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A TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK KÉPEIBÕL

Zala Arca fotókiállítás
Zala Arca címmel nyílt kiállítás a települési arculati kézikönyvekben szereplõ fotókból a megyeháza földszintjén. A tárlaton 11
tablón összesen 67 képet tüntettek fel, melyek az egyes települések
építészeti, táji értékeirõl árulkodnak.

Az elmúlt évben az egyik legnagyobb feladatot jelentette az önkormányzatoknak, mind pedig az
állami fõépítészi hatáskörben eljáró kormányhivataloknak és egyéb
szakmai szervezeteknek a települési arculati kézikönyv elkészítése.

Ezt december 31-i határidõvel kellett megtenniük, mondta Lengl
Zoltán, a Zala Megyei Kormányhivatal állami fõépítésze. Kitért arra,
hogy a már kezdetekben találkoztak olyan jelentõs és kiváló minõségben elkészített kézikönyvek-

Trajer Ferenc és Lengl Zoltán a megnyitón.

KATASZTRÓFAVÉDELMI VERSENY

Felkészülten a bajban
Ismét a zalaegerszegi Dísz tér adott helyet a Katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny megyei fordulójának április 18-án, melyen hat általános iskola és öt középiskolai csapat vetélkedett egymással az országos döntõn való részvételért.

– Ez a 26. alkalom, hogy megrendeztük a versenyt, melynek
döntõjében tizenegy feladatban
versengtek a járások legjobbjai. A
diákoknak elméleti és gyakorlati
feladatok megoldásával kellett bizonyítaniuk felkészültségüket –
mondta érdeklõdésünkre Cseresznyés Dániel tûzoltó fõhadnagy, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivõje.
A versenyfeladatok között szerepelt: veszélyes anyag felismerése, elsõ-segélynyújtási ismeretek,
iparbiztonsági activity, ár- és belvízvédekezés, tûzoltó szakfelszerelések felismerése, hulladékok
szelektív válogatása, sugár szerelése gépjármûfecskendõrõl, polgári védelmi ismeretek, közlekedésbiztonsági és térképészeti feladatok megoldása is.
Az eredményhirdetésen a
díjakat Kemény József nyugállományú polgári védelmi ezredes, a
Zala Megyei Polgári Védelmi Szövetség elnöke és Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei közgyûlés alelnöke
Egri Gyula megyei katasztrófavédelmi igazgatóval adta át. Az
egyes állomásokat legeredményesebben teljesítõ csapatok különdíjakat vehettek át.
Az országos döntõt április 21én Budapesten tartották. Ezen a
két elsõ helyezett zalaegerszegi
intézmény képviselte a megyét,
általános iskolás kategóriában a

Mindszenty József Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium, míg középiskolás kategóriában a Ganz
Ábrahám Szakgimnázium.

kel, így már akkor felmerült bennünk a kiállítás megrendezésének
gondolata. Ezt az ötletet dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott is támogatta. Lengl Zoltán köszönetét fejezte ki kollégáinak a tablók elkészítéséért, és a megyei építészeti
kamarának, mely anyagilag is támogatta a kezdeményezést. Kiemelte, hogy egyfajta párbeszéd
indult el a települések és az építészeti szakma között, és ez a jó kapcsolat a települési arculati kézikönyvek gyakorlati alkalmazása
során is megmarad.
A kiállítást Trajer Ferenc, Zala
Megyei Építész Kamara elnöke nyitotta meg. Zala megyében 256 település van, melyek között 198 települési arculati kézikönyvét véleményeztek, és még 28 hiányzik.
Úgy vélekedett, hogy a beadott
munkákban nagyon sok jó ötlettel
találkoztak, ugyanakkor számos
könyvben nem odavaló példákkal
mutatják be a települést. Mint
mondta, összességében bízik abban, hogy a települési arculati kézikönyvek elérik a céljukat az
épített és természeti környezet
megóvásában, és jövõbeni alakításában.

Nagykanizsa
város napja és
utcatánc-fesztivál
2018. április 27–28–29.

Önfeledt vidámság, jókedv,
gyermekkacaj – párnacsata az elmúlt évi városnapi ünnepségen
Nagykanizsán, ahol idén is hasonló
jókedvre számítanak.
Pénteken, az Erzsébet téren
raklapfestõ rekordkísérlettel indulnak a szórakoztató programok,
melyeket koncertek követnek.
Szombat délután ugyancsak éne-

kesek, zenekarok lépnek fel,
21.30-kor pedig tûzijáték lesz.
Vasárnap az Eraklin Táncklub
szervezésében kerül sor az utcatánc-fesztiválra. A felvonulás után
a téren felállított öt színpadon közel ezer táncos produkcióját élvezheti a közönség. A háromnapos
rendezvényt számos kísérõ program színesíti.
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A magyar költészet napján
A magyar költészet napját
1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik hazánkban. A magyar líra elõtt tisztelegve emlékeztek meg a jeles
napról a Zala Megyei Kormányhivatal munkatársai egy-egy szabadon választott verssel a Megyeháza Klub rendezvényen.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azzal
kezdte, hogy szívesen szaval verseket rendezvényeken, bár sokak
szerint ez szokatlan egy parlamenti képviselõtõl. Wass Albert:
Szent a falu címû versét már
többször elszavalta települési rendezvényeken, most is ezt választotta, mert az erdélyi író a kedvenc költõje.
Némethné Némethy Csilla, a
kormányhivatal hatósági fõosztályának közoktatási-értékelési referense József Attila Kertész leszek címû megzenésített versét
énekelte el.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott Petõfi Sándor: Szeptember
végén címû versét szavalta el, egy
általa sokat forgatott Petõfi verseskötetbõl, amibõl érettségijére
és felvételijére is tanult. Felidézte,
hogy Lux Adrienne magyar tanárnõ nagyon magas követelményeket támasztott diákjai felé, ugyanakkor a versek szeretetét is átadta nekik.
Dr. Gyimesi Endrének, Zalaegerszeg korábbi polgármesterének is szigorú magyar tanárja
volt. Mint mondta, rengeteg memoritert írt elõ, amiért utólag is
hálás, mert rendkívül sok verset
tud még most is kívülrõl. Ezúttal
felolvasott, mégpedig Ady Endre:
Krisztus-kereszt az erdõn címû
versét, ami szerinte a költõ legszebb istenes verse.
A rendezvényen közel húszan
szavaltak, köztük legfiatalabb
résztvevõként, a tízéves Selmeczi
Sára. A zalaegerszegi Dózsa
György Tagiskola tanulója Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág címû
versét adta elõ.
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BESZÉDLEÍRÓ SZOFTVER.
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a zalai
összbírói értekezletet megelõzõ sajtótájékoztatón arról
beszélt, hogy a Zalaegerszegi
Törvényszéken
tavaly
pilotprojektként elindított
program révén az ország bíróságai olyan beszédleíró
szoftverhez jutnak, amely
akár teljes egészében automatizálni tudja a jegyzõkönyvkészítést.
Az igazságügyi alkalmazottak az így felszabaduló
energiájukat érdemi, bírók és
bírósági titkárok melletti feladatokra fordíthatják.
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A MUNKAINDITÓ FÓRUMOT JÁRÁSI EGYEZTETÉSEK KÖVETIK

Módosítják a megyei területrendezési tervet
A Zala Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatban tartottak munkaindító fórumát a megyeházán. Ezt járásszintû egyeztetések is követik majd,
melyen az önkormányzatok még
élhetnek elképzeléseik érvényesítése lehetõségével.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke elmondta, megyei önkormányzatok feladatkörébe tartozik a területrendezési feladatok ellátása, így a zalai megyei
terv is közvetítõként szolgál az országos illetve a településszintû
tervek között. Mint fogalmazott,
különösen az infrastruktúra-hálózat tekintetében érzik ennek jelentõségét és súlyát.
A Zala Megyei Területrendezési
Terv 2010-ben módosult, 2013ban csak az Országos Területrendezési Terv, a megyei terveknek
azzal való összhangteremtõ módosítására azonban nem került
sor, Tolna megyét kivéve. Az OTR
átmeneti rendelkezései biztosították a koherenciát az egyes tervezési szintek között. Így most 13 év
után valósulhat meg a megyei területrendezési tervek egy idõben
történõ módosítása, melyet a kormányzat teljes mértékben támogat. 2017 augusztusában került az
Országgyûlés elé az egységes törvénytervezet, melyrõl a most alakuló parlament dönt majd, jelezte.
Az alelnök elmondta továbbá,
hogy 2017 februárjában keresték
meg az önkormányzatokat, kiemelt fejlesztési terület kijelölésé-

Már a Festeticsek kora óta a
mandulafák határozták meg Vonyarcvashegy arculatát, s ezek
ma is egyre jelentõsebbek. Ennek jegyében szervezik meg évrõl évre a Hercegi Mandulás Napokat. A programsorozat azon
kultúrtörténeti értéknek állít
emléket, mely szerint a település egykor a keszthelyi Festeticscsalád birtoka volt, s a mostani
nagyközség nyugati területén
helyezkedett el a fõúri család
mandulás kertje.

– Idén is a helyi mûvelõdési ház
munkatársai szervezték, bonyolították a programokat. A tündérkerti mandulafák felszalagozását
az óvodások végezték, a mandulavirágzás megfestését képzõmûvészeti délutánon próbálhatták ki
az ügyes kezûek, majd a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
térzenéje mellett feldíszítettük a
Mandulás utca mandula fáit. Volt
koncert, kiállítás és a Turisztikai
egyesületünk tagjainak felajánlásával még mandulás sütemények
kóstolója is – foglalta össze Péter
Károly polgármester a tavasz elsõ
helyi nagyrendezvényének történetét.
– Aki tavasszal hozzánk látogat, az mindenfelé csak illúzióromboló bontásokkal, építésekkel, feltúrt utakkal, járdákkal találkozik. A képviselõ-testületünk
tagjai is efféle benyomásokat szerezhettek a minapi kerékpáros településszemle, községbejárás alkalmával. A folyamat viszont csak
kezdeti fázisa annak a települést
megszépítõ, modernizáló sikertörténetnek, amit a szezon kezdetére készre kívánunk jelenteni.
A Rákóczi utcában és a Helikon utcában a csapadékvíz-hálózat
megújítását a sokszor pontatlan
közmûtérképek
hátráltatták
ugyan, de sikerült úrrá lenni a nehézségeken, így május végére

Balról Füleky Zsolt és Pácsony Imre.
re, valamint egyéb módosító kívánalmakra kérdeztek rá. A 256 zalai
településbõl 124 vett részt ebben
az adatszolgáltatásban, köztük 23
élt módosító javaslattal. A fejlesztésû szemléletû megyei övezetekre a megyei önkormányzat országos szinten javaslatot tett, az
egyes
jogszabály-módosítások
esetében pedig élt véleményezési
jogával, mint a Balatoni Kiemelt
Üdülõkörzet illetve a Budapesti
Agglomeráció Területrendezési
Tervével kapcsolatosan.
A megyei közgyûlés 2017. november 31-i ülésén határozatot
hozott arról, hogy aktualizálja a
hatályos Zala Megyei Területrendezési Tervet, melynek megvalósítása érdekében 2018. január 11én kötötte meg a vállalkozói szerzõdést a Pestterv Kft.-vel Február
végén ismét felvették a kapcsola-

tot az önkormányzatokkal, jelenleg 181 település területrendezési
tervét bírják. Emellett az állami
szervektõl is bekérték a szükséges
adatokat, így már nagyobb léptékekben folytatódhat a munka, fogalmazott Pácsonyi Imre alelnök.
A fórumon Füleky Zsolt, a
Miniszterelnökség építészeti és

építésügyi helyettes államtitkára
tartott tájékoztató elõadást a megyei területrendezési tervek módosításáról, a településképi arculati kézikönyvek, valamint a településkép-védelmi eszközök készítésérõl és felhasználásáról.
Megtudtuk, hogy a Miniszterelnökség 100 százalékos finanszírozással és szakmai koordinációval
segíti a megyei önkormányzatokat
területrendezési feladataik ellátásában.
Annak érdekében, hogy a megyei területrendezési tervek egy
idõben, a hatályos jogszabályoknak megfelelõen készüljenek el, a
megyei önkormányzatok a most
közzétett szakmai kiadványból
kapnak útmutatást területrendezési terveik felülvizsgálatához. E
munka könnyebbé tételéhez hozzájárul az a 2018. január 1-én hatályba lépett törvénymódosítás is,
mely a megyei önkormányzatok
számára ingyenesen és digitálisan
hozzáférhetõvé tette a tervek felülvizsgálatához nélkülözhetetlen
alaptérképi adatokat.

MEGÚJULT ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE LENTIBEN

Szebb, korszerûbb
Mintegy 200 millió forintból valósult meg a Napközi Otthonos
Óvoda és a bölcsõde fejlesztése a településen. Az ünnepségen
Horváth László polgármester beszélt a beruházás részleteirõl,
melynek során a bölcsõde és az óvoda központi épülete átesett
egy energiahatékonysági fejlesztésen, továbbá megújították a
csoportszobák berendezését és a játszóudvarokat. A bölcsõdében a konyha, valamint a szellõzési rendszer vált korszerûbbé,
de átalakították a kazánházat is. A fejlesztés kiegészül még a
bölcsõde bútorzatának részleges megújításával. Az intézmények
udvarai körül pedig új kerítést építettek.
Az eseményen részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos és dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke, aki szintén méltatta a beruházás jelentõségét.

HERCEGI MANDULÁS NAPOK

Vonyarcvashegy sikerre hangolva
kész lehet a kivitelezés. Ezzel párhuzamosan zajlik az Arany János
utca fejlesztése. Ez a közterület
viszi a rendezvénytér irányából az
üdülõket a kiváló strandunkra. Itt
térköves járdaépítés, útszélesítés,
közútkorrekció és az útburkolat
megújítása folyamatosan zajlik. A
Fõ utca három szakaszán is folytatódik a járdák rendbetétele május végéig.

buszöblök újjáépítését, a biztonsági kerékpáros sáv talajcseréjét.
Július közepére várhatóan az öszszes nyomvályúnak búcsút mondhatunk a vashegyi településrészen.
Elfogadta a testület a településünk arculati kézikönyvét. Ezt
alapul véve a Kossuth és Petõfi
utcai vállalkozók egységes kültéri
teraszrendszer kiépítésén fára-

tése is tervben van a település
nyugati részén található hegyi részen. Az alapkõ letételre várhatóan még tavasszal sort kerítenek.
– Milyen pályázatok segítik
Vonyarcvashegy fejlesztését?
– A „balatoni és erdei mondák
helyi birodalmának” kiépítésén
gõzerõvel dolgozunk. A helyi termékeket árusító piac létesítése is
megvalósítás elõtt van. A jelenlegi rendezvénytér tetejénél több ütemre bontottan alakítunk ki egy 450
négyzetméteres fedett,
vizesblokkal ellátott termelõi piacot, amit jövõre
kívánunk
átadni.
A
strand felkészítése is folyamatos. Strandfejlesztési pályázatunk utolsó
simításait végezzük. Járdát építettünk, a kisgyerekek pancsolót kaptak,
párakapus zuhanyzó létesült, kenukat szereztünk be, õrzött, egyedi
kóddal mûködõ kerékpár
tárolókat
állítottunk
üzembe. Megújítjuk a
Péter Károly polgármester a Hercegi Mandulás Napok ünnepségén.
strandi beléptetõ rendMegkezdõdött a 71-es fõköz- doznak. Egy részük a fõépíté- szert, és figyeljük a Turisztikai
lekedési út helyi szakaszának újjá- szünkkel egyeztetve, a szezon Ügynökség új strandfejlesztési
építése is. Az elsõ ütemben a Liszt elõtt, más részük, a szezon után, pályázatainak kiírását.
Ferenc közig, egy 1,1 kilométeres szeptemberben építik majd ki az
Augusztus végén megkezdjük
szakasz rekonstrukcióját valósítja építészeti harmóniára törekvés az önkormányzat épületének telmeg a Magyar Közút. Sebesség- jegyében a teraszokat. Ötletelés, jes külsõ energetikai felújítását.
korlátozás, tárcsás forgalomirá- egyeztetés indult el egy erdei Nyílászáró csere, külsõ hõszigetenyítás és félpályás útlezárás mel- kalandpark
létesítésérõl.
A lés, tetõ- és elektromos hálózatlett a kivitelezõ Horváth-Ép mun- Bakonyerdõ Zrt. valamint a Ma- csere valamint fûtéskorszerûsítés
katársai végzik a burkolat profilo- gyar Természetjáró Szövetség is napirenden lesz. A település
zó marását, az útpadka tisztítását, partnerségében egy négy évsza- rendezési tervének elkészítésén is
a pályaszerkezet felújítását, a kos menedékház és kilátó létesí- nagy erõvel dolgozunk, hogy áp-

Zajlik az Arany János utca rekonstrukciója
rilis végén elfogadhassuk mi is és
a szakhatóságok is.
A NIF vezényli a balatoni bringakörút települési szakaszának
felújítását, szélesítését. Az óvodában önerõbõl egy lépcsõ burkolását, felújítását végeztük el, illetve a padlástér belülrõl történõ
gipszkartonozását csináltuk meg,
hogy a hely tároló helyiségként is
használható legyen. Az óvoda fejlesztésére már több ütemben
sort kerítettünk. Figyeljük a kiírt
pályázatokat. Ha olyanra lelünk,
ami a további modernizálást segíti, akkor rögvest jelentkezünk a
pénzügyi forrás igénybevételére.
Találtunk pályázati pénzt az elsõ
világháborús emlékek gondozására, a közös önkormányzat családbarát jellegének erõsítését
szolgáló kirándulás megszervezésére. A Mûvelõdési Ház és Könyvtár a helyi idegenforgalmi rendezvények legfõbb szervezõje és
bonyolítója. Ezért döntöttünk
úgy, hogy egy közmûvelõdési pályázathoz kapcsolódóan vetítõvásznakat, kivetítõket, hang- és
fénytechnikai eszközöket szerzünk be.
– A rendezvények, fesztiválok
már májustól csúcsra járnak.

– A márciusi képviselõ-testületi ülésünkön számolt be feladatellátásáról a 12 civil szervezetünk, egyesületünk. Mindegyikük munkáját hálás köszönet illeti. A polgárõreink felvállalták a
Szent Mihály-dombi kápolnában
tartott esküvõk autóinak õrzését
is. Az IFA-bevételbõl kap támogatást a Turisztikai Egyesületünk.
A testület a költségvetésében jóváhagyta a rendezvények, fesztiválok megvalósítását szolgáló
keretet.
Idén sem szenvednek hiányt
az üdülõvendégek sport-, szórakoztató, gasztronómiai, mûvészeti és zenei programokból. A május
végi Orbán-napi Borünnep, a
strand és szezonnyitó, a kézmûves sörök és házi ízek fesztiválja,
az úszólámpás építõ világbajnokság, a fúvószenekari fesztivál, az
öt alkalmas Szent Mihály-dombi
zenés esték, a boros forgatag, a
40 halász emléknap, a bor és csemegeszõlõ fesztivál és a pontyfesztivál is sokak számára lesz
vonzó. A honlapunkon is közzétett sztárfellépõk, zenekarok
szerzõdéseire a napokban kerül rá
a pecsét.
Nemes Norbert

TÉRSÉG
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Április 27-28-29-én még inkább életre kel az Erzsébet tér,
Nagykanizsa patinás fõtere, a
város napja programsorozatnak
köszönhetõen. A tér 1898-ban –
Erzsébet királynéról – kapta nevét, majd vált száz évvel késõbb
e nívós esemény helyszínéül
1994-ben. Így idén huszonnegyedik alkalommal számít a
nagyérdemû érdeklõdésére.

– Valóban, közgyûlési döntés
értelmében 1994 áprilisa óta rendezzük meg a város napját, melynek kiemelkedõ eseménye az idén
április 27-re esõ díszközgyûlés a
Medgyaszay Házban. Ezen a

ÜNNEP

VÁROSNAPI PROGRAMSOROZAT ÁPRILIS VÉGÉN

Építkezések éve Nagykanizsán
Pénteken, az Erzsébet téren
raklapfestõ rekordkísérlettel kezdõdnek a szórakoztató programok, melyeket koncertek követnek. Szombat délután énekesek,
zenekarok lépnek fel, 21.30-kor

esetében sem, ugyanakkor idén
közülük több a kivitelezés fázisába léphet. A Modern városok
program keretében megépülõ
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok azért jelentõs
Nagykanizsa számára, mert jelenleg nem rendelkezünk olyan épülettel, ahol több ezer ember elférne. A kiviteli tervek már elkészültek, következhet a közbeszerzési eljárás. Reméljük, hogy az év
végére átadhatjuk a nyertes kivitelezõnek a munkaterületet, és
az épület 2019 végére elkészülhet. Az uszoda régi épülete már
nem felel meg a kor elvárásainak,
ezért is örülünk az új uszoda-

komplexum
megépítésének.
Nagykanizsán nagy hagyományai
vannak a vizes sportoknak, így
ebben az örömben úszóink, vízilabdázóink is osztoznak. Az új létesítménnyel az úszásoktatás is
magasabb szintre emelkedhet. A
versenyuszoda esetében is 2019
vége a kivitelezés befejezési határideje.
– Milyen más beruházásokra
kerülhet sor idén?
– A TOP-keretbõl megkezdhetjük a bölcsõdék, óvodák, orvosi
rendelõk felújítását idén, továbbá
új gyermekorvosi rendelõt építünk a Csengery úton. A Zöld város – Zöld Nagykanizsa program

révén tovább szépül a belváros,
hiszen megújul az Eötvös, a Széchenyi és a Deák tér, valamint a
Ferences kolostor szomszédsága.
Maga a kolostor rekonstrukciója
is elindul. A TIF-programból további utcák újulhatnak meg, húsz
helyszínen történnek majd munkálatok a városban. Több utcában
a közmûveket is kicseréljük az úttest újraaszfaltozása mellett.
Tovább fejlõdik a Csónakázó-tó
környezete, egyrészt megépül
köré a sétány, valamint a kerék-

ménye. A Zalaerdõ Zrt.-nek köszönhetjük, a vállalat végezte el a
tíz éve lezárt, olajfúró-toronyból
kialakított kilátó felújítását.
– Végül beszéljünk a gazdaságfejlesztést segítõ beruházásokról!
– Az ipari park fejlesztését két
program is szolgálja. A Modern
Városok Program révén közel 70
hektáros, míg a TOP-program segítségével 50 hektáros területtel
bõvül. Nagykanizsa és a térség
gazdaságfejlesztésében egyre
fontosabb szerepet tölt be az ipari park, ezt igazolják a meglévõ
cégek beruházásai, melyek létszámbõvítéssel is jártak. A GE a
város legnagyobb foglalkoztatója, ami most már újból a régi nevét, a Tungsram-ot viseli. Az új
tulajdonos beszámolt terveirõl,
hogy a gyártás mellett kutatásfejlesztés is indulhat az üzemben.
Mozgalmas év elõtt állunk, hiszen több kivitelezés is megkezdõdhet. Bízunk benne, hogy a

Cseresnyés Péter államtitkár és Dénes Sándor kitüntetéseket
ad át a tavalyi díszközgyûlésen.
pénteki ünnepen ismerjük el a köz
szolgálatában élenjárókat, azokat
a polgártársainkat, akik munkájuk
során kimagasló és példamutató
tevékenységet végeznek az itt
élõkért, a városért, Nagykanizsa
hírnevének növeléséért – kezdte a
beszélgetést Dénes Sándor polgármester. – Ilyenkor adjuk át az
önkormányzat által alapított kitüntetéseket, többek között a
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára”, a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” és a
„Nagykanizsa Városért” kitüntetõ
címeket. Tulajdonképpen ezzel az
eseménnyel nyitjuk meg a városnapi programsorozatot, melynek az Erzsébet tér és a Fõ utca
egy része ad helyet. Ilyenkor testvérvárosaink küldöttségeit is fogadjuk, illetve vendégül látjuk. A
programkínálatot tekintve ismét
sokszínûségre, változatosságra
számíthatnak lakosaink és a látogatók, bátran kijelenthetjük, hogy
ezúttal is minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót.

pedig tûzijáték lesz. Vasárnap az
Eraklin Táncklub szervezésében
kerül sor az utcatánc-fesztiválra.
A felvonulás után a téren felállított öt színpadon közel ezer táncos produkcióját élvezheti a közönség. A háromnapos rendezvényt számtalan kísérõ program
színesíti.
– Az ünnepek után folytatódnak a dolgos hétköznapok. A
Modern városok program valamint a TOP-program tekintetében milyen feladatok várnak az
önkormányzatra idén?
– A választás eredményének
tükrében valóban folytatódhat a
munka, ami örvendetes. Az eddigi éveket az elõkészítés határozta
meg, hiszen olyan nagy volumenû beruházásokról van szó, melyek végrehajtása alapos tervezést igényel a tervezõ asztalon kívül is. Nagyon fontos elvárás
ugyanis, hogy hosszú távra legyen biztosítva fenntarthatóságuk. Éppen ezért nem történt
meg alapkõletétel egy projekt

Ilyen lesz a Ferences kolostor, amikor megújul.
párút hiányzó szakasza, így teljessé válik a kerékpáros összeköttetés a belvárosból. Megépül egy
kerékpáros központ padokkal, információs táblákkal, tûzrakó helyekkel, valamint egy nagyon modern játszótér, ahol valamennyi
korosztály számára lesz valamilyen fitnesz eszköz, melyen mozoghat. A Csótó nagyon kedvelt a
lakosság körében, hiszen a lovas,
kerékpáros, kajak-kenus, sárkányhajós versenyek otthona. Április
14-én elõször adott helyet a
Spartan Race országos akadályfutásnak, mely közel tízezer embert
vonzott. Nagy büszkeségünk a
közelmúltban átadott kilátótorony a Csónakázó-tónál, ami Dunántúl legmagasabb ilyen létesít-

szõlõhegyekkel, lankás
dombokkal ölelt Galambok ligetes erdõi között
található Dél-Zala egyik legszebb
horgásztava. A lankákon évszázadok óta szõlõ- és gyümölcstermesztés folyik. A Zalakaros melletti településünkön egyre többen foglalkoznak szállásadással,
vendégfogadással. Megbecsültek nálunk a helyi termelõk, a
borász, a méhész, a tökmagolajelõállító. A település, a Varga
Attiláné nyugalmazott mûvészpedagógus által irányított helyi
hagyományõrzõ közhasznú alapítvány (GaHaKA) révén máig hûen õrzi hagyományait, sajátos
népviseletét, népszokásait, népdalkincsét. Számunkra ez a fõ
kincs – mesélte Bertók Ferenc
polgármester, aki a falufejlesztés
eredményeirõl is szólt.

A

KÖZPONTI

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

–Tavaly befejeztük az óvodánk
teljes rekonstrukcióját, felújítottuk a Kossuth utca több járdaszakaszát, a Csányi és a Nefelejcs teljes útburkolatát. Egy zártkerti
revitalizációs pályázati programhoz kapcsolódva egy éve adtuk át
a kerítéssel körbevett, közmunkások által gondozott, félezer gyümölcsfát magában foglaló önkormányzati kertet. Saját, gyermekés szociális étkeztetést bonyolító
konyhával rendelkezünk. A szolgáltató központunk koordinálja a
kéthektáros zöldséges-, illetve
ugyanekkora gyümölcsös ker-

2018-as esztendõ az építkezések
éveként íródhat be Nagykanizsa
történetébe. Reményeink szerint
olyan beruházások válnak valóra,
melyek hosszú távon hozzájárulnak a város gazdasági, társadalmi
és kulturális fejlõdéséhez, valamint térségközponti szerepének
növeléséhez – hangsúlyozta Dénes Sándor polgármester.
A tavasz biztos eljöttét jelzi,
hogy április 19-én megnyitották a
szökõkutat az Erzsébet téren.
Kellemes tavaszi idõjárásra számítanak a városnapi hétvégén is,
hogy mindenki élvezhesse a változatos programkínálatot, melyet
a szervezõk nagy gonddal készítettek elõ.
Antal Lívia

X. Galamboki Szent György Vesszõ Napja
tünkkel kapcsolatos értékesítési
és egyéb teendõket. Az itt termett egészséges növények egy
részét a konyhánkon dolgozzuk
föl, a többit helyben értékesítjük.
Egy tavaly vásárolt régi, pincés
épületben: zöldségtárolót, raktárt, és elõkészítõ helyiségeket

szolgálására. Szeretnénk elindítani
egy gyógynövény termesztõ- és
feldolgozó mintaprogramot is. A
GaHaKA és a polgárõrség által
szervezett legutóbbi borversenyre már 167 borminta érkezett és
tíz helyi termelõ kapott arany minõsítést ízletes nedûjére.

Bertók Ferenc polgármester köszönti az ünneplõket.
alakítunk ki. A hûtõkapacitással
rendelkezõ korábbi húsboltot is
modernizáljuk. Egy nyertes pályázatból létrehozunk egy 600 négyzetméteres, kiszolgáló helyiségekkel, fedett pavilonokkal rendelkezõ piacteret a helyi és környékbeli õstermelõk, vásárlók kulturált ki-

Varga Attiláné, Marika, a
Zalakaroson hon- és népismeretet
oktató tanárnõ a férjével és Tar
Lászlónéval több mint egy évtizede indította a helyi néprajzi kincsek felkutatását, a néhai Gyöngyös Bokréta énekkar felélesztését, a tartalmas, élõ és helyi prog-

ramok, borversenyek szervezését.
Most jubileumához érkezett a példaértékû, a szõlõ és bortermelés
felfuttatását szolgáló X. Galamboki Szent György Vesszõ Napja
rendezvény. A zöld veltelini, a
zweigelt, az irsai olivér, a medina,
a favorit, a göcseji zamatos, és a
rizlingszilváni szõlõvesszõk hintón
érkeztek a hegyhátakról a plébánia udvarára.
A vesszõket egy ökomenikus
ünnepi templomi mise keretében
Fodor Balázs diakónus szentelte
meg, majd Hella Ferenc református lelkész kérte Isten áldását a hívekre. A vesszõk fogadása után a
kicsinyek népdalos-néptáncos szereplése hozott örömperceket. Szerepelt a Galamboki Galambocskák
kisénekkar, az óvodások és a
Zalakarosi Rügyecske tánccsoport.
A szõlõtermelõk az önkormányzat
ebédlõjébe a finom ebéd mellé, elhozták kóstolásra a nemrég tartott
hegyközségi borverseny aranyérmes borait. A családi rendezvényen fellépett: a Nagyrécsei Nótakedvelõk Klubja, az Eszteregnyei
Õszirózsa Dalkör, a zalakomári
Péczeli Attila Népzenei Csoport és
a Galamboki Hagyományõrzõ
Énekkar.
Nemes Norbert

RÉGIÓ

KÖRNYEZET

ZALAI DOMBHÁTAK–BALATON NATÚRPARK EGYESÜLET

A Balaton és Közép-Zala összefogott
A közép-zalai és a balatoni térséget szeretné közelíteni egymáshoz a ZALAI DOMHÁTAK–BALATON Natúrpark Egyesület, mely alakuló ülését április 19-én tartotta Pacsán, a mûvelõdési házban. A
szervezet létrehozásában aktív szerepet vállalt a Közép-Zala
Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete és
Dancs Szilveszter Zoltán, Zalaszentmárton polgármestere.

Kétéves elõkészítõ munka
elõzte meg a Zalai Dombhátak–Balaton Natúrpark Egyesület megalakítását, mondta Dancs
Szilveszter Zoltán polgármester.
Zalaszentmárton a Via Santi Martini zarándokút része, a szép táji
környezetben fekvõ település a
Dr. Csikós Andrea Dóra munka- olyan tájszintû együttmûködés, csendes, nyugodt üdülést nyújtszervezet-vezetõ elmondta, tu- mely a természeti és kulturális ér- hatja a turisták számára. A szõlõrisztikai célú együttmûködés ér- tékek megõrzését és fenntartha- hegyen tervezik a fejlesztést,
dekében hozták létre az egyesület, mely 28 települést tömörít
Cserszegtomajtól kezdve Pacsán
át Pötrétéig. Mivel a települések
különbözõ háttérrel rendelkeznek a táji, építészeti, turisztikai
adottságokat tekintõen, ezért a
stratégiában fontos szerep jut az
együttmûködés elemeinek meghatározásában. Reményeik szerint, sikerül egymást kiegészíteniük, és a közép-zalai települések
olyan projekteket tudnak majd
megfogalmazni, melyekkel társai
lehetnek a balatoni településeknek. Cél az is, hogy a balatoni turizmust Közép-Zala irányába kiterjesszék az itt lévõ települések
programkínálatával, amikor a
Dancs Szilveszter Zoltán, dr. Csikós Andrea Dóra és Kiss Gábor.
rossz idõjárás nem kedvez a fürdõzésnek. Ezáltal a balatoni sze- tó módon történõ hasznosítását melyre számít a natúrparki egyezon térben és idõben is kinyúlhat. segíti elõ. Natúrparkot azokban a sület általi pályázati lehetõségekA folytatásban a jogcímbirto- térségekben érdemes létrehozni, re, fûzte hozzá.
Együttmûködést, érdekérvékosságot kívánják megszerezni, melyek gazdagok ezekben az
ehhez egy megalapozó tanul- adottságokban, mint a Nyugat- nyesítést és közös pályázatokat
mányt kell készíteniük. A tanul- Balaton és a Közép-Zala. Az vár a natúrparki összefogástól
mány pozitív elbírálása után min- értékek megóvása melett az itt Kelemen Tamás, Pacsa polgárden „résztvevõt“ megilleti a Na- élõ közösségek boldogulását is mestere is. A közép-zalai város
túrpark Település elnevezés, me- hivatott szolgálni. Korábban is számára fontos építészeti és terlyet követõen megnyílnak a pá- voltak települési együttmûködé- mészeti értékeik megóvása. Így
sek, melyek idõvel elvesztek, a többek között a szõlõhegyi kápollyázati források.
Kiss Gábor, a Herman Ottó In- natúrparki összefogással azonban na, valamint a horgásztó és szatézet külsõ szakértõje érdeklõdé- újraépíthetõk, az értékek közös badidõpark fejlesztését tervezik.
Antal Lívia
sünkre elmondta, a natúrpark akaratú megõrzése mentén.

A hivatal mûködésének racionalizálását és az elnyert pályázatok megvalósítását tartja elsõdleges feladatának Farkas Imre
Józsefné polgármester, aki 2010
és 2014 között már irányította a
települést, és akinek a március
25-i idõközi önkormányzati választásokon ismét bizalmat szavaztak a lakosok.

– A korábbi polgármester,
Vugrinecz József halála miatt kellett idõközi választást kiírni. Eredetileg négy független jelöltre lehetett volna szavazni, de miután
egyikük visszalépett, így hárman
indultunk. A szavazatok több
mint 60 százalékét kaptam meg –
mondta el érdeklõdésünkre Farkas Imre Józsefné. – A jelölést
azért vállaltam, mert sokan biztattak, illetve érveltek azzal, hogy
2010 és 2014 közötti polgármesteri ténykedésem alatt nem voltak ilyen problémák. Rendezett
volt a falu gazdasági helyzete, a
hivatal mûködése, amit a ciklus
végén stabil pénzügyi mutatókkal
adtam át. Sajnos, az elmúlt idõszakban az önkormányzat mûködésében problémák keletkezetek,
melynek megoldása nem pénzügyi, hanem szervezeti, appará-

A Kanizsai Kulturális Központ munkatársai hagyományteremtõ szándékkal, három évvel ezelõtt szervezték meg elsõ
alkalommal a Kanizsai Pünkösdölõ kulturális eseménysorozatát a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban.

– A kezdeményezés alapjául
az ünnep szakrális és népi kulturális gyökerei szolgálnak a különbözõ egyházi és népi szokások felelevenítése céljából. A
május közepi idõjárás kiszámíthatatlanságára tekintettel idén
a programok zömét már nem
szabad téren tartjuk - foglalta
össze az eseménysorozat megszervezésének céljait Kovácsné
Mikola Mária, a Kanizsai kulturális Központ igazgatója.
Az idei programsorozat május 20-án, Pünkösd vasárnap
délután 15 órakor népi hagyományokon alapuló pünkösdi köszöntéssel kezdõdik, amelynek
résztvevõi helyi és városkörnyéki néptáncosok, népdalénekesek, hagyományõrzõk, nótakörök, táncegyüttesek. A köszöntõk a város három helyszínén: az
Erzsébet téren, a Deák téren és
a Széchenyi téren állnak meg
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egy rövid mûsor erejéig. E helyszíneken a város vezetése, az
egyház és a közmûvelõdési intézmények nevében fogadják a
jókívánságokkal teli rigmusok
elõadóit, majd népi kulturális
mûsorok kezdõdnek a Hevesi

CÉL A MÛKÖDÉS RENDEZÉSE, A PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA

Gellénháza újratervezi jövõjét

Tornaszobával és bölcsõdei résszel bõvítik az óvodát Gellénházán

Piacteret alakítanak ki a parkolóban.

tusbeli kérdés. A kötelezõ önkormányzati feladatok ellátása mellett nagy munkát igényel a futó
pályázatok megvalósítása és szigorú elszámolása. Dr. Györke
Gyöngyi személyében január elsejétõl új jegyzõje van a községnek,
akivel jól együtt tudunk dolgozni.
Elsõdleges célunk, hogy a jövõ
októberig hátralévõ idõszakban
újra jó hírnevébe hozzuk a hivatalt, mert korábban Gellénháza elismert jegyzõségi hivatalnak örvendethetett. Ez a személyi állomány bõvítését is jelenti, adtunk
és adunk fel álláshirdetést. Ahogy
említettem már, a nyolc nyertes

pályázatot is meg kell valósítani,
és elszámolni. Mindemellett további fejlesztéseket tervezünk,
pályázati lehetõségekre számítunk útjaink, járdáink felújítása
érdekében, ami ugyancsak javítja
az itt élõk komfortérzetét.
– Melyek a nyertes pályázatok?
– A két legnagyobb volumenû
pályázatunk az óvoda felújítása,
valamint a hivatal melletti reptérnek nevezett terület átalakítása piactérré. Mindkettõ TOPprogram által támogatott fejlesztés. A kétcsoportos óvodát bõvíteni is fogjuk egy tornaszobával,

valamint egy bölcsõdei résszel az
elnyert 60 millió forintból. A közösségi térként is funkcionáló helyi piac kialakítására 85 millió forintot nyertünk. A mûvelõdési házat két EFOP-pályázat is érinti. Az
egyikbõl az épület fûtési rendszerének korszerûsítését hajtjuk
végre, erre 20 millió forint áll rendelkezésre. A másik belsõ átalakítás, hiszen az emeleten lévõ
könyvtárat áthelyezzük a földszintre, illetve létesítünk egy akadálymentesített vizesblokkot az
elnyert 25 millió forintos támogatásból.
A Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért
elnevezésû pályázat révén 30 millió forintot fordíthatunk olyan
programokra, melyek az iskolás
és óvodás gyermekek intézményen kívüli kompetenciafejleszté-

Sándor Mûvelõdési Központban.
A Kanizsai Pünkösdölõn 16 órától szerepel az Árvácska Dalkör,
a bajcsai Rezedák Hagyományõrzõ
Dalkör,
valamint
a
Zalagyöngye Táncegyüttes és a
Szikrák Táncegyüttes, 19 órakor
pedig koncertet ad a színház
termében a Csík zenekar és
Ferenczi György eMeRTon-díjas
magyar szájharmonika-mûvész,
énekes, hegedûs, gitáros. A kiegészítõ programok között népi
kirakodóvásár és kézmûves játszóház is várja az eseményre látogatókat.
A hagyomány és a minõség
kötelez bennünket, szervezõket. Bízunk abban, hogy ez alkalommal is színvonalas kulturális programmal örvendeztethetjük meg a tradíciót, a népmûvészetet kedvelõ, kedves
közönséget.
Nemes Norbert

sét, ismeret- és tudásgyarapítását
teszik lehetõvé. Ugyancsak oktatás- és képzésjellegû pályázatunk
az egész életen át tartó tanulást
támogató projekt. Ennek keretében megvalósítandó programokra, melyek többek között új innovatív tanulási formák elsajátítását
segítik, 50 millió forintos támogatási összeg áll rendelkezésre. Ezeken felül van még egy ugyancsak
50 millió forinttal támogatott
EFOP-pályázatunk. A Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben elnevezésû projektben konzorciumi partnerként veszünk részt.
A KEHOP-program lehetõségével élve korszerûsíteni szeretnénk
a szennyvíz- valamint az ivóvízhálózatot. A pályázatot befogadták,
az elbírálás folyamatban van. A
fejlesztés fontos hozadéka, hogy
javul az ivóvíz minõsége.
Az itt élõ számára ugyancsak
elõnnyel jár a szabadidõs és
egészségpark kialakítása, mely
Park utcai gyermekjátszótér mellett kap helyet, így a felnõttek a
gyerekekkel együtt kapcsolódhatnak ki. Helyszíni felmérését
már elvégezték, így kialakítása
hamarosan megkezdõdhet –
mondta a polgármester.
Antal Lívia

A mûvelõdési házban áthelyezik a könyvtárat.
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Cserszegtomajon egy olyan,
egymilliárd forint nagyságrendû
költségvetést sikerült elfogadni,
amely biztosítja a település zavartalan minõségi fejlõdését, fejlesztését és fenntartását.

– A nagyközség lélekszáma tavaly ismét emelkedett, ezúttal 120
fõvel gyarapodtunk. Majdnem harminc újszülött állandó lakhelye lett
a szeretett településünknek. Részben miattuk is olyan döntéseket
kellett meghozni a képviselõ-testületünknek, amely hosszú távra
szólóan teszi még kedveltebbé,
még élhetõvé a helyet, ahol lakunk. Mind a vendégéjszakák,
mind a befizetett idegenforgalmi
adó (IFA) nagyságán sikerült
elõbbre lépni a különféle statisztikai listákon. Nagy versengésben, a
vállalkozóinkkal összefogva sikerült ismét javítani a pozícióinkon –
foglalta össze a tényeket Bartha
Gábor polgármester, akit elöljáróban a tervezett fejlesztésekrõl, beruházásokról faggattunk.
– Szeptember elsején meg kell
nyíljon az orvosi rendelõ helyén a
bölcsõde, amit elsõ idõszakban
nyolc fõvel indítunk, majd a késõbbiekben szeretnénk bõvíteni is. A
polgármesteri hivatal épülete mellett volt egy félkész, egy évtizede
üresen álló épület, amelyet azért
vásároltunk meg, hogy itt egy
minden célnak megfelelõ orvosi
rendelõt létesítsünk. A védõnõi

ÉPÜLET-, ÚTFELÚJÍTÁSOK, RENDELÕÉPÍTÉS

Cserszegtomaj cselekvése

– A Hévízzel is közös, októberben átadandó projektben a Dobogómajortól induló kerékpárút lassan a megvalósítási szakaszába lép.
A nyugati, Hévíz felõli, legnagyobb
IFA-t produkáló falurész erõsebben
veszi ki a részét az idegenforgalom
kiszolgálásából. Régi kérés és vágy
e helyen a biztonságosabb, baleset

Látványterv az új orvosi rendelõrõl
szolgálat is ide, az új, modern
egészségházba kerül.
Az iskola melletti régi, de jó mûszaki állapotban lévõ, avatandó tájházunk környezetét már rendbe
tettük. E helyen egy falumúzeumot
kívánunk kialakítani, ahol a falu
múltjából is adnánk ízelítõt. A nemzeti értékeink bemutatása a helyi
idegenforgalom erõsödését is szolgálja majd, de egy pajtaszínházzal
kiegészítve a helyi civil élet találkozóhelyeként is funkciót szánunk
neki. Egy köztéri illemhelyet is létesítünk a faluközpontban. Az iskola
melletti sátras rendezvénytér programjai is megkövetelték az engedélyezés alatt álló mellékhelyiség
megépítését.
A falu túloldalán lévõ kultúrház
felújítását még az idén saját erõbõl
kell elvégezni, mert a kiadásaink
ellentételezésére sok éve nincs
megfelelõ pályázat. Az oda vezetõ
közterületbõl – jelenleg az engedélyekre várva – egy kertvárosias
jellegû utcát kívánunk kialakítani.
Hamarosan a kultúrház tetejét és
homlokzatát is megújítjuk – sorolta a polgármester.
– Milyen fejlesztések szolgálják
a turizmus fejlesztését?

nélküli közlekedés feltételeinek a
kialakítása. A gyalogos-kerékpáros
közlekedés biztonságosabbá tételét és a lakott területekre érvényes
sebességkorlátozást szeretnénk elérni a szakhatóságokkal egyeztetve
a Sümegi úton.
Területvásárlásokra és kisajátításokra, árkok lefedésére is szükség lenne, amiben egyelõre ellenérdekelt tulajdonosok is vannak.
Lehetséges, hogy a gépjármû-forgalom átirányításával, az országos
közúthálózatból ki lehet majd
emelni a Dobogó-major melletti
közutat, hogy itt csak gyalogos és
kerékpáros „sétaforgalom” létesüljön. A Vastag-kovácsi keresztezõdés átalakítása mindenki számára a biztonságosabb közlekedést
szolgálná. Várjuk a Hévíz–Cserszegtomaj–Gyenesdiás tengelyen
átvezetõ kerékpárút mielõbbi elkészülését.
– Milyen tavaszi teendõket kell
elvégezniük?
– A tél jócskán megviselte az útjainkat. A kátyúzási problémák nagy
számban jelentkeztek. A községgazda felmérésére hagyatkozva, elsõ körben sikerült megszûntetni a
legveszélyesebbnek ítélt úthibákat

és most a kisebb gödrök eltûntetése van folyamatban. A téli idõjárás
kellemetlenségei bennünket is némileg visszatartottak abban, hogy
az eredetileg elgondolt ütemezés
szerint, községszerte bevégezzünk
minden felvállalt és ellátandó feladatot.
A tavaszi csinosítások, a beruházások elõkészületei kicsit késõbb
startoltak, de az önkormányzat
szorgalmas és tettre kész munkatársainak hála, a csúszásokat április
közepére javarészt ledolgoztuk. A
csapadékvíz elvezetés problémáit,
az idõjárás okozta károk felszámolását önerõbõl végeztük el sok utcában. Számos, közel három kilométer hosszúságú kavicsos utca
portalanítását, megerõsítését is besoroltuk a teendõk közé.
A lakókörnyezet komfortosabbá
tételét szorgalmazó, a csapadékvíz
okozta útleszakadásokat jelentõ bizalommal teli, bátor lakossági megkeresések, egyre gyakoribbak. Válaszként nagy elánnal keressük a lehetõ legoptimálisabb infrastruktúra-javító megoldásokat, a szabályok betartásával.
– Milyen szakaszban vannak a
fesztiválprogramok?
– A nyár végéig tartó idõszakra
megszületett a közösségi nagyrendezvényeink forgatókönyve és
programterve. A tervezett költségvetésben éves szintre vetítetten
döntöttünk arról, hogy mekkora
összeget fordítunk a rendezvények, fesztiválok lebonyolítására. A
kulturális bizottság ügyesen válasz-

totta ki azokat a sztárelõadókat,
akik jól kiszolgálják a közönség, a
közösség igényeit.
A tradicionális, május 11-étõl
startoló faluünnep idén már három
napot fed le. A pálinkamustrán túl
gulyásfõzõ versenyt is tartunk a falunapon a sok kulturális program
mellett. A sztárfellépõ együttesekkel, fellépõkkel már szerzõdést kötöttünk. Dr. Vajkai Aurél a kiváló orvos-néprajztudós
születésének
115. évfordulóján emlékhelyet és
szobrot avatunk és a neves etnográfus tiszteletére még kiállítást is
nyitunk.
Májusban lesz még nótafesztivál, Orbán-nap és Hõsök napja. Június elején, a Nemzeti Összetartozás Napját ünneplendõ, egy trianoni emlékhelyet avatunk a tomaji temetõ területén és egy testvértelepülési szerzõdést is aláírunk
a vajdasági Adorján község vezetõivel. A családi fesztivál tartalmazza a
gyermeknapot és a magas szakmai
színvonalon dolgozó iskolai és óvodai pedagógusok köszöntését is. A
kibõvített, felújított Pipacs utcai
játszóteret a gyermeknap tiszteletére adjuk át. A „Cserszeg-tomaj
Zölden Gondolkodik” programban
elektromos autótöltõ üzemhelyezésére kerül sor. Júniusban a vakáció alatt többféle, napközbeni elfoglaltságot kínáló diáktábort hívunk életre. Elõkészítettük a júliusi
bornapok, a sörnapok, az Annanapi búcsú programjait – közölte
végül a polgármester.
Nemes Norbert
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