabb szintû kihasz-
nálása, az aktív turizmus széle-
sebb körben való elterjesztése, a

turisztikai kínálat növelése, a
szezonalitás csökkentése. A pro-
jekt a térségben lévõ természeti
értékekre épülõ turisztikai fejlesz-
tést kíván megvalósítani, célja,
hogy kerékpáros turistákat csábít-
son a kistérségbe, és a kerékpáros
turizmus alapjait növelje Zala me-
gyében.

A kerékpáros turizmus komoly
lehetõség mind a turisztikai vállal-
kozások, mind az önkormányzatok
számára, valamint hosszú távon
munkahelyteremtõ hatása van,
egyúttal kapcsolódik a Nagykani-
zsa közigazgatási határa és
Kisrécse között TOP-3.1.1-15 Fel-
hívásból létesítendõ új kerékpár-
úthoz. Közlekedési vonatkozásban
alapvetõen a 7511 jelû állami
összekötõ út érintett. A kijelölt
nyomvonal egyes szakaszai a Mu-
ra–Dráva kerékpárúttal egybees-
nek. 

A Kisrécse–Zalasárszeg között
fejlesztendõ kerékpáros létesít-
mény hossza összesen kb. 1700
m. A projekt keretében Kisrécse–
Zalasárszeg között kétirányú ke-
rékpárút valósul meg kb. 1,7 km
hosszon, 2,4 m széles útburkolat
két réteg aszfalttal, a szükséges
vízelvezetési árok- és padkarende-
zéssel, valamint forgalomtechni-
kai megoldásokkal. 

A tervezési szakasz eleje: 7511
j. út és 75159 j. Kisrécse bekötõ út
keresztezése, a tervezési szakasz
vége: 7511 j. út és 7523 j. ök. út
keresztezése.

A projekt keretében kerékpá-
rosbarát fejlesztések megvalósítá-
sára is sor kerül. A Zalakarosi Ke-
rékpáros Centrummal történõ
megállapodásnak megfelelõen el-
érhetõvé válnak a kerékpáros
szerviz szolgáltatások.

A térség kerékpáros-turisztikai
profilja a biztonságos és akadály-
mentes kerékpáros úthálózat ki-
alakítása, valamint hogy a kerék-
pározni szeretõ vendégek minden
igényét kielégítse. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. október 17–20. között a
nemzetközi filmfesztiváljáról hí-
res Motovunban tartották a Zala
Megyei Önkormányzat részvéte-
lével megvalósuló INSIGHTS pro-
jekt – Integrált Lassú, Zöld és
Egészségközpontú Turizmus
Stratégiák – multilaterális tema-
tikus találkozóját és transznacio-
nális mûhelymunkáját. 

A zöld- és egész-
ségturizmus témájá-
ra fókuszáló ese-
mény házigazdája a
Közép-Isztria Helyi
Akciócsoport volt.
Az esemény során a
résztvevõ partnerek megismer-
kedhettek Közép-Isztria régió leg-
jobb gyakorlataival, melyek közül
kiemelkedett az egykori Triesztet
és Poreè városát összekötõ kes-
kenyvágányú vasútvonal helyén,
három egymást követõ uniós társ-
finanszírozással megvalósított
projekt segítségével kialakított
Parenzana kerékpáros útvonal. 

A tematikus találkozón a part-
nerek megismerkedhettek az Iszt-
rián alkalmazott összehangolt tu-
risztikai termékfejlesztés folyama-
tával a zöld útvonalakhoz kapcso-
lódóan, valamint az ún. „slow-
food” koncepció gyakorlati alkal-
mazásával a térség legrégebbi
agroturisztikai családi vállalkozásá-
nál, az Ograde falusi szálláshelyen.  

A térség közigazgatási köz-
pontja, Pazin turisztikai kínálatá-
nak megismerését követõen a
projekt megvalósításának aktuális
ügyeirõl tárgyaltak a résztvevõk. A
program zárásaként a szlo-
vén–horvát partnerek szeptembe-
ri kétoldalú találkozóján szerzett
tapasztalatok megvitatását köve-
tõen SWOT workshopra került sor,

majd megállapodás született arról,
hogy a következõ multilaterális
projekt találkozót 2018 márciusá-
ban tartják Zala megyében.  

A projektrõl

A 30 hónapig tartó projekt
(2017. január – 2019. június) az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) és az Elõcsatlakozást Segítõ
Eszköz (IPA) által finanszírozott
Interreg Duna Transznacionális

Program keretében került jóváha-
gyásra.  

Az INSIGHTS projekt arra keresi
a választ, hogyan lehet turiszti-
kailag vonzóbbá tenni a régiókat
olyan turizmusstratégiák kidolgo-

zásával, amelyek a természeti és
kulturális erõforrások megóvását
helyezik középpontba. Az
INSIGHTS projektben résztvevõ ré-
giók mind kimagasló természeti és
kulturális adottságokkal rendel-
keznek, ezenfelül nagyszerû lehe-
tõség nyílik számukra a lassú, zöld
és egészségközpontú turizmus-
ban, amely egy gyorsan fejlõdõ
rekreációs trend.

A partnerek szoros együttmû-
ködésben dolgoznak az érintettek-
kel nyolc régióban, hogy releváns
helyi visszajelzéseket szerezzenek a
turizmus jelenlegi helyzetérõl, vala-
mint ötleteket és javaslatokat a las-
sú, zöld és egészségközpontú tu-
rizmusban rejlõ új lehetõségekrõl.
Nyolc integrált fenntartható turiz-
mus stratégia kerül kidolgozásra a
partner régiók által és ezek alkal-
mazhatóak lesznek az egész Duna
Régió területén. 
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INSiGHTS Partnerek Horvátországban

A turisztikai termékfejlesztés 
jó gyakorlatait tanulmányozták 
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Politikus, jogász, táblabíró, or-
szággyûlési képviselõ, az elsõ fele-
lõs magyar kormány igazságügy-
minisztere, „a haza bölcse" és „a
nemzet prókátora". Mindezen titu-
lusok egyaránt illették Deák Feren-
cet, aki 1803. október 17-én szüle-
tett Söjtörön. 214 év múlva nem-
csak születésnapjáról emlékez-
hettek meg a községben, hanem
az osztrák–magyar kiegyezés 150.
évfordulójáról is, mint Deák Ferenc
államférfiúi pályájának csúcspont-
járól.

Zalának büszkesége, oly férfi,
milyen ritkán születik – idézte Vö-
rösmarty Mihály gondolatait Deák
Ferencrõl dr. Sifter Rózsa. A kor-
mánymegbízott azt mondta, a zalai
embereknek különösen értékes ez
az ünnep, hiszen olyan szülötte
elõtt tiszteleghet, aki a provincializ-
mus kereteit átlépve egy sorsfordí-
tó korszakban vált az országos poli-
tika meghatározó alakítójává. Deák
Ferenc tevékenységével nemcsak
az alkotmányt, a nemzet létét erõ-
sítette meg, hanem megteremtet-
te Magyarország átalakulásának és
fejlõdésének törvényi kereteit. Tör-
ténelmi nagysága a kiegyezés meg-
alkotásában, a dualista állam alapja-
inak lerakásában rejlik. Ez a pak-
tum, ugyan a létrejövõ Osztrák–Ma-
gyar Monarchia keretében, de
mintegy fél évszázadon át garan-
tálta hazánk fejlõdését, békéjét,
biztonságát. A kormánymegbízott
végül elismerését fejezte ki Söjtör
önkormányzatának és lakosságának
a minden évben megrendezett
méltó megemlékezésért.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ azt hangsúlyozta, hogy a
magyar történelem egyik legna-
gyobb alakjának politikai pályafutá-
sát mindvégig az erkölcsi értékek
mozgatták, és ettõl eltántorítani
semmilyen körülmények között
nem lehetett. Deák Ferenc tisztán
szellemének súlyával és erkölcsi fe-
lelõségével vált a nemzet bölcsévé.

Két országot összekötõ közös ügy
lett a hadügy, a külügy és a pénzügy,
ugyanakkor az osztrák–magyar ki-
egyezés nagy deáki tett volt, hiszen
az azt követõ évtizedek megalapoz-
ták az ország, a fõváros és a vidék
felemelkedését, vélekedett.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azzal kezdte,

hogy a 19. század különleges he-
lyet foglal el a magyar történelem-
ben. Felöleli a reformkort, az 1848-
49-es forradalmat és szabadság-
harcot, a kiegyezést valamint az
azt követõ boldog békeidõket. A
korszak három nagy történelmi
alakja, gróf Széchenyi István, Kos-
suth Lajos valamint Deák Ferenc az
1848 áprilisában felálló elsõ felelõs
magyar kormány tagjai is voltak.
Politikai nézeteik különbözõsége
ellenére együtt dolgoztak a nem-
zet felemelkedéséért. A forrada-
lom leverése után Széchenyi befe-

le fordul, Kossuth emigrációba vo-
nul, Deák viszont itthon marad.
Megéli az önkényuralom, a Bach-
huszárok idõszakát, a hamvába
holt összeesküvések leleplezését,
és jogászként, jogtudósként, politi-
kusként egy dolgot tesz, a
Pragmatica Sanctio, az õsi magyar
jog alapján kivívja Magyarország-

nak mindazt, amit akkor abban a
helyzetben lehetett.

Mint mondta, a Deák nevéhez fû-
zõdõ kiegyezéssel kétségtelenül
hozzákapcsoltuk sorsunkat Ausztriá-
hoz, amely belesodródik az elsõ vi-
lágháborúba és vele hazánk, mégis
büszkék lehetünk az 1867-et követõ
idõszakra. Magyarország malomipa-
ra pár év alatt elsõ a világon, tízszer
annyi vasút épül, megszületik ha-
zánk nemzetiségi törvénye, s meg-
indul egy olyan gazdasági fejlõdés,
ami az embereknek biztonságot,
nyugalmat jelent. Hiszen csak így le-
het gyarapodni és családi jövõt ter-

vezni, ez az õ életmûvének igazi ér-
téke, húzta alá Pácsonyi Imre.

A megemlékezés a díszpolgári cí-
mek átadásával folytatódott, melyre
elsõ alkalommal került sor. Könyves
Gábor, Söjtör polgármestere felol-
vasta a képviselõ-testület ezzel kap-

csolatos rendeletét, melyben töb-
bek között az szerepel, hogy kitün-
tetés annak adományozható, aki ki-
emelkedõ tevékenységével elõsegí-
tette a község fejlõdését. Közös
konszenzus alapján született meg a
döntés arról, hogy Söjtör elsõ dísz-
polgárává Sághegyi Gellért plébá-
nost, és posztumusz díszpolgárává
Lõrincz István (1933–1982) egykori
iskolaigazgatót válasszák. 

Nagy taps fogadta Sághegyi Gel-
lértet, akit 1973 júniusában szentel-
tek pappá a zalaegerszegi ferences
templomban. Több helyütt szolgált,
majd 1985 augusztusában került

szülõfalujába, Söjtörre. A hívek egy
emberként álltak melléje, hiszen a
lakhatatlan plébániaépületet rendbe
tették, és három év alatt a szintén
elavult templomot is felújították kí-
vül-belül. S amit ennél is fontosabb-
nak tart, hogy a söjtöriek visszatér-

tek a templomba. Sághegyi Gellért
azóta rendíthetetlenül szolgálja a
helyieket és az idõközben gondjaira
bízott négy másik település lakossá-
gát. Minden erejével a templom és
az õ lelki szépségükért dolgozik,
hangzott el méltatásában.

Könyves Gábor ezt követõen ar-
ról beszélt, hogy a 93 éves Buza
Sándor önkéntes településkutató,
történész a jövõre fennállásának
250. évfordulóját ünneplõ söjtöri
iskola történetén dolgozik. Mint
mondta, ennyi idõ alatt számos pe-
dagógus és igazgató fordult meg
az intézményben, akik közül ki-
emelkedik Lõrincz István igazgató,
aki nemcsak nevelõként és vezetõ-
ként volt emblematikus alakja a 70-
80-as éveknek, hanem õ volt a he-
lyi sport és közösségi élet mozgató-
rugója. 1955. július elsejével került
Söjtörre gyakorló tanárként, test-
nevelést és biológiát tanított.
1971-ben nevezték ki az iskola igaz-
gatójának, mely funkciót 1982. áp-
rilis 3-án bekövetkezett haláláig töl-
tötte be. Mellette testnevelést ta-
nított, a szülõkkel és gyerekekkel
karöltve távolugrógödröt, kézilab-
da- és focipályákat létesített az is-
kola udvarán, számos sportágat ve-
zetett be, irányította az iskola kézi-
labdacsapatát, valamint a felnõtt
nõi és férfi kézilabdacsapatokat. 

A posztumusz díszpolgári okleve-
let gyermekei, Kovácsné Lõrincz Ani-
kó és Lõrincz István vette át a pol-
gármestertõl a közönség nagy tapsa
mellett. Lõrincz István azt mondta,
köszöni, hogy ilyen hosszú idõ után
sem felejtették el édesapjukat, aki
nagyon szerette a gyerekeket, szü-
lõket és az egész falut.

Az ünnepségen az iskolások ver-
ses összeállítást adtak elõ, míg a
söjtöri Népdalkör Egyesület egy
dalcsokrot Kiss Ágnes orgonista,
kántor kíséretében. A megemléke-
zés végén 26 önkormányzat, hiva-
tal, szervezet helyezett el koszorút
tisztelete jeléül a Deák-emlékház
bejáratánál.

Antal Lívia
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Söjtör a kiegyezés megalkotójára emlékezett

Bocföldén igazi gyermekünne-
pet tarthattak a közelmúltban,
mégpedig az óvoda és a játszótér
megújítását szolgáló beruházások
átadását, valamint a körzeti általá-
nos iskola fennállásának 25. évfor-
dulóját. A településen a közösségi
célú, nagy létszámú intézmények
korszerûsítése mindig is elõnyt él-
vezett a fejlesztések tekintetében.
Most azonban az önkormányzat
végre saját magára is gondolhat,
hiszen új hivatali épületet építhet
a régi helyébe. 

A Lendvai Miklós polgármester
vezette testület tagjaival,
Rákosáné Vizsy Andrea alpolgár-
mesterrel, Heller Józsefné képvise-
lõvel és a „Bocföldéért" Közalapít-
vány Kuratóriumának elnökével,
Gyuk Zoltán és Horváth Lajos képvi-
selõkkel, valamint Baánné Tóthbán
Tünde intézményvezetõvel eleve-
nítjük fel az elmúlt idõszak törté-
néseit és beszélgetünk a közeljövõ
fejlesztési terveirõl.

– Az épületek romló állagát te-
kintve elsõként a sport és szabad-
idõközpontban található épületet,
majd a kultúrházat újítottuk fel ön-
kormányzati forrásból és a közala-
pítvány nyertes pályázataiból –
kezdte a beszélgetést Heller
Józsefné. – Ezt követõen a pályázati
forrás megérkezésével került sor az
általános iskola korszerûsítésére. A
folytatásban az óvoda belsõ, a teke-
klub teljes, majd az óvoda külsõ, va-
lamint a játszótér felújítása történt
meg saját erõbõl. Mindeközben a
temetõt is bõvítettük. A képviselõ-
testület a közelmúltban döntött ar-
ról, hogy a tekepálya felújítására pá-
lyázatot nyújt be, továbbá arról,
hogy új hivatali épületet épít, saját
forrásból. E két fejlesztés megvaló-
sításával végre elmondhatjuk majd,
hogy minden középületünk a kor
színvonalának megfelelõ korszerû-
sítésen esett át.

A „Bocföldéért” Közalapítvány az
infrastrukturális fejlesztésekben va-

ló közremûködésével, valamint sok-
rétû közösségi programok
megvalósításával tette le a
névjegyét a faluban.
Településünk szép
fejlõdési ívet tud-
hat magáénak a
civil szervezõdé-
sek tekintetében
is, melyek a köz-
alapítvány Ciklá-
men Tánccso-
portjával együtt
részt vesznek a
kulturális és sza-
badidõs programok
megrendezésében.
Ma már valóban széles a
közösségi rendezvények
tárháza, ugyanakkor Zalaeger-
szeg közelsége miatt sokkal nehe-
zebb a feladat, mert könnyebben
elérhetõk a város szolgáltatásai,
mint a megye belsõ falvaiból. 

– Csakugyan nagyon nehéz a vá-
rossal konkurálni, ami egyébiránt
nem is cél, hiszen a programokat
magunknak csináljuk – vélekedett
Horváth Lajos képviselõ. – Rendez-
vényeinknek tevékeny résztvevõje
a sportegyesület, ahogy a polgárõr-
ség is. Örömünkre szolgál, hogy az
utóbbi idõben felélénkült a sport-
egyesület tevékenysége, labdarú-
gás, teke, küzdõsport terén egy-
aránt mûködtet szakosztályokat.
Büszkeség számunkra, hogy a
Bocfölde SE küzdõsport szakosztá-
lyának két fiatalja, Tóth Alexa két
aranyérmet, míg Kulcsár Kristóf egy
bronzérmet szerzett a magyar
grappling válogatott tagjaként a Ba-
kuban tartott közelmúltbeli világ-
bajnokságon.

– Büszkék lehetünk arra is, hogy
tanulónk, a most negyedikes Hor-
váth Dominik a tavalyi Grappling
bajnokságon korcsoportjában or-
szágos elsõ helyezést ért el – fûzte
hozzá az elhangzottakhoz Baánné
Tóthbán Tünde iskolaigazgató. – A
küzdõsport lehetõségeit bõvítve
idén bevezettük a birkózást isko-
lánkban, heti két alkalommal.
Szanati Ferenc birkózó, testnevelés
szakos pedagógus az edzõ, aki a
sportegyesület szakosztályaként is
szeretné mûködtetni a birkózást a
faluban. 

Az önkormányzat jó gazdálkodá-
sának köszönhetõen újulhatott meg
az óvoda épülete és a játszótér. Az
október 19-i átadáson iskolánk
fennállásának 25 éves jubileumát is
ünnepelhettük. Intézményünknek
jelenleg 77 tanulója van. Egyre töb-
ben jönnek egyébiránt Zalaeger-

szegrõl is, választva gyermekeiknek
a személyre szabott oktatást egy

barátságos, családias környe-
zetben, ugyanakkor érez-

zük a város elszívó ha-
tását is. Nyolc éve,

amikor az intéz-
mény vezetõje let-
tem, hirdettük
meg elõször a Ma-
nó Tanodát, ami
ebben a tanévben
is kínál októbertõl
havonta játékos is-

kola-elõkészítõ fog-
lalkozásokat a csatári

és a bocföldei nagycso-
portos óvodások számára.

Az egerszegi óvodákban is
népszerûsített program célja,

hogy leendõ elsõ osztályosaink és
szüleik közelebbrõl is megismerked-
hessenek iskolánkkal és pedagógu-
sainkkal. Intézményünk az elmúlt
években megvalósított beruházá-

sok révén fizikálisan is megfelel az
elvárásoknak, ahogy a felszereltség,
eszközellátottság tekintetében is.
Ez utóbbit egy korábbi 30 millió fo-
rintos nyertes pályázat tette lehe-
tõvé. Öröm az is, hogy most a tele-
pülési játszótér felújítása kapcsán a
bocföldei önkormányzat, kisebb
részben a csatári önkormányzat, va-
lamint a tankerület segítségével há-
rom új játszóeszközzel gazdagodha-
tott iskolánk parkosított, virágos
udvara. 

– Az elkövetkezõ idõszakban
sem maradunk fejlesztések nélkül.
Ezek egyike a már említett új hiva-
tal, melynek terveztetése zajlik –
vette át a szót Rákosáné Vizsy And-
rea alpolgármester. – Még az idén
szeretnénk beszerezni az összes en-
gedélyt, hogy tavasszal elbonthas-
suk a régi épületet, és megkezdhes-
sük az új épület építését önkor-
mányzati beruházásban. A kivitele-
zés ideje alatt a hivatal ideiglenesen

a kultúrházba költözik. Szintén
2018. évi feladat a 35,6 millió forint
összeggel elnyert vis maior pályázat
megvalósítása, melybõl az óvoda
elõtti támfalat állítjuk helyre, vala-
mint a Rákóczi és Táncsics utcákban
támfalat építünk. Mintegy 35 millió
forintot nyertünk az EFOP „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” címû pályázaton. Ez
egy konzorciumi formájú, öt tele-
pülést érintõ projekt, melynek kere-
tében Bocföldén az egészséges
életmódhoz kapcsolódóan közössé-
gi programokat valósítunk meg, és
ezekhez különféle eszközöket szer-
zünk be a jövõ évben. Szeretnénk a
felnõttek számára rekreációs parkot
kialakítani, valamint egy falukemen-
cét építeni.

– Elbírálás alatt áll még egy vis
maior pályázatunk, melybõl a Bor-
zas-hegyi utat szeretnénk rendbe
tenni a csapadékkárok megelõzése
céljával. Bocföldén a teke jelentõs
múlttal bíró sportág. Sok játékos
került be innen nagyobb csapatok-
ba, hozzájárulva azok országos és
nemzetközi sikereihez, és hírnevet
szerezve településünknek is. Teke-
pályánk felújítását ezért tervezzük
a Leader-programra benyújtott pá-
lyázatunk által – tette hozzá Gyuk
Zoltán képviselõ. 

Bocföldén arra is büszkék, hogy
szinte teljes egészében aszfaltozot-
tak az önkormányzati és hegyi utak.
Jövõ tavasszal elkezdik a Petõfi úti
járda felújítását a csapadékvíz-elve-
zetés kialakításával, a Magyar Köz-
útkezelõvel közösen. De mint más
településen, így Bocföldén is szán-
dék az utak, járdák, csapadékvíz-el-
vezetõk folyamatos rendbetétele,
melyhez pályázati forrást is remél-
nek az elkövetkezõ idõszakban. 

Sikereiket az összetartásnak, a
felelõs gondolkodásnak és ésszerû
gazdálkodásnak, a folyamatosan
végzett aktív munkának tulajdonít-
ják, ami együttesen jellemzi a képvi-
selõ-testület és a civil szervezetek
tevékenységét.  

– liv –

ÖSSZETARTÁSSAL, FELELÕS GONDOLKODÁSSAL A FALU FEJLESZTÉSÉBEN

Bocfölde sorra újítja intézményeit

Lõrincz István megköszöni édesapja posztumusz elismerését.

Sághegyi Gellért átveszi a díszpolgári kitüntetést.
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Ötven év nagy idõ, a bajnokcsa-
pat 20 év körüli fiúi most hetvenes
éveiket élik. Sajnos az élet olyan,
hogy többen már nem vehettek
részt a jubileumi ünnepségen. De
hát, kik is voltak õk? Elszánt futbal-
listák, akik kihasználtak minden
adódó lehetõséget a pályán, hogy
gólhoz jussanak – fogalmazta meg
Billege István, aki elsõként szólt
egykori csapattársaihoz. A fõszer-
vezõ megköszönte az önkormány-
zat és a helyi vállalkozások támo-
gatását, ami hozzásegítette õket
ahhoz, hogy méltó módon ünne-
pelhessék meg elsõ NB III-ba kerü-
lésük 50. évfordulóját.

Letenye város képviselõ-testü-
lete és lakossága nevében a kö-
szöntõk sorát Farkas Szilárd pol-
gármester folytatta.

– Köszönet Önöknek, hogy lét-
rehozták, megalapították, felépí-
tették, nem kis erõvel megtartot-
ták, és az utókornak átadták a vá-
ros egyik jeles sportágát, a futballt
– mondta, majd a sport szerepérõl
beszélt. – A sport a szabadság vilá-
gába repít, ahol a szorgalom, a te-
hetség, az akaraterõ számít, és so-
hasem az elõjogok. A sport meg-
mutatja, ki vagy, és kivé válhatsz,
ha megdolgozol érte. Éppen ezt
kell megértetni a felnövekvõ nem-
zedékkel, mert aki nem tud küzde-
ni, az mindig a sor végén fog kul-
logni. Ellenben, aki benevez a jövõ
nagy versenyeibe, az gyõzelmet
fog aratni.

Mégpedig összefogva, mert
nagyot alkotni csak közösen lehet
– szólt a bajnokcsapat tagjaihoz –,
ahogy az ünnepben is a legszebb,
a legfontosabb az együttlét, a kö-
zösség. Ezen az ünnepen együtt
idézzük fel a múltat és az emléke-
ket, és ebbõl a közös tudásból, él-
ményekbõl, érzésekbõl áll össze a
történelem, az 50. születésnapját
ünneplõ letenyei bajnokcsapat
történelme, hangsúlyozta Farkas
Szilárd polgármester.

A letenyei Medosz focistái való-
ban nagy dolgot cselekedtek, és

más körülmények között játszot-
tak. Billege István errõl elmondta,
hogy maguk vették a szerelést,
amit otthon mostak. Maguk tisztí-
tották a futballcipõjüket, és gya-

korta saját cipõjükben léptek a pá-
lyára. Otthon öltöztek, otthon tisz-
tálkodtak, mert egy ideig öltözõ-
jük sem volt, a meccsek után sok-
szor a szabad ég alatt egy „vályú-
ban", a pálya mellett mosakodtak.
S ami talán a legfontosabb, hogy
szívbõl játszottak, nem pénzért,
ami többek hozzászólásában is el-
hangzott.

Bíró Gyula kapus felidézte,
hogy a bajnokságot nyert meccs
elõtti Thury SE elleni forduló elõtt
Lenkovics Ferenc edzõ mindenkit
leellenõrzött, hogy este tíz órakor

otthon tartózkodik-e és pihen.
Ilyen még korábban nem volt, ami
szintén szerepet játszhatott ab-
ban, hogy a meccsen mindenki
görcsös volt a tét súlya alatt: le kell
gyõzni a kanizsai honvédeket. Hát
ez nem jött össze. „Sajnos, egy
egészségeset nem tudtunk a lab-
dába belerúgni, én semmilyen lab-
dát nem tudtam megfogni. Kap-
tam is egy négyest, amin majd-
nem elsírtam magam." 

A csapat azonban összeszedte
magát az utolsó fordulóra, és
1967. novemberében 5-1 arányú

gyõzelmet aratott a Zalaszent-
gróti Spartacus ellen. „A vendégek
könnyedén, minden megerõltetés
nélkül, megérdemelten nyertek. A
gólarány sem tükrözi a két csapat
közti különbséget, hiszen a
Medosz gyõzelme akár nagyobb
arányú is lehetett volna", írta a
megyei napilap akkori száma. A
bajnoki címhez az is hozzásegítet-
te õket, hogy a listavezetõ nagy-
kanizsai Thury SE elvesztette a

meccset a Zalalövõi TK-val szem-
ben. Ezt úgy tudták meg, hogy
Szentgrótról felhívták a zalalövõi
postát, és a postáskisasszony kö-
zölte, hogy a Kanizsa 1-0-ra kika-
pott náluk. „Az öröm leforrázta
õket."

Józsi György, a Zala Megyei Lab-
darúgó Szövetség igazgatója 17
éves futballista volt, amikor a
Letenye megnyerte a megyei baj-
nokságot. Elmondta, Letenyének
mindig jó híre volt, és úgy tartot-
ták számon, hogy egy nagyon erõs
csapat, ami fontos bázisa a megye
labdarúgásának. Ennek két pólusa
jelenleg Zalaegerszeg és Nagykani-
zsa, ezért azt szeretnénk, hogy
Lenti, Keszthely, Zalaszentgrót és
Letenye futballcsapatai újból meg-
erõsödnének, ami színesítené a
megye labdarúgását, ráadásul az
utánpótlás biztosítása szempont-
jából is ideális lenne. 

Az ünnepség végén Farkas Szi-
lárd és Józsi György átadta az 50
évvel ezelõtt kiérdemelt aranyér-
meket a kis csapatzászlókkal, és
történetükrõl készített kis kiad-
vánnyal együtt az egykori bajno-
koknak. A megemlékezés a Bajcsy
utcai temetõben folytatódott, ahol
a legendás játékosok elhunyt
sporttársaik tiszteletére mécsest
gyújtottak a Mindenki keresztjénél.
Természetesen a focipályát is fel-
keresték, hogy egy kicsit futballoz-
zanak. A program ünnepi ebéddel
zárult, melyen felelevenítették pá-
lyafutásuk örök emlékû pillanatait.

A Letenyei Medosz a hazai fut-
balltörténelem jelentõs évében ju-
tott fel elõször az NB III-ba, hiszen
1967-ben nyerte el Albert Flórián –
a magyarok közül eddig egyedül –
a legjobb európai labdarúgónak
járó Aranylabdát.

A. Lívia

Éremátadás: Billege István, Józsi György és Farkas Szilárd

A Letenyei Medosz aranyérmes jubileuma
Aranyérmes jubileumot ült az egykori Letenyei Medosz labdarú-

gócsapata, amely 50 évvel ezelõtt, 1967 novemberében jutott be
elõször az NB III-ba. A letenyei városházán október 28-án tartott ün-
nepségen a legendás csapat tagjai végre átvehették megérdemelt
aranyérmeiket, ami akkor elmaradt.

Zalaszentivánon felújították a
Kossuth és a Hunyadi utcai járda-
szakaszt, melynek átadását no-
vember 8-án tartották. Az ün-
nepségen az is elhangzott, hogy
az ipari park kialakítására be-
adott pályázat hamarosan pozi-
tív elbírálást kaphat, és még az
idén megkezdõdik az önkor-
mányzati hivatal rekonstrukciója,
melynek közbeszerzési eljárását
már lefolytatták.

– A forgalmas fõút melletti jár-
dán igencsak balesetveszélyes volt
már közlekedni, mert annyira
tönkrement. A problémát megol-
dóan fordultunk a Belügyminiszté-
riumhoz, ahol kérésünket meg-
hallgatták, és közel 15 millió forin-
tos rendkívüli támogatásban ré-
szesítették önkormányzatunkat –
mondta érdeklõdésünkre Dormán
Miklós polgármester az ünnepsé-
get követõen. – Ezt saját erõvel
egészítettük ki, így közel 18 millió
forintot tudtunk fordítani a közel
egy kilométer hosszúságú járda
rekonstrukciójára, ami már régóta
vágya volt településünknek. A Bel-
ügyminisztérium nem elõször sie-
tett segítségünkre idén, hiszen ta-
vasszal szintén kaptunk támoga-
tást, melybõl a Szent István és De-
ák Ferenc utca burkolata újulhat
meg teljesen. A munka a közel-
múltban kezdõdött meg. A
szennyvízaknákat már kicserélte a
Zalavíz, ezt követi az aszfaltozás és
az útpadka rendbetétele. A kivite-
lezés reményeink szerint még az
idén befejezõdik. 

– Az ipari park kialakításával
egy szintén régóta óhajtott fej-
lesztés valósulhat meg a telepü-
lésen. 

– A járdaátadáson örömmel hal-
lottuk Manninger Jenõ országgyû-
lési képviselõtõl, hogy hamarosan
zöld utat kaphat ez a fejlesztés is,
ami kapcsolódik a zalaegerszegi
logisztikai központ és konténer-
terminál létesítéséhez. Az ipari
parkra, mint jövõbe mutató beru-
házásra tekintünk, mert munkale-
hetõséget teremt az itt élõknek,
önkormányzatunknak pedig bevé-
telt. Hosszú távú hatásaként a le-
telepedési kedv növekedésével
számolhatunk, mely által a bölcsõ-
de, az óvoda és az általános iskola
fennmaradása is biztosítottá válik.
Ez azért fontos, mert kistelepülé-
sünk élhetõségét, a lakosság meg-
tartását ezen intézmények mûkö-
dése is garantálja. Az ipari park
ugyanakkor a térség fejlõdésére is
kihathat.

– Egy kistelepülésen a hivatal
is fontos szerepet tölt be a helyi
közösség életében. 

– Valóban, ráadásul a zalaszent-
iváni hivatal két másik község,
Alibánfa és Zalaszentlõrinc lakos-

ságát is ellátja. Az épület állaga
jócskán hagy kívánnivalót maga
után, a munkavégzés körülmé-
nyei, a fenntartási költségek és a
lakossági ügyfelek fogadása szem-
pontjából egyaránt. Ezért is öröm

számunkra, hogy végre megújul-
hat az önkormányzati hivatal a Vi-
dékfejlesztési Program település-
képet meghatározó épületek kül-
sõ rekonstrukciója címû kiíráson
elnyert 50 millió forintos támoga-
tás segítségével. A beruházás tel-
jes költsége 76 millió forint, a két
összeg közötti különbséget az ön-
kormányzatok tulajdoni hányaduk
szerint állják. Mivel településünk a
legnagyobb tulajdonos, így a leg-
több saját erõt mi álljuk. A közbe-
szerzési eljárás a közelmúltban
eredménnyel zárult, a nyertes
gyõri székhelyû céggel a szerzõ-
dést megkötöttük a kivitelezésre.
A munka még az idén megkezdõ-
dik a tetõhéjazat cseréjével. Az az-
besztpala helyére tetõcserép ke-
rül, a födém szigetelést és beton-
erõsítést kap. Jövõ tavasszal foly-
tatódik a munka a nyílászárók cse-
réjével, külsõ hõszigeteléssel, a
villamos hálózat megújításával,
napelemrendszer kiépítésével, va-
lamint hõszivattyús kazán beépí-
tésével. A földszinten kialakítanak
mozgáskorlátozottak számára egy
vizesblokkot, valamint az épület
bejáratához egy rámpát. A beru-

házás tervezett befejezési határ-
ideje 2018. június vége. 

– Az óvoda felújítását is terve-
zik.

– Régóta tervezzük az óvoda
felújítását, ami az önkormányzati
hivatalhoz hasonló tartalmú ener-
getikai fejlesztést jelent, itt vi-
szont a teljes tetõszerkezet cseré-
jével. A megyei TOP-programra az
óvoda mellett az általános iskola
energetikai korszerûsítésére is ad-
tunk be pályázatot, melyek jelen-
leg elbírálás alatt állnak. Az iskola
fejlesztését megtetézné a régóta
vágyott tornaterem megépítése,
amiben szintén bízunk. Kedvezõ
döntésre számítunk egy gépbe-
szerzési pályázat tekintetében is,
melynek segítségével az utak és
járdák karbantartásához szüksé-
ges gépeket, traktorokat, fûkaszá-
kat, ágvágókat, aprítókat vásárol-
nánk.  

Zalaszentiván az elmúlt évek-
ben sem szerénykedett beruházá-
sokban, több közösségi funkciójú
épület újult meg, többek között új
bölcsõde, játszótér és kerékpárút
létesült. Mindezt a pályázatokba
befektetett kitartó munkának kö-
szönhetik, ami az elõbb említett
fejlesztések megvalósítását is le-
hetõvé teszi.

Az óvoda és az iskola fejleszté-
sének fontosságát Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ is ki-
emelte a járdaátadáson. Mint
mondta, reméli, hogy minden ter-
vezett elképzelés megvalósulhat
Zalaszentivánon az elkövetkezõ
idõszakban. Beszélt arról is, hogy
az ipari park és az intézményi szol-
gáltatások fejlesztése meghozza a
betelepülési kedvet, amiben Zala-
egerszeg közelsége is szerepet
játszhat. Az országgyûlési képvise-
lõ reményét fejezte ki a tekintet-
ben is, hogy a zalaszentiváni vas-
útállomás is fejlõdni fog, és az áru-
szállítást nemcsak átmenõ forga-
lomként, hanem jelentõs vasúti
csomópontként is megélheti a jö-
võben. 

Antal Lívia

MEGÚJULHAT AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL IS

Induló beruházások Zalaszentivánon

Dormán Miklós és Manninger Jenõ az ünnepségen.

Látványterv a felújított hivatalról
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A Deák-szobor körül már új nö-
vényzet díszeleg a kehidakustányi
Deák-kúriában, amit a haza bölcse
46 éven keresztül – 1808-tól 1854-
ig – tekintett otthonának. Születé-
sének 214. évfordulóján politikai
életmûve csúcspontjáról, a kiegye-
zésrõl és annak jelentõségérõl is
megemlékeztek otthonában.

– Az idei évforduló éppen az
osztrák–magyar kiegyezés 150 éves
jubileuma miatt bírt kiemelt fontos-
sággal, amirõl mi is megemlékez-
tünk a Deák-kúriában. Ugyanakkor
ez nem csupán kehidakustányi ese-
mény volt, hanem egy jubileumi
programfüzér része, amely Deák
Ferenc életének és pályafutásának
zalai helyszíneit, Zalaegerszeget,
Söjtört, Zalatárnokot és Puszta-
szentlászlót is érintette. Az itt ren-
dezett ünnepségen
önkormányzatunk is
képviseltette magát –
kezdte a beszélgetést
Lázár István polgár-
mester. – Az elsõ fele-
lõs magyar kormány
igazságügy-miniszte-
re, az 1867-es kiegye-
zés szimbolikus alakjá-
nak egykori otthona, a
Deák-kúria, amit a
Nemzeti Örökség Inté-
zete történelmi em-
lékhelyként tart szá-
mon. Különösen büsz-
kék vagyunk arra,
hogy Kehidakustány
egyike lehet az ország
49 történelmi emlék-
helyének. A Deák-kú-
ria éppen ezért szere-
pel az intézet éves
programfüzetében,
mely sorok között ba-
bamúzeumunk is fel van tüntetve.
Az intézet idén májusban immár
második alkalommal rendezte meg
az emlékhelyek napját, amelyhez mi
is csatlakoztunk. A Deák Ferenc Ha-
gyományõrzõ Alapítvány valamint a
Kehidakustányi Turisztikai Egyesület
valamint az önkormányzat ezért kí-
vánja a jövõben nagyobb erõket

megmozgatva mûködtetni a Deák-
kúriát. A környezetére is figyelve, a
közelmúltban kivágtuk az elörege-
dett növényeket a Deák-szobor kö-
rül, és rózsabokrokat ültettünk he-
lyükre.

– A közelmúltban Erdélybe láto-
gattak, ami szintén összefüggött a
kiegyezés 150. évfordulójával.

– Erdélyi látogatásunk során
Gyimesfelsõlokot, Sepsiszentgyör-
gyöt, Gelencént és a szlovén

Zsitkócot kerestük fel. Mind a négy
településen tartott elõadást Deák
Ferencrõl, az 1867-es kiegyezés
szellemi atyjáról Pál Imre helytörté-
nészünk, a Deák-kúria tárlatvezetõ-
je. Érdekes adalék az, hogy Deák a
„kiegyenlítés” kifejezést használta,
amibõl késõbb lett „kiegyezés”.
Gajdó Zoltán nyugalmazott plébá-

nos, pápai káplán egy évet szolgált
templomunkban, szülõfalujában,
Nyújtódon lévõ síremlékét is meg-
koszorúztuk a halottak napja alkal-
mából. A gelencei plébános, Bereczi
István meghívására részt vettünk a
búcsúi ünnepségen, melyen konzul-
tációt folytattunk Jakubinyi György
gyulafehérvári érsekkel és Fehér
László helyi szenátorral. Pál Imre itt
is elõadást tartott, amelyben két
filmvetítés is szerepel Kehidakus-
tányról, a Deák-kúriáról, és amely-
ben megszólal maga Deák Ferenc is. 

– Kehidakustány nemcsak tör-
ténelmi emlékhely, hanem egyben
minõsített gyógyhely is.

– Településünk 2016. december
30-án, az országban harmincadik-
ként kapta meg a gyógyhelyminõsí-
tést az Állami Népegészségügyi
Szolgálattól. A cím elnyerésének
elõkészítése több évet és sok mun-
kát vett igénybe. Ahogy az elkövet-
kezõ idõszak is, hiszen a cím meg-
tartása komoly kötelezettségekkel

jár az egészséges életmódot, a kör-
nyezet védelmét és a rendezett te-
lepülésképet szolgálva. A gyógy-
helyminõsítéssel ugyanakkor jelen-
tõs támogatáshoz is jutunk. Terve-
ink között szerepel a termálfürdõ
környezetének szebbé tétele, ke-
rékpárút és sétány megépítésével,
ezen felül felnõtt rekreációs park,
turisztikai információs pont, elekt-
romos autóknak töltõállomás, vala-
mint elektromosjármû-kölcsönzõ
létesítése. Bízunk abban, hogy jövõ
márciusban elindulhatnak ezek a
munkálatok. A turisztika, a termál-
és élményfürdõ léte az alfája és
ómegája településünk fejlõdésének,
intézményeink fenntartását is en-
nek köszönhetjük. A gyógyhelymi-
nõsítéssel megvalósuló beruházá-
sok ezért jelentik számunkra a to-
vábbi fejlõdés lehetõségét, hiszen

még több turistát hozhatnak fürdõ-
településünkre.

– Mindeközben az önkormány-
zat a helyi történeti értékek, ha-
gyományok megõrzésében is je-
leskedik, melynek két fellegvára a
Hagyományõrzõ Mariska udvar és
a Tájház.

– Mindkét helyszín egész évben
programok sokaságával várja a he-
lyieket és az érdeklõdõket. A Ha-
gyományõrzõ Mariska udvarban

november 11-én a Márton-napi
népszokásokat elevenítettük fel. A
pajtaszínház megtelt kisgyerme-
kes családokkal, ahol az óvodások
körjátékot adtak elõ. Nagy izgal-
mat jelentett a két liba, melyek kö-
zül az egyiket Gergely János pajta-
gazda megsimogattatta a gyere-
kekkel. Közben Márton püspök
életérõl beszélt, és arra biztatta a
gyerekeket, hogy keressék Már-
tont, aki a monda szerint libaólba
bújt el püspökké választása elõl.

Kis lámpásokkal keresésére indul-
tak a közeli utcakeresztig, majd
visszaérkezve megtalálták Már-
tont, akit püspökké választottak.

Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy idén is sikerült tovább szépí-
teni a Mariska udvart, ahol meg-
õrizve a régi falusi udvar jellegét,
mindent használt építõanyagból,
cserépbõl, téglából építünk meg.
Így készült a kemencénk is. A
gyógy- és fûszernövénykert fölött
rendbetettük a gyümölcsöst, a ki-
vágott fákból padokat, asztalokat
készítettünk. Girdán Józsefné szak-
mai tervei alapján a gyümölcsös fö-
lött egy újabb területet fogtunk
mûvelésbe, ahol kisebb-nagyobb
szigeteket alakítottunk ki, közte
füves sétányokkal. Azt szeretnénk,
hogy ezek az ágyások sokszínûsé-
gükkel nyûgözzék le a látogatókat,
ezért sokféle virágot, fûszernö-

vényt, gyümölcsfákat, terméshozó
bokrokat ültettünk bele. 

Kehidakustányi közmunkaprog-
ram sikerét nemcsak a látvány je-
lenti, hanem az is, hogy minden
megtermelt terményt fel is dolgoz-
nak. A Márton-napi vigasságon
helyben készült szörpökkel, lekvár-
ral és libazsírral megkent kemencé-
ben sült kenyérrel, többféle, közte
sütõtökös ízesítésû süteménnyel kí-
nálták a résztvevõket.

Antal Lívia

KEHIDAKUSTÁNY TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY ÉS GYÓGYHELY

Hagyománytisztelettel a jövõ fejlesztéseiben

A Novai Sportegyesület
megalakulásának 90. évfor-
dulóján adták át az újonnan
épült sportöltözõt. 

Lendvai Jenõné polgár-
mester köszöntõjében el-
mondta, hogy a négyöltözõs,
klubszobával rendelkezõ kor-
szerû épület alapkövét egy
éve tették le. A fejlesztés
megvalósítására a Novai
Sportegyesület nyert támo-
gatást, de az önkormányzat
és cégek is támogatták a lé-
tesítmény megépítését.

A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ a
sport kistelepüléseken betöl-
tött jelentõségérõl beszélt.

Szekeres Zoltán, az ADA-
Novai SE elnöke jelentõs év-
nek nevezte a 2017-es esz-
tendõt, mert, az új épület át-
adása, a sorozatban meg-
nyert két bajnoki cím, illetve
a megyei II. osztályban való
indulás mellett idén ünnepe-
lik a klub alapításának 90. év-
fordulóját is. 

Új sportöltözõ
Nován

Lázár István Gajdó Zoltán sírjánál.
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– A 2017-es esztendõt is pozitív
mérleggel zárhatjuk, hiszen a ko-
rábbi években elért eredményeink
megtartása mellett tovább tudtuk
községünket szépíteni, fejleszteni –
kezdte a beszélgetést Czigány Sán-
dor polgármester, akit évértékelés-
re kértünk. – Idén is gazdagodtunk
egy újabb épülettel, ami a sport-
centrumban kapott helyet. Föld-
szintjén tároljuk a település karban-
tartásához szükséges gépeinket,
emeletén pedig szabadidõs tevé-
kenységet szolgáló teret alakítot-
tunk ki. A sportcentrumban további
fejlesztésnek nézhetünk elébe, mi-
vel önkormányzatunk idei évben
beadott TAO-pályázata támogatást
nyert. A projekt az edzõpálya kor-
szerûsítését, bõvítését teszi lehetõ-
vé, és öntözõrendszer kiépítését a
centerpályához hasonlóan.

Az idei esztendõ legnagyobb
eredményének nevezhetjük a
nemesboldogasszonyfai út helyreál-
lítását, amit már kilenc éve szorgal-

maztunk. A Magyar Közút tulajdo-
nában lévõ úton komplett rekonst-
rukciót hajtottak végre a padkák és
a vízelvezetõ árkok rendbetételé-
vel. Az úttest teljes szélességben új
aszfaltréteget kapott. A helyreállí-
tás óriási jelentõséggel bír, mert
szolgálja a falu felsõ részén lakókat,
kedvet ad az új házat, otthont épí-
teni  szándékozóknak, másrészt so-
kan közlekednek ezen az összekötõ
úton Szentgyörgyvárról is,Keszthely
és Hévíz felé munkába. Hivatalos
átadását november 23-án tartjuk. 

– Az utcaképet a felújított út
mellett egy új 1956-os emlékmû is
díszíti. 

– Az 56-os Emlékbizottság támo-
gatásával létesítettük az emlékmû-
vet, ami a Mûvelõdési Ház kerítésé-
nek  sarkán kapott helyet. Az em-
lékmû körüli munkákat Gúzs György
helyi vállalkozó végezte el. Katonai
tiszteletadás mellett avattuk fel, az
ünnepség fõvédnöke Simicskó Ist-
ván honvédelmi miniszter volt. Az
„1956 – a szabadság kapuja” címû
alkotás Tóth Dávid budapesti szob-
rászmûvész keze munkáját dicséri.
Az alkotót és a mûvészi kompozíciót
dr. Cséby Géza irodalomtörténész
méltatta az avatáson. Egy nagyon
felemelõ megemlékezés részesei le-
hettünk, tiszteletünket kifejezve 56
forradalmárai, áldozatai elõtt, akik
„a nemzeti függetlenségért, a több-
pártrendszerre alapozott demokrá-
ciáért, alkotmányosságért, a terme-
lõ- és alkotómunka értelméért, az
emberhez való életért.” harcoltak,
ahogy az ünnep szónoka, Sághegyi
Attila alezredes, a Zala Megyei Vé-
delmi Bizottság honvédelmi refe-
rense kifejtette. A teltházas, Mûve-

lõdési Házban tartott ünnepségen
közremûködött a helyi Allegrezza
Kamarakórus, Sebestyén Rita vers-
mondó, valamint általános iskolánk
diákjai.

– Milyen pályázatok segítik a fa-
lu fejlesztését?

– A régi iskolaépület felújítására
tavaly beadott pályázatunk pozitív
elbírálást kapott. 2018 nyári tanítási
szünetében valósítjuk meg a beru-
házást, melynek része a fûtés kor-
szerûsítése, a nyílászárók és a padló-
zat cseréje, valamint az épület és a
tetõ szigetelése. Önkormányzatunk
szívügyének tekinti az iskolát, mely-
nek magas színvonalú mûködését a
tárgyi feltételek javításával igyekszik
segíteni. Jövõ nyáron tervezzük a
szülõk bevonásával az udvar rend-
betételét játszóeszközökkel és par-
kosítással. Az Alsópáhokért Közala-
pítvány támogatást nyert EFOP-
pályázaton egy hároméves idõtarta-
mú projektre, melyben több mint
80 rendezvény megvalósítása szere-

pel. Ez egy közösségfejlesztõ pro-
jekt, melynek tematikája többek kö-
zött a társadalmi szerepvállalás, az
önkéntesség, a közösségépítés erõ-
sítésére irányul. Ez a pályázat segí-
tette az október 23-i nagy ünnepsé-
günk színvonalas megrendezését is.
Szintén ezen projekt keretében va-
lósul meg az adventi és karácsonyi
ünnepségünk. 

Önkormányzatunk várja a hegyi
utak felújítására februárban be-
adott pályázatának elbírálását, bízva
annak eredményességében. Jövõre
akkor ez a beruházás is elkezdõdhet
a kijelölt hegyi utak aszfaltozásával.
Kiemelten támogatjuk az egyház-
községet is. A tervezett fejlesztések
között éppen ezért említeném
meg, hogy háttérmunkával segítet-
tük pályázatuk elkészítését, amit a
plébánia energetikai korszerûsítésé-
re nyújtottak be.

Nagy fontossággal bír, hogy idén
a nemesboldogasszonyfai falurész
Tölgyfa utcájában megtörtént a

közvilágítás kiépítése. Itt korábban
26 telek lett közmûvesítve. Örö-
münkre szolgál, hogy a CSOK-
program segítségével az elsõ csalá-
di ház építését megkezdték a tulaj-
donosok. Azt gondolom, hogy a
nemesboldogasszonyfai út helyreál-
lításával az építkezési kedv is meg-
nõ ezen a gyönyörû balatoni pano-
rámával rendelkezõ részen. Az el-
múlt években egyébiránt mintegy
80-100 fõvel növekedett állandó la-
kosaink száma, ami a település élhe-
tõségét bizonyítja. E tekintetben jó
hír az is, hogy a Dunántúli Regioná-
lis Vízmû várhatóan jövõ esztendõ-
ben elkezdi a Kossuth utca folytatá-
sában lévõ belterületi telkek csator-
názását. Településünk egy benzin-
kúttal is gyarapodik egy magánbe-
ruházás által, ami az alsópáhokhoz
tartozó  SPAR áruház alatt épül meg
a körforgalomhoz közel. 

– Milyen rendezvények szolgál-
ták idén a falu közösségi életét?

– Ebben az évben is nagyon
mozgalmas kulturális élet zajlott. Ál-
talános iskolánk tornacsarnokában
harmadik alkalommal rendeztük
meg a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsé-
ge, vagyis a KÓTA csúcsminõsítõ
versenyét. A házigazda Bodzavirág
Népdalkör ezúttal is sikeresen sze-
repelt, hiszen immár hatodszor ér-
demelte ki az Aranypáva Nagydíjat.
Mûvelõdési házunkban egymást ér-
ték a színvonalas rendezvények. Az
EFOP-projekt keretében több tema-
tikus programot valósítottunk meg,
többek között szeptember végén
az alsópáhoki õszköszöntõt. Közben
nem maradt el a szüreti felvonulás
sem, a Vöröskereszt Keszthelyi Te-
rületi Szervezete, az Aranykorúak
Társasága és az alsópáhoki Vöröske-
reszt, valamint az Önkormányzat
szervezésében. Októberben az 56-
os megemlékezésen kívül megün-
nepeltük a zene világnapját, fel-
avattuk felújított könyvtárunkat,
valamint köszöntöttük településünk
szépkorú lakóit.

Az elkövetkezõ idõszakban is azt
szeretnénk, hogy folytatódjon a fa-
lufejlesztés lendülete. Ennek érde-
kében, ahogy eddig is, mindent
megteszünk, hogy széles körû pá-
lyázati tevékenységgel is  elõsegít-
sük településünk további fejlõdését
– hangsúlyozta végül Czigány Sán-
dor polgármester.

Antal Lívia

Az 1251 óta lakott, 320 lelkes
Nemesrádó egykoron szebb na-
pokat is látott. Volt idõ, amikor
három iskolában, hat tanár és
egy kántortanító is dolgozott.
Mostanra már se iskola, se óvo-
da nincs, viszont reményt keltõ,
hogy mintegy félszáz 14 év alat-
ti gyermek él a községben. 

A fiataloknak igyekszünk is te-
ret, lehetõséget, programokat
biztosítani, hogy helyben tartsuk
õket. A község központjában egy
sokfunkciós játszópark is az õ
kedvüket keresi. A Kurázsi Kultu-
rális Közhasznú Egyesületünk a
közösség megtartó erejének nö-
velése céljával segíti a kisközség
társadalmi és gazdasági struktú-
rájából adódó, az itt élõk szociális
helyzetébõl eredõ kulturális hát-
rányok mérséklését, életminõsé-
gük javítását. Mûködik egy szín-
játszó csoport, táncklub, sok
programot szervezünk. A térség-
ben elõször mi készítettünk bet-
lehemet és az adventi hétvégé-
ken kézmûves programokra vár-
juk a gyerekeket, majd a falukará-
csony veszi kezdetét a közösségi
házban – mesélte Gazdagné
Gecse Anna polgármester, akivel a
falu fejlesztésérõl beszélgettünk.

– A község központjában egy
magasabban lévõ helyen található
a barokk stílusban épült templo-
munk. Az itt lévõ partfalat a szep-
temberi falunapra pályázati forrás
segítségével úgy szépítettük meg,
hogy dombormû formájában a 14
stáció is rákerüljön. A ravatalozónk
pályázathoz kapcsolódó felújítása
is folyamatban van. Járdafelújítás-
ban nem gondolkozunk, de jó pár
utca burkolatának megerõsítését
szeretnénk egyszer elvégezni. A
Markója Lászlóról, az 1930-as
években tevékenykedõ kántorta-
nítóról nevet kapott és az önkor-
mányzat által megvásárolt, majd
felújított házban könyvtár és

internetes helyiség mûködik. Egy-
másra figyelõ jó szomszédok él-
nek nálunk, de tervben van a köz-
térfigyelõ kamerarendszer bõvíté-
se. Az ötfõs képviselõ-testület
egyfelé húz, értékmentõ és érték-
teremtõ hozzáállással. Lobbizunk
a település könnyebb elérhetõsé-
géért a környezõ városokból, sze-
retnénk elérni, hogy hétvégéken

több autóbusz közlekedjen be a
községünkbe.

– Az idõsek megbecsülése
sem marad el?

– Nemesrádó önkormányzatá-
nak jelenlegi képviselõ-testülete
már a megalakulásakor határo-
zott arról, hogy októberben mû-
sorral és vendéglátással köszönt-
jük a faluban élõ nyugdíjasokat és
azokra a településhez kötõdõ
aranykorúakra is gondoltunk,
akiknek itt van hegyi birtoka, szõ-
lõje, egyéb ingatlana. A helyben
élõ kisiskolásokat Kránicz Renáta,
a képviselõ-testület tagja készí-
tette föl egy szívhez szóló zenés-

táncos-verses mûsor elõadására,
amellyel a gyerekek nagyszüleik-
nek és a meghívottaknak hoztak
örömperceket. Idén egy sült hú-
sos, töltött-káposztás, hurkás-kol-
bászos disznótoros vacsora volt a
meglepetés. 

A több mint félszáz fõre készü-
lõ hús sütéséhez a nagykapornaki
idõsotthon konyháját is igénybe

vettük, a krumplit mi fõztük és a
káposztát is saját kezûleg készítet-
tük. A vacsorán a férjével megje-
lent, a faluban született Lepsényi
Lászlóné az összefogást, a jó kö-
zösséget, az õszinte párbeszédet,
a megtisztelõ estebéd megvalósí-
tóit dicsérte. Tóth Tibor nyugal-
mazott középiskolai mérnöktanár-
nak hegyi birtoka van a települé-
sen, de minden évben elfogadja a
meghívást, mert minden alkalom-
mal jól érzi magát a jóízû ételek el-
fogyasztásakor, a vidám beszélge-
tések alkalmával és a gyermekkori
élmények felidézésekor.

Nemes Norbert

NEMESRÁDÓ NAGYRABECSÜLÉSE

Aranykorúakat köszöntöttek

Alsópáhok vonzereje nem csupán a két üdülõváros, Hévíz és Keszt-
hely közelségében rejlik. Tetszetõségéhez a rendezett utcák, virágos te-
rek, a sorra újuló és létesülõ épületek is hozzájárulnak, bizonyítva, hogy
az önkormányzat gondos gazdája a településnek. Alsópáhok szolgálta-
tásaiban is magas színvonallal rendelkezik, nem csoda hát, hogy az el-
múlt években a beköltözéseknek köszönhetõen közel száz fõvel nõtt
meg állandó lakosaik száma. 

TISZTELGÉS 56 HÕSEI ELÕTT

Alsópáhok példás akarata

Czigány Sándor

Helyreállítják a nemesboldogasszonyfai utat.

56-os megemlékezés a mûvelõdési házban.
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