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Göcseji Dombérozó idén
harmadik alkalommal –
július 14–22. között –
várja az érdeklõdõket a tájegység 24 településének változatos
programkínálatával. Népi játékok olimpiája, táj jellegû ételek
kínálata, veterán autó túra és
megannyi érdekesség a rendezvénysorozatban, melyhez Zalaegerszeg is csatlakozott. A részletekrõl a Göcseji Falumúzeumban tartottak sajtótájékoztatót.

A

A Göcseji Dombérozó különlegessége abban rejlik, hogy a részt
vevõ települések eddigi különkülön megrendezett programjait
egy nagy csokorba fûzik össze, vélekedett Vigh László országgyûlési
képviselõ miniszteri biztos. Mint
mondta, a kis falvak mellett idén
Zalaegerszeg városa is részese a
programsorozatnak (július 21-én)
a jármûipari tesztpálya bemutatásával, mellyel az innovációt szemléltetve idõutazásra invitálják a látogatókat.
Göcsej egy kiaknázatlan kincsesbánya, fogalmazott Tolvaj
Márta, Zalaegerszeg alpolgármestere, egyúttal megindokolva,
hogy a város miért érezte fontosnak a rendezvény támogatását és
az ahhoz való csatlakozást. Mint
mondta, kiváló alkalom arra, hogy
ezt a kincset az itt élõk is felfedezzék, még inkább magukénak érezzék, hogy aztán büszkén mutathassák meg másoknak a tájban, a
hagyományokban és a gasztronómiai kultúrában rejlõ értékeiket.
2016-ban a Göcsej Civil Társaság indította el a Göcseji Dombé-

ulladik nappal indul
a programsorozat
július 13-án, többek
között Dombérozó dobbantóval a Barabásszegi Vendégházban. A nyitórendezvényre
július 14-én kerül sor Nován, a
Göcseji Aratónapok részeként,
amellyel a település immár 30.
alkalommal vállalkozik a tájegység népi hagyományainak
és ételeinek bemutatására. A
jubileumi programjának idei
különlegessége az Élõ Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság
(bõvebben 7. oldal).
Július 15-én a Crown
String Quartett templomi
koncertjére várják az érdeklõdõket Barlahidán. A Göcseji
Múzeum július 17-én rendezi
meg a népi gyermekjátékok
olimpiáját Gellénházán. A Göcseji Falumúzeum is bekapcsolódik július 21-én a tesztpályától induló veterán autó
illetve motoros túrába. Ennek
során lesznek olyan helyszínek, ahol elõadást tartanak
azokról épületekrõl, amelyek
eredetiét felépítik a skanzenben, annak bõvítése során.
Rámon az iskolát, Iborfián a
lopott tornácos kanászházat,
Bödén a kúriaépületet mutatják be többek között.
Ugyancsak 21-én a felújított tájház avatásán vehetnek
részt a látogatók Káváson,
majd Pálfiszegen a göcseji vadászok gondolataival ismerkedhetnek meg. Dobronhegyen pedig részesei lehetnek az év Göcsej Bora kiválasztásának. A programsorozat július 22-én a Göcsej akadályfutammal és a Bagossy
Brothers Company koncertjével zárul Gellénházán.

Tv-toronyfutás
Az ország minden szegletébõl érkezõ hivatásos és önkéntes
tûzoltók nem kisebb célt tûztek maguk elé, mint a zalaegerszegi
tv-torony meghódítását. Az embert próbáló megmérettetésre a
II. Restart Fesztivál keretén belül került sor.
Persze ennyi nem volt elég, hiszen a futás elõtt teljes bevetési
öltözetben és légzõkészülékben még négy ügyességi feladatot is
meg kellett oldaniuk, tudtuk meg Cseresznyés Dániel tûzoltó
fõhadnagytól, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivõjétõl. A rajt után tíz méteren át futottak két tömlõvel,
ezután filcre fektetett 70-80 kilogrammos bábut húztak, majd
puttonyfecskendõbõl öt liter vizet juttattak célba. Rövid szlalom
futás után következett a tv-torony külsõ lépcsõje, egészen a 48
méter magasan lévõ kilátóteraszig. Az idei versenyen 73 tûzoltó,
köztük hat hölgy teljesítette a rendkívüli megmérettetést.

24 TELEPÜLÉS NYITJA KI KAPUIT A LÁTOGATÓK ELÕTT

Göcseji Dombérozó

N

Együtt a szervezõk

rozó rendezvényt az egyik alapító
tag, Magai Ágota ötlete alapján.
Fõszervezõként elmondta, hogy
az akkori két településbõl a mostani harmadik alkalomra már 24 lett,
közte Zalaegerszeg városával, és
tíz napra szóló programsorozattal.
Ez idõ alatt a Dombérozó, mint
göcseji tájszó, márkanévvé vált,
mellyel egy fejlesztési folyamatot
visznek tovább. A hosszabb távú
szándékuk ugyanis a falvak fejlõdésének elõsegítése. A Göcseji
Dombérozó rendezvénysorozattal
és fejlesztési programmal az is a
céljuk, hogy önbecsülést adjanak
az itt élõknek.
Az esményrõl további információ:
https://www.facebook.com
/gocsejidomberozo oldalon.
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KRÓNIKA

Családias hangulatú falunapot tartottak Gõsfán június 23án, melyen nemcsak a felnõttek,
de a gyerekek is találtak kedvükre való programot.

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJÁN

Semmelweis üzenetével
Hogyan lehetséges az, hogy ez a járvány nem támadja meg azokat, akik a kórházon kívül szülnek? – hangzott el a kérdés a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház Semmelweis-napi ünnepségén játszódó jelenetben, melyben dr. Kecskés Gábor orvos-igazgató
személyesítette meg az anyák megmentõjét, míg Klein professzort
dr. Schmidt Béla, az ortopédia osztályvezetõ fõorvosa alakította.

Sajnálatos módon
kortársai nem fogadták el életében a
klórmeszes kézmosás
jelentõségét a gyermekágyi láz megelõzésében, mellyel rengeteg frissen szült
anya életét megmenthették volna,
ha hittek volna a nyilvánvalóban.
A korát megelõzõ
felismerést közzétevõ orvos 200 évvel
ezelõtt
született,
ezért a kormány
2018-at Semmelweis
Ignác-emlékévvé
nyilvánította. Ez az
esztendõ egyben az
1848/49-es szabadságharc kitörésének
és a kórház alapításának 170. évfordulója
is. Dr. Halász Gabriella
Dr. Nagy
fõigazgató beszélt
errõl köszöntõjében, kiemelve,
hogy a korszakváltó 19. században
a gyógyítás legfõbb eszköze az orvosi tudás és a tapasztalat volt. A
tárgyi feltételeket néhány egyszerû kézi mûszer, gyógyszer és vegyszer jelentette. Ilyen körülmények
között alkotta meg új elméletét
Semmelweis Ignác és vált több
millió asszony megmentõjévé, ami
a legismertebb magyar orvossá
tette a világban.
A fõigazgató évértékelésében
elhangzott, hogy 2015 óta következetes stratégia mentén dolgoznak az ellátási területünkön élõ lakosság jobb egészsége és életminõsége érdekében. Fontos feladatuk a gyógyítás, a rehabilitáció
fejlesztése, a legmagasabb minõségû ellátás biztosítása, egyúttal a
prevenció, az egészségmagatar-

Gyöngyi és dr. Halász Gabriella
tás pozitív befolyásolása, melynek
egyik színtere a nemrég megnyitott járási egészségfejlesztési iroda. Az elvégzett munka nagyságrendjét adatokkal is illusztrálta.
Tavaly 40 ezer fekvõ- és 800 ezer
járóbeteget láttak el, többek között 110 ezer köbméter orvosi
gázt, 1,5 tonna kenõcsöt, félmillió
liter infúziót használtak fel. Az
elmúlt év krónikáját egy videofilmben is megtekinthették a jelenlévõk.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy az ország gazdasági
növekedésének alapját az egészségügyi dolgozók adják, ezért felbecsülhetetlen értékû a munkájuk. Bejelentette, hogy folytatódik
a zöld épület abbamaradt rekonstrukciója, ami 2019-ben fejezõdik

be. A kivitelezõi megbízását egy
zalaegerszegi cég nyerte el.
Balaicz Zoltán polgármester
köszönetet mondott a kórházi
dolgozók hivatástudattal végzett munkájáért, hangsúlyozva
azt, hogy legfontosabb az egészség, melynek birtokában az ember az élet minden területét
örömmel tudja megélni. Beszélt
1848-ról, annak zalaegerszegi
történéseirõl, hozzátéve azt,
hogy ebben az évben kezdte
meg mûködését a kórház elõdjét
jelentõ ispotály.
Az Arany Bárány Hotel télikertjében tartott ünnepségen kitüntetéseket is átadtak. A legrangosabb
elismerést, a kórház emlékplakettjét dr. Nagy Gyöngyi radiológus,
nyugalmazott osztályvezetõ fõorvos vehette át. Kitüntetõ oklevelet négyen kaptak, fõigazgatói dicséretben 17-en részesültek. A tudományos munkáért járó nívódíjat
dr. Rashed Aref (szívsebészet), dr.
Szabó József és Sipos Mária
(pszichiátria) valamint Horváth
Istvánné (traumatológia) kapta. A
minõségügy területén dr. Csordás
Katalin munkáját ismerték el, a rezidensek legjobb segítõjének
Magyarné dr. Huszár Tünde bizonyult.
Antal Lívia
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mondta, hogy a Leaderprogramra adtak be pályázatot egy pajtaszínház létesítése érdekében. Az önkormányzat által megörökölt épületet pedig új élményközponttá alakítanák
át, ahol konyha, társalgó,
vizesblokk is lesz, kiszolgálandóan rendezvényeiket.
A falunapot gõsfai, egervári és zalaegerszegi egyéni
és társas vállalkozások támogatásából tudták megrendezni, amelynek költségeihez budapesti cégek is
hozzájárultak. A felajánlókat ezúton is köszönet illeti, emelte ki a polgármester.
Veteránautó-bemutató is színesítette a falunapi programot. A
vacsorát követõen sem hagyott
alább a jó hangulat, melyrõl
Mercy Erzsi majd a Fáraó Együttes bálja gondoskodott.

ELÉRHETÕSÉGÜNK

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
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Programkavalkád

Mindjárt az elején, hiszen a
rendezvény 13 órakor kezdõdött,
kézmûves foglalkozással.
Elõkerültek a színes anyagok, papírok, ollók, ragasztók a gyerekek legnagyobb örömére. Igazán
különleges élményt nyújtott számukra a plüss pónikon való lovaglás, ami
azért ügyességet is feltételezett.
A jobbára a felnõttek
érdeklõdésére számító
programrész Galambos
Lajcsi és zenekara mûsorával vette kezdetét a
rendezvénysátorban. Ezt
A Rozmaring Táncegyüttes tagjai
követte a 2002 februárjáLagzi Lajcsival
ban alakult Rozmaring
Néptánccsoport elõadása. Az ják. Ennek köszönhetõen létesíegyüttes tagjai fennállásuk óta tettek új urnafalat, újították fel az
komoly szorgalomról adnak tanú- I. és II. világháborús emlékmûvet,
bizonyságot, hiszen nemcsak és tették rendbe egy hadisírt a
Gõsfa, de más települések kultu- gõsfai temetõben. Az önkorrális rendezvényeinek is lelkes mányzat most újabb fejlesztéserésztvevõi. Utánuk a csonkahegy- ket tervez. A polgármester elháti Csillagvirág Népdalkör lépett
a színpadra, víg nótaszóval szórakoztatva a jelenlévõket. A GeriBetli Duó már más mûfajt képviselt a mulatós könnyûzenei repertoárjukkal.
Elõadásukat vacsora követte,
addigra ugyanis elkészültek a finom ételek, amit a legendás
gõshegyi halottámasztó borral is
leöblíthettek a vendégek. A község mindig is szõlõtermesztésre
alkalmas terület volt, ami a bor
minõségében is megmutatkozik,
mondta érdeklõdésünkre Farkas
Tiborné, Gõsfa polgármestere.
A kis falu lévén, a fejlesztési lehetõségeket a pályázatokban lát-

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
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Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
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Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178
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AKTUÁLIS

MEGYEZÁSZLÓ A KÖRMENDI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMNAK

Értéket, hûséget, tisztaságot képvisel
Június 16-án Körmend fõterén tartotta hagyományos kibocsátó
és tanévzáró ünnepségét a Rendészeti Szakgimnázium, melynek
keretében esküt tettek a végzõs hallgatók, akiket ezt követõen
szolgálati helyeiken várja már a nem egyszer embert próbáló rendõri munka.

Az ünnepségen elhangzott, a
most befejezõdött 28. tanévben
180-an tettek sikeres vizsgát a
kétéves képzés lezárásaként. A
Zala megyéhez is szorosan kötõdõ intézménynek a rendõr képzés terén kifejtett munkája elismeréseként ez alkalomból megyezászlót adományozott a Zala
Megyei Közgyûlés.
Ennek hátterében az áll, hogy
az iskolának helyet adó objektum
korábban évtizedekig a zalaegerszegi határõr kerület, majd igazgatóság kiképzõ bázisa volt. Az
egykori zalai határõr állomány
tagjainak jelentõs része itt szerezte meg a munkájához szükséges szaktudást, de az alapításkor
itt dolgozók többsége is megyénkbõl került ki.
A szakgimnáziumnak jelenleg
is számos zalai munkatársa van,
valamint itt képezik a megye jelenlegi rendõr tiszthelyettesi állományának közel 100 százalékát.
Az elmúlt évek statisztikáját néz-

ve évente általában több mint
hetvenen folytatnak tanulmányokat az intézményben Zalából.
A megyezászlót Pácsonyi Imre,
a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke

adta át az iskola igazgatójának –
Hollósi Gábor ezredesnek –, s köszöntõjében utalt a hely szellemére, arra, hogy a jeles esemény
egy olyan régi, fõúri család lakhelye elõtt zajlik, amely tanúbizonyságot tett a nemzet elõtt haza-

szeretetbõl, tisztességbõl és önfeláldozásból. Kiemelte, hogy joggal lehetnek büszkék eredményeikre a végzõs hallgatók. A frissen
végzettekhez szólva elmondta:

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

5,7 millárd útfelújításra
A közgyûlést legutóbbi ülésén Egri Gyula tû. ezredes, igazgató
tájékoztatta a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt
évi tevékenységérõl, melyben kiemelkedõ szerepet kapott a
proaktív hatósági munka és a lakosság felé irányuló preventív
kommunikációs tevékenység.

A minél hatékonyabb munkavégzés érdekében megújult a
tûzoltó készenléti állomány képzési rendszere, egyre nagyobb
hangsúlyt kapnak a gyakorlatorientált képzések, valamint folyamatosan fejlesztik az önkéntes
tûzoltó és mentõegységeket,
amelyeket egyre inkább bevonnak a mentési munkálatokba. Elmondta, hogy Zala megyében
megvalósul a riasztást követõ 20
percen belüli kiérkezés, s ezt várhatóan tovább javítja majd, hogy
az év második felében Letenyén
is befejezõdik a katasztrófavédelmi õrs létesítése. Munkájuk elismerésének tekintik a társadalom
széles körében érezhetõ pozitív
megítélést, amelyre további hatékonyság javulással és erõs preventív tevékenységgel kívánnak
továbbra is rászolgálni.
A megyei közgyûlés elfogadta a
tájékoztatást.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala Megyei Igazgatóságának mûködésérõl és a megyei utak állapotáról Imre Béla, a társaság üzemeltetési és fenntartási osztályának vezetõje tájékoztatta a testület tagjait. Elhangzott többek
közt, hogy az 1750 km-t meghaladó megyei úthálózat fenntartása
mellett 2018. március végétõl a
társaság végzi egyes megyei kerékpárút szakaszok üzemeltetését
is. A hálózat üzemeltetésére és
fenntartására az úthálózat mutatóinak figyelembe vételével évente, normatív forrásfelosztás alapján kapnak pénzügyi fedezetet a
megyei igazgatóságok feladataik
ellátására. Zalában 2017-ben 2,21

milliárd forint, 2018-ban pedig
2,22 milliárd forint állt rendelkezésre, amelyet igyekeznek a lehetõ leghatékonyabban felhasználni. A megyében is gondot jelentõ
útburkolat felújításokra, korszerûsítésre külön célzott forrásfedezetet biztosít a központi költségvetés egyedi programok alapján
részben hazai, részben uniós források felhasználásával. Ilyen például a TOP-program, melynek keretében augusztusban megkezdõdnek a megyében a felújítások,
összesen 12 kilométernyi útszakaszt korszerûsítenek.
A másik ilyen forrás az országos 100 milliárd forintos korszerûsítési program, melynek keretében már több helyen meg is kezdõdtek a munkálatok Zalában is,
ahol összesen 34 kilométernyi útszakasz újul meg 3.5 milliárd forintból. Jelentõs útépítési munkálatok is zajlanak – például az M76
Fenékpuszta, 76. számú fõút Zalaegerszeg bevezetõ szakasza, M70
sávbõvítés –, amelyek a már megvalósult
burkolaterõsítésekkel
együtt a 7. számú fõúton és a 75.
számú fõúton a közlekedési infrastruktúra javítását célozzák.
A közgyûlés elfogadta a tájékoztatást.
Tájékozódott a grémium a Zala
Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységérõl, valamint módosította költségvetését
és elfogadta II. félévi munkatervét, valamint jóváhagyta a Földmûvelésügyi Minisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2018. évi
felhívására benyújtott pályázatokat, melyek célja a nemzeti érté-

www.zalasport.hu

kek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének támogatása. A megyei önkormányzat „Zalai Kincskeresõ” címmel nyújtott
be egy 3 000 000 forint összköltségvetésû pályázatot egy vetélkedõ lebonyolítására, valamint
„Zalaikumok ízkavalkádja” címmel
egy 999 460 forint költségvetésû
pályázatot, melynek megvalósítása a XIX. Miklósfai Répafõzõ Fesztiválhoz kapcsolódik.
Ezt követõen zárt ülésen döntöttek a megyei közgyûlés által
adományozott kitüntetõ címek és
díjak 2018. évi díjazottjairól.

„A zászló, amit most önöknek
adományozott a megyei közgyûlés - tágabb értelemben Zala megye polgárainak közössége –, színeivel a tisztaságot és a hûséget
tükrözi, jelképeivel pedig a zalai
ember értékeket, hagyományokat õrzõ szellemiségét fejezi ki.
Ahogy eddig is, ezután is legyenek méltók jelképeikhez, így e
zászlóhoz is!”
Az ünnepségen részt vett dr.
Töreki Sándor r. vezérõrnagy,
rendõrségi fõtanácsos, országos
rendõr-fõkapitány-helyettes, valamint a Belügyminisztérium képviseletében Kovácsné dr. Szekér Enikõ bv. ezredes, fõosztályvezetõ.
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„Kék hullámos” strandok
armincnégy balatoni
strand nyerte el az
idén a magas szolgáltatási színvonalat elismerõ Kék
Hullám Zászlót. A megmérettetésre az idén a tavalyinál egygyel több, 34 strand üzemeltetõje jelentkezett, mindegyikük
elnyerte a Kék Hullám Zászlót.
A minõsítõ-rendszerben a zászlókon lévõ csillagok száma tovább árnyalva jelzi a fürdõhelyek színvonalát.
A legjobbaknak járó, 5 csillaggal ellátott zászlót Vonyarcvashegy Lidó strandja, Balatongyörök
Községi
Strandja,
Gyenesdiás Diási Játékstrandja,
Szigliget Községi Strandfürdõje, Balatonfüred Kisfaludy és
Esterházy strandja, Alsóörs

H

Községi Strandja, Csopak Községi Strandja, Keszthely Városi
Strandja, Balatonalmádi Wesselényi Strandja, Balatonberény
Községi Strandja és Balatonföldvár Keleti Strandja A fõvédnöki különdíjat, amit a legtöbb
pontot elért strandnak ajánlott
fel Fenyvesi Zoltán országgyûlési képviselõ, a gyenesdiási
Diási Játék Strand nyerte el.
A Balaton „Legzöldebb"
Strandja Balatongyörök strandja lett, amelynek kiválasztásakor a bírálati szempontok között volt egyebek között a környezeti nevelés, a takarékos
vízhasználat, a megújuló energia használata, a kerékpáros
megközelíthetõség és a helyi
termékek forgalmazása.

TÉRSÉG
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KALEIDOSZKÓP

ZALASZENTIVÁN: GYERMEKNAP, KALANDOZÁS, FALUNAP

Családok figyelmére számító programok
Profi elõadómûvészekkel színvonalas falunapot tartottak Zalaszentivánon, az ötórás mûsorban sokféle zenei mûfaj képviseltette
magát. A rendezvényt az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program „Védõháló a családokért” címû felhívásának keretében valósította meg az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület.

Vízifoci a gyermeknapon

az egytálételek kategóriájú fõzõversenybe.
Dormán Miklós polgármester elmondta, Zalaszentivánon, ami a település nevébõl is kisejlik, régi hagyomány a Szent Iván-nap megünneplése a falunap keretében. Délután egyre többen érkeztek a
sportpálya mellett megrendezett
eseményre, mert a meghirdetett
kulturális programok jó szórakozást ígértek. Elsõként a térség
amatõr és mûvészeti csoportjai
foglalták el a színpadot. Táncra
perdültek a nagykanizsai Zalagyöngye Táncegyüttes tagjai, majd
nótaszóval örvendeztette meg a
közönséget a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör.
A fõzõverseny eredményhirdetésén kiderült, hogy ez a nap az
alsópáhoki tûzoltóknak kedvezett a
versengés szempontjából, hiszen
õk lettek az elsõk. A zalaszentiváni
polgárõrök étele a második leg-

jobbnak bizonyult, míg a harmadik
helyet a lakhegyi lánglovagok érdemelték ki fõztjükkel.
Ezt követõen még nagyobb
lendület vett a hangulat a neves
elõadómûvészeknek köszönhetõen. Változatos mûfajt képviseltek,
így mindenki megtalálhatta a kedvére valót. Fellépett László Attila,
Csillagszületik 2011 gyõztese,
majd Vikidál Gyula színmûvész,
énekes csábította közös éneklésre
a nézõket. Operettslágerekkel
„kivirágos virradatig húzta” Jurina
Bea, Kovács Kata, Szilinyi Arnold és
Kosznovszky Márton, zalaegerszegi színmûvészek és énekesek. A
rendezvény záró programjaként a
Dupla Kávé & Köteles Cindy szórakoztatta a Szent Iván-napot ünneplõket.
A „Védõháló a családokért” címû
projektben a falunapot megelõzõen is kínáltak programokat a közelmúltban. Az iskolában májusban és

Közös éneklés a falunapon
júniusban szakember vezetésével
három önismereti stressz-kezelési
foglalkozást tartottak. Kis csoportokban, egy-egy alkalommal 10-12
diákkal kellemes hangulatban folytak a foglalkozások. Senki sem kritizálta a másikat, elfogadták mindenki véleményét, és kimondták,
hogy mindenkinek joga van a saját
érzéseihez. Nem hibáztattunk senkit semmiért, és elõre vivõ megoldásokat keresünk a felmerülõ élethelyzetekre, vélekedtek. Sokat nevettek, és élményekkel, sok új tudással gazdagodtak. A foglalkozások célja az volt, hogy az önismereti játékok, gyakorlatok segítségével

Délelõtt kísérõprogramként helyet adtak a Zala Tûzoltó Kupa harmadik fordulójának, 17 csapat
részvételével. A kismotorfecskendõ szerelési versenyt a felnõttek
férfi és nõi kategóriájában az
alsópáhokiak nyerték meg, míg az
ifjúságiak között a zalaszentiváni
csapat bizonyult a legjobbnak. A kimerítõ megmérettetést követõen
az önkéntes tûzoltók is beneveztek

A helyi polgárõrök csapata a fakanálnál

Nyárköszöntõ után újabb kikapcsolódásra invitálta Murarátka önkormányzata lakóit és a
településrõl elszármazottakat
július 7-én. A családi napnak,
melyen mindenki számíthatott
kedvére való programra, a község egyik ékessége, a vendégház szépen virágosított udvara
adott helyet. A 250 lakosú kis faluban ez az esztendõ is nagy lelkesedéssel telik a tennivalókat
illetõen, melyekrõl Pál Józsefné
polgármestert kérdeztük.

Újabb élményre várva a zalaszabari kalandparkban

ÚT- ÉS JÁRDAÉPÍTÉS, VIRÁGOSÍTÁS

Családi nap Murarátkán

a Harangláb Népzenei Együttes és
Vajda Margit által megszólaltatott
népdalok sokak számára ismerõsek. A gyerekek számára pedig külön élmény, hogy játékos feladatokkal vonják be õket a mûsorba.
A csodálatos panorámát nyújtó
– Tavaly hagyományteremtõ
szándékkal hívtuk életre a nyárkö- Rátki-hegy egyre inkább lakóhelyszöntõ rendezvényt, mely az el- ként is számításba jön, ahol idén is

múlt szombaton ismét nagy népszerûségnek örvendett. A kultúrházban tartott, sokféle mûfajt felvonultató programon 75-en vettek részt – kezdte a tájékoztatást a
polgármester. – Mivel külön gyermeknap nincs nálunk, a családi nap
az a rendezvény, melyre õket is elvárjuk. Nemcsak a helyieket, hanem a nagyszüleiknél a nyári szünidejüket töltõ más településen
élõ gyerekeket is. Jönnek a szülõk
is, így az elszármazottak találkozójává teljesedhet ki a családi nap,
melyre meghívót is kapnak. Reméljük, a kicsiktõl kezdve a nagyokig mindenki jól érzi magát, hiszen

növekedjen a kamasz gyermekek
önismerete, önbizalma, mely helyes mederbe tereli viselkedésüket.
A kamaszkor a szülõknek és a gyerekeknek egyaránt nehéz idõszak.
A gyakorlatok így azt a célt is szolgálták, hogy legyenek érzékenyek
egymás látásmódja, érzésvilága
megismerésére, mely által javul a
kapcsolatuk.
Május 25-én gyermeknapra invitálták a legkisebbeket a játszótérre, ahol vízifoci-versenyben és
más ügyességi játékokban jeleskedhettek. Az ugrálóvár, az arcfestés, a körhinta és népi fajátékok
ugyancsak nagy népszerûségnek
örvendtek. A legizgalmasabb kirándulást a zalaszabari kalandpark,
Zobori KalandoZoo kínálta. Bár az
idõjárás közbeszólt, így is sok kalandos játékelemet kipróbálhattak
a gyerekek június 6-i látogatásuk
alkalmával az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület
szervezésében.

folytatódnak az utakat érintõ infrastrukturális fejlesztések.
- A Rátki-hegy nagy része járható már autóval, köszönhetõen az
elmúlt években végzett aszfaltozásoknak. Örömünkre szolgál,
hogy folytathatjuk ezt a munkát,
hiszen egy pályázat révén 32 millió
forintot nyertünk. Ezt önkormányzati önerõvel kiegészítve, valóban
jelentõs hosszúságú útszakaszt tudunk leaszfaltozni azon a környéken, ahol már több családi ház
épült lakhatás céljából. A Boróka
utcában járdát építünk, melyre
szintén pályázatot nyertünk. A
Start munkaprogramban a Liliom

út 4. szám alatti épületben öltözõt
és szociális helyiséget alakítottunk
ki közmunkásaink számára. Most
építünk egy fedett tetejû, de elõl
nyitott tárolóépület, ahol a traktort, a pótkocsikat, a csörlõ-hóekét és más munkaeszközt az idõjárástól megvédve tudjuk elhelyezni. A már elkészült épületben
száradnak a levendulák, mert levendula-termesztésbe is fogtunk.
Kisebb párnákat, zsákokat töltünk
meg velük, amelyek ajándéktárgyként szolgálnak majd.
Egy több faluval beadott pályázatból három keresztet és egy
szobrot szeretnénk megújítani a
településen. Két éve ünnepeltük
kápolnánk megépítésének 150.
évfordulóját.
Szomszédságába

esõbeálló és pihenõhely létesítését tervezzük, mivel nagyon sok
turista látogatja ezt a hegyvonulatot a gyönyörû kilátás miatt.
Innét a sebes folyású Murára is
lehet tekinteni, valamint az M70es autóútra, melynek egysávos
szakaszainak szélesítése most zajlik. A beruházással párhuzamosan
hamarosan
megkezdõdik
a
murarátkai gátrendszer kiépítése,
amire már régóta vártunk. A vízügy egy hathektáros jóléti víztározót is létesít.
A családi napon a gyerekek elõszeretettel ugráltak abban a trambulinban, melyet a Mura Nemzeti
Program 34 települést érintõ projektjében kapott a község. Emellett csocsóasztalhoz, bokszzsák-

hoz, tollaslabdához, asztaliteniszhez és más sportokhoz szükséges
felszerelésekhez is jutottak. A családi nap a Magyar Szabadidõsport
Szövetség Magadért sportolj! pályázata jóvoltából is kínált térítésmentes lehetõséget a mozgásra. A
gyerekek lepedõlabdázásban, krikettben és petanque golyójátékban próbálhatták ki magukat.
Ügyességet igényelt a népi játszótéren felállított eszközök használata is, mint a „pofozgató”, mely so-

rán a rúdra akasztott játékcsirkét
kellett fakanállal a rúdon álló
vájlingba juttatni.
Az új sporteszközöknek is megvan a rendeltetésük. A polgármester elmondta, ezek jól szolgálnak
majd a gyerekekkel való nyári foglalkozásokon. A mozgás, a sport és
kézmûvesség mellett a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek, valamint a gyom- illetve a
kertben termesztett növények ismeretére. A Mura-programban
egy diákmunkást is felvettek két
hónapra, augusztusban egy másik
diák is beáll a sorba a munkaügyi
központ által támogatva. Így
mindketten segítségére lesznek
ezekben a programokban.
Pál Józsefné végül elmondta, a
családi nap költségeihez hozzájárult a Deák Ferenc Megyei Könyvtár. Gondoskodtak frissítõrõl és ennivalóról, üdítõkkel valamint lángossal és palacsintával kínálva a
résztvevõket.
Murarátkától jó érzéssel búcsúztunk, látva a kis közösséget az
önfeledt szórakozásban. Utoljára
ismét rácsodálkoztunk a vendégház parkjára, a hõsi emlékmû és az
úttest melletti ágyásokra, melyeket legalább kétezer tõ egynyári
virág díszít, árulkodva az önkormányzat gondoskodásáról.
Antal Lívia

RÉGIÓ

HAGYOMÁNY
A Pákai Szent Péter és Szent
Pál római katolikus Plébániahivatal Péter-Pál-napi búcsúünnepét idén sikerült minden eddiginél nagyobbra szabni – büszkélkedett Lukács Tibor polgármester, aki összefoglalta az ünnepi
programokat.

– A templomunk védõszentjeinek tiszteletérõl hagyományosan
minden esztendõben illõ módon
megemlékezünk. Haller László
plébános által bemutatott hálaadó szentmise keretében ezúttal
a kommunista diktatúra éveiben
a hortobágyi kényszermunkatáborokba bírói ítélet nélkül elhurcoltakra és az internálótáborok
kitelepítettjeire is tisztelettel
gondoltunk. Az Emberi Erõforrás
Fejlesztési Operatív Program, a
Zala Megyei Önkormányzat és a
pákai önkormányzat anyagi támogatásával rendezett búcsú alkalmával a Béke út mindkét oldalát kézmûves vásározók foglalták
el. A jó idõjárás is segített bennünket, hisz a környék településeirõl rengetegen jöttek el családostul a kikapcsolódást adó programokra. A gyerekeket csillámtetoválás, arcfestés, ugrálóvár, óri-
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tek, így vis major pályázatból remélünk segítséget. A hegyi utakról lezúduló csapadék sokszor
okoz gondot, ezért a csapadékvíz
elvezetõ árkok folyamatos tisztítását, karbantartását nem vehetjük félvállról. Az árkok, átereszek,
mederlapok tisztítására nagy
gondot fordítunk. A 36 kilométer
hosszúságú külterületi úthálózat
csak töredéke aszfaltos, ezért az
utak javítása minden évszakban

– Jut pályázati segítség másra is?
– Az óvoda és a fogorvosi rendelõ modernizálásával összefüggõ pályázatunk jelenleg elbírálás
alatt van. Reméljük, hogy megvalósul a szigetelés, a fûtéskorszerûsítés és a teljes festés, a rendelõben még eszközbeszerzés is. Az
iskola konyhájának a felújítására
is van egy a vidékfejlesztési minisztériumhoz beadott NVA-s pályázatunk, ami 25 százalékos önerõt feltételez. A költségvetése
és a mûszaki dokumentációja is
elkészült a temetõi parkoló kialakítását célzó pályázatnak.
A Start-munkaprogram keretében, az eszközpark fejlesztésével
idén tizenegy fõt foglalkoztatunk.
A már tavaly is beültetett területek mellett újabb földeket hasznosítunk. Idén több mint 1300 négy-

komoly kihívást jelent. A hegyi és
külterületi úthálózat karbantartására konzorciumi pályázaton
Pördeföld és Ortaháza községekkel közösen nyertünk egy ötven
lóerõs univerzális traktort, kiegészítõ eszközökkel: rézsûkaszával,
földgyaluval, sószóróval, faaprítékolóval. Öt évig egy fõállású
traktorost is alkalmaz majd a három település.

zetméteren ültettünk krumplit, de
további konyhakerti növényeknek, zöldségeknek, uborkának,
hagymának, paprikának, paradicsomnak is helyet biztosítunk. Vásároltunk permetezõt, kaszáló gépet, talajmarót, krumpliszedõ berendezést. Minden olyan pályázaton igyekszünk elindulni, ami a falu elõbbre jutását segíti.
Nemes Norbert

ÚTFELÚJÍTÁSOK, NÖVÉNYTERMESZTÉS

Péter- és Pál-napi búcsú Pákán
áscsúszda, népi
játszótér, körhinta, ringlis,
póni lovaglás,
dodzsem várta.
A
szabadtéri
színpadon este
a Zalaegerszegi
Hevesi Sándor
Színház mûvészei:
Debrei
Zsuzsanna és
Bot Gábor léptek fel. Koncertezett nálunk a
csodálatos
hangjával sokakat ámulatba
ejtõ énekesnõ:
Pál Kriszti, aki
Acoustic zenekarával a magyar dalok elõadásának elsõbbségében hisz.
Megtapsoltuk a Nagykanizsáról
érkezett Szan-Dia Fitness Sport
Club akrobatikus show-ját is. A
csoport mind táncban, mind kötélugrásban az ország egyik legsikeresebb klubja. Lukács Lajos néhai focistánk, futballbírónk emlékére pedig labdarúgó emléktornát is szerveztünk, melyen az
öregfiúk rúgták a bõrt.
– Hogy áll az út- és a járdahálózat modernizálása?
– Nyári útfelújítások zajlanak
két települési helyszínen is. A Rákóczi Ferenc utcát nagyjából 360
méter hosszban aszfaltozással
megújítottuk. A 15 százalékos önerõ biztosítása mellett zajló munkálatok elvégzésére 9,4 millió fo-

BÁZAKERETTYE PÁLYÁZATOKBÓL FEJLESZT

rint pályázati forrást nyertünk el
a belügyminisztériumtól. A kivitelezõk már az útpadka megerõsítésével is végeztek. Ehhez hasonló, ároktisztítással egybekötött, BM-pályázaton nyert 9,4
milliós támogatásból megvalósított, 15 százalékos önerõvel bonyolított fejlesztés lesz még júliusban, a Petõfi utcában is. Ezt az
utcát egyelõre nem tudjuk teljes
hosszában leaszfaltozni. Egy következõ ütemben viszont szeretnénk már készre jelenteni.
A Hegyalja utcának is van még
egy közel 120 folyóméteres szakasza, amivel mielõbb végezni
szeretnénk. A Válicka utcánkat a
téli fagyok és a rönkszállító teherautók szinte teljesen tönkretet-

A FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁRON

Épületfelújítás, közösségi programok Minden, ami helyben készült
A Bázakerettyei Termálfürdõ kivételes panorámáját eddig kevesen élvezhették a nyárinak nem igazán nevezhetõ idõjárás
miatt. A nyár vége azoban egy régen várt beruházást hoz, hiszen pályázati támogatás segítségével megkezdõdhet a közös
önkormányzati hivatal felújítása. Bázakerettye egy nagyszabású
EFOP-pályázat gesztora is, amely 34 településen teszi lehetõvé
a humán kapacitások fejlesztését.

–Valóban az idõjárás nem fogadott kegyeibe bennünket,
ezért a vendégszám elmaradt a
korábbi évek hasonló
idõszakához képest –
mondta Iványi László,
Bázakerettye polgármestere. – A szezonra
készülve, idén is elvégeztük a szükséges
karbantartásokat, továbbá pingpongasztallal, focikapukkal és
trambulinnal bõvítettük a meglévõ játékelemeket. A foci világbajnokság kapcsán is
több vendégre számítva, egybenyitottuk a
strandot a mûvelõdési
házzal, ahol a strandolás ideje
alatt meg lehet nézni a mérkõzéseket. Csak remélni tudjuk, hogy
a kedvezõtlen június után valóban nyárira fordul az idõjárás,
ami meghozza a vendégeket a
termálfürdõbe.
Az elmúlt idõszakban a két hagyományos sporteseményüket is
megrendeztük. Május végén 12.
alkalommal adtunk helyet legeredményesebb bázakerettyei
játékos, a néhai Lukvár Ferenc
nevét viselõ tekeviadalnak. A há-

rom napos versenyre 20 csapat
nevezett. Szintén 12. alkalommal
rendeztük meg a kispályás labda-

rúgótornát és a családi napot június végén, ami a korábbi évekhez hasonló érdeklõdésre számíthatott a résztvevõ csapatok
számát tekintve.
– Mikor kezdõdhet az önkormányzati hivatal felújítása?
– Egy régen várt beruházás
válhat valóra, ami az igencsak elavult épület rekonstrukcióját teszi lehetõvé egy BM-pályázat révén. A kivitelezés elõreláthatólag
a nyár végén indul, ami a homlokzat felújítását, új nyílászárók

beépítését, valamint a padlózat
cseréjét foglalja magában. A
munkálatok decemberig tartanak, így ezen idõ alatt a hivatal a
mûvelõdési házban mûködik
majd. Nyertünk az EFOPpályázaton is, amely a Humán kapacitások fejlesztése a Mura
Nemzeti Program nyugati térségében nevet viseli. Ez egy négy
évre szóló pályázati projekt,
amelynek Bázakerettye a gesztora. Tíz konzorciumi
partnerrel
mûködünk együtt a programban résztvevõ 34
település javára. Az
elmúlt hetekben valamennyi település
összesen 18 millió
forint értékben jutott sportszerekhez
(képünkön). Többek
között asztaliteniszhez, labdarúgáshoz,
kosárlabdázáshoz
szükséges felszereléseket kaptak, de
trambulin, csocsóasztal, bokszzsák is szerepelt a
beszerzett sporteszközök között,
melyeket már több helyütt használatba vette a lakosság.
A projekt keretében került kiírásra a Tehetség Ösztöndíj Program pályázata, amelyre a nehéz
körülmények között élõ felsõ tagozatos tanulók jelentkezhettek.
A bizottság döntése értelmében
2018/19-es tanévben 15 település 38 tanulója részesülhet havi
nyolcezer forintos támogatásban.
Antal Lívia

Közép-Zala településeinek összetartozását erõsítendõen ismét
megrendezték június 30-án a Felsõrajki Termelõi Vásárt, ami ezúttal is
a helyi élelmiszer és kézmûves termékek sokféleségével, kulturális seregszemlével, és estig tartó programkavalkáddal örvendeztette meg a
vendégsereget, immár hatodik alkalommal.

Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, a vásár ötletgazdája szólt elsõként a jelenlévõkhöz. Méltatta a megye és a megyeszékhely fejlõdését, kiemelve
azt is, hogy a kormány által elõkészítés alatt álló Modern falvak
programban a kis településeknek is
jut forrás fejlesztéseikre. Mint
mondta, nagyon sok álmuk van,

elsejétõl újabb bizalmat kapott a
miniszterelnöktõl a kormánymegbízotti feladatok ellátására. Ezzel
kapcsolatban azt mondta, munkájuk vezérfonala továbbra is az,
hogy az ezeréves keresztény magyar állam képviseletében szolgálják az állampolgárokat. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere
azt emelte ki, hogy a város dinami-

amit meg szeretnének valósítani a
következõ idõszakban.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke példaértékûnek nevezte
a felsõrajki vásárt, ami a helyi termelõk és kézmûvesek munkáját dicséri az általuk elõállított élelmiszerek és kézmûves ajándéktárgyak
minõségével. Dr. Sifter Rózsa, július

kus fejlõdése önmagában nem
nyerõ pozíció, mert csak akkor érhetik el céljaikat, ha a térségben, a
megyében gondolkodnak.
A folytatásban a helyi általános
iskola diákjai Csak egy kék színû virág címû ismert dalra adtak elõ
táncos koreográfiát. A közéleti vetélkedõhöz ismét egy tréfás játé-

kot talált ki Vigh László (képünkön).
Nyers tojásokat kellett nyújtófákkal vágódeszkára áthelyezni, lehetõleg törés nélkül. A versenyt
Balaicz Zoltán nyerte.
A felsõrajki vásár szervezõi ismét nagyfokú vendégszeretetrõl
tettek tanúbizonyságot. László
Tímea fõszakács által vezetett csapat már hajnali öttõl dolgozott,
hogy disznóölési húsos káposztával, halászlével, vadpörkölttel és
sertéspörkölttel kínálja meg a vendégeket. Az orbányosfai csapat
sokféle ízesítésû kürtõs kaláccsal
kedveskedett.
Immár harmadik alkalommal
keresték Zala megye – ezúttal legfinomabb lakodalmas – süteményét, mondta dr. Csikós Andrea
Dóra, a Közép-Zala Gyöngyszemei
Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének vezetõje. A 15 településrõl benevezett süteményeket zsûri értékelte, Czegõ Teréz, zalaegerszegi színmûvész elnökletével, valamint Siposné Gerencsér Henrietta cukrásszal és a
82 esztendõs pötrétei Kiss Ferencnével. Teri néni neve már fogalom a térségben, hiszen ifjabb
korában nem múlhatott el lakodalom nélküle.
A nagyradai Simonicsné Takács
Piroska cukorperece érdemelte ki
az elsõ helyet, második lett a lenti
Gazdagné Hancz Erika mézes laposa, míg a harmadik helyet a németfalui Csóbor Bernadett „Egy kosár
szeretet” fantázianevû édessége
érdemelte ki. A zalaszentgyörgyi
Györgyné Éva baracksütije különdíjat kapott.
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Sármellék büszke arra, hogy
nemrégiben a helyi Vöröskeresztes alapszervezet és a SÖTYE áldozat- és segítõkész aktivistáinak jóvoltából immár végérvényesen megszerezte a Humanitárius Település kitüntetõ címet. A
szezonra kicsinosított községk
egyértelmû nyertese lehet több
olyan küszöbön álló mega
projektnek, aminek kivitelezése
nemrégiben megkezdõdött, szögezte le Horváth Tibor, a község
polgármestere.

– A küszöbön álló új gyorsforgalmi úthálózat építése nemcsak a
megyén belüli eljutási idõket csökkenti, de a Balaton északi partjának keleti felét is könnyebben,
gyorsabban lehet majd elérni. Az
R76-os okos út a tervek szerint
Sármellék felé épül meg, így könynyebben megközelíthetõ lesz a repülõtér is. A tervezõk megvalósíthatósági tanulmányt készítenek,
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt hoznak létre a kétszer
két sávos, fizikai elválasztású
gyorsforgalmi út községet is érintõ etapjára. Sármellék átkelési szakaszán egy „alagútszerû alépítmény” létesül. Fenékpuszta és
Sármellék közötti hét kilométeres
kerékpárút tervei is elõkészítés
alatt vannak.
Július 17-én 17 órától a mûvelõdési házban lakossági fórumon
beszéljük át az építtetõvel, illetve
a környezetvédelmi hatástanulmány készítõivel, hogy merre tovább. Mi, a falu számára legoptimálisabb lehetõség kivitelezésére
akarunk igent mondani. Sármellék
külterületén található Magyarország öt nemzetközi repülõterének
egyike: a Hévíz- Balaton Airport,
amely iránt kiemelt érdeklõdést
mutatnak külföldi üzletemberek, a
nemzetközi logisztikai iparág vezetõi. Örömmel várunk minden
olyan fejlesztést, amibõl a község
is profitálni tud.

FALUKÉP

Sármelléki sikerek
– Milyen pályázatok segítik a
falufejlesztést?
– A menõ menza pályázaton a
Sármelléki Gyerekekért Alapítványunk közel 20 millió forintot
nyert arra, hogy egészségtudatosabb életet éljenek a diákok a
szüleikkel együtt. Az egészséges
étkezést és életstílust népszerûsítõ program keretében felújítjuk
az iskolai konyha és ebédlõ bútorzatát. Két ivó kutat is elhelyezünk
majd a suli területén. Az egész

Gesztorként öt környékbeli
községgel közösen nyertünk egy
humán közszolgáltatás fejlesztési
pályázaton 247 millió forintot,
hogy oktatással, elõadásokkal,
tanfolyamokkal segítsük a szociálisan hátrányos helyzetben lévõket,
az állást keresõket, a munkahelyet
váltókat. Ebben a januárban startolt programban is hangsúlyosan
szerepel az életmódváltás fontossága és minimális eszközfejlesztésre is mód nyílik. Alsópáhokkal

életen át tartó tanulást népszerûsítõ, a kulturális intézmények tanulást támogató társadalmi szerepvállalásának erõsítését szorgalmazó pályázaton is gyõztesnek hirdettek ki minket. Húszmillió forint felhasználásával felújítjuk az ÁMK színháztermét, létrehozunk klubhelyiséget, tanulószobát, de számítástechnikai
eszközöket és bútorokat is beszerzünk.

közösen 51 millió forintot költhetünk nyelvtanfolyamok, számítástechnikai tanfolyamok szervezésére, alkotótáborok indítására, nyári
szabadegyetemek tartására, többféle iskolán kívüli szakkör indítására felnõttek részvételével. A projekt a hátrányos helyzetûek támogatását, az anyagok és eszközök
beszerzését is lehetõvé teszi.
Konzorciumvezetõként a mezõgazdasági külterületi utak kar-

bantartására és gépbeszerzésre
Szentgyörgyvárral közösen kapunk közel 63 milliót, amihez 15
százalék önerõ biztosítása szükséges. Teljes egészében leaszfaltozzuk a 063-as számú külterületi
utat, hogy az iskola elõtti Zala utcáról eltûnjék a teherautó és nehézgépjármû forgalom. Veszünk
két különbözõ teljesítményû trakA Belügyminisztériumtól a kistort és az arra rácsatlakoztatható települések infrastruktúrafejleszeszközöket. A zalaapáti kerékpá- tésre szánt pályázati alapból karos hídtól az északi faluvégig fo- pott 1,6 milliót a temetõ felújítására fordítjuk. A déli bekötõút már
elkészült és folyamatban van a harangláb áthelyezése és urnafal kialakítása. Egy hungarikumos pályázatból egymillió forint érkezik a
már tulajdonunkban lévõ épület
falumúzeummá, néprajzi-helytörténeti gyûjteménnyé alakítására,
két bemutató szoba kialakítására.
Az Orbán-napi hegyi búcsú megszervezését, az I. világháborús új
emlékmû megalkotását is pályázati segítséggel kívánjuk megvalósítani, de a nyár folyamán önerõbõl
a Dózsa György úton, a postával és
a gyógyszertárral szemközti csapadékvíz elvezetõ árkot befedjük,
hogy ott könnyen, a forgalom zavarása nélkül lehessen parkolni.
– Hogyan indult a nyárra hangolódás?
– „Le a cipõkkel” elnevezéssel
lyamatban van az engedélyekkel
rendelkezõ kerékpárút építése. A immár hetedik éve rendezzük meg
konzorciumi pályázó a megyei ön- a Gyermek és Ifjúsági Tábort a Kiskormányzat, és a kivitelezõ kivá- Balaton kapujában, az igényesen kilasztása után 203 millió forintból alakított szálláshelyünkön a helyi is2019 év végéig kell készre jelente- kolásoknak és az ideérkezõ ifjakni a kijelölt kerékpársávokat és az nak. Már a negyedik esztendeje anújonnan épített bringaútvonalat. nak, hogy a Kovászna megyei
Nagyon várjuk, hogy a Balaton Csernáton testvértelepülésünk di(Keszthely) és a Kis-Balaton kerék- ákjait is vendégül látjuk itt. A majd
páros összekötése mielõbb meg- negyedszáz sármelléki ifjonc mellett idén már a törökfalusi testvérvalósuljon.

község hét tanulóját is elszállásoltuk a 13 csernátoni gyerek mellett.
A táborozókra a hat szervezõ mellett további pedagógusok és önkéntesek felügyeltek. A sokszínû
programok között volt strandolás,
kerékpáros kirándulás a kányavári
szigetre, meglátogattuk a parlamentet, sportversenyeket rendeztünk, de szentgyörgyhegyi kiránduláson is részt vettünk.
Július 25-étõl csernátoni néptáncosok érkeznek majd a tánctáborba, hogy egy hétre rá egy
néptáncgálán adják elõ, mit tanultak a helyiektõl és õk mit tanítottak meg. Utána az oroszországi
Klin városából jönnek zeneiskolások augusztus derekáig. Ha nem
teltházzal üzemelünk, akkor persze számítunk a betérõ bakancsos
turisták figyelmére is. A helyi ÁMK
is csúcsra jár. A pezsgõ kulturális
élet bonyolítói túl vannak a Szent
Iván napi programon és a roma
kulturális napon is. Még a vakáció
elõtt az iskola pedagógusai, diákjai
és szülõi közössége vidám hangulatú családi délutánt szervezett
kulturális és gasztronómiai bemutatókkal, szórakoztató programokkal, játékos csapatvetélkedõkkel. Itt köszöntöttük a Roszica bolgár tánccsoporttal együtt érkezett dr. Muszev Dancso-t, az Országos Bolgár Önkormányzat elnökét.
Nemes Norbert

SOKFÉLE MOZGÁSSAL, A MEGÚJULT SPORTÖLTÖZÕ ÁTADÁSÁVAL

„Felhõtlen” sportnap Zalaapátiban
port- és családi napot rendeztek Zalaapátiban június 30-án,
melyet az idõjárás is a kegyeibe fogadott az elõzõ napok
nagy esõzéseit követõen. A kellemes nyáridõben olyan érdeklõdésre számító megmérettetésekre került sor, mint a gumicsizma-dobó vagy a sodrófa-hajító verseny. Az esemény fontos
momentuma volt az öregfiúk barátságos labdarúgó-mérkõzése, és
nemkülönben a felújított sportöltözõ átadása.

nem kellett b-tervhez nyúlniuk az elõzõ napi hatalmas esõzés miatt. A
sportegyesülettel kapcsolatban kiemelte, ha egy közösség felújít,
rendbe tesz egy épületet, ott élet van. Ebben a közösségben felhõtlen az összhang, a gólöröm, ami reményt ad arra is, hogy szeretettel
át tudják hidalni a kisebb súrlódásokat. Végül felhõtlen kikapcsolódást
kívánt a családi és sportnaphoz, megköszönve mindazoknak a munkájukat, akik energiájukat nem sajnálva összeállították a programokat.
Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, hozzátéve, hogy a
A folytatásban Ódor Richárd sportigazgató beszélt részletesen a beAz ünnepségen elsõként Vincze Tibor polgármester szólt a jelenlé- ruházásról. Kiemelte a 2011-ben elindított TAO-program jelentõségét, megújult sportöltözõ nemcsak szép, de energiatakarékosan mûködvõkhöz, azt kívánva a mai naphoz és az elkövetkezõkhöz, hogy min- ami az amatõr futball támogatásához járul hozzá. Mint mondta, e lehe- tethetõ is. Az ünnepség zárásaként Bóka Tibor plébános áldotta meg
denkinek – a sportegyesületnek, Zalaapátinak, a távolról jötteknek, ki- tõséget kihasználva minden évben készítettek sportfejlesztési koncep- a megújított létesítményt, melynek avatásán jelen volt Koplárovics Béla, a Manchester United ellen gólt lövõ egykori ZTE-játékos is.
csiknek és nagyoknak – felhõtlen legyen az élete. Mint mondta, a szó
Erre az eseményre a koronát az öregfiúk barátságos labdarúgótorsok minden jelent, mégis ugyanazt. A település tekintetében elsõként
nája tette fel, melyen részt vett a ZTE, a Zalaapáti SE-vel közel húszazt, hogy június 30-a felhõtlen nappal örvendeztette meg õket, így
éves baráti kapcsolatot ápoló Balassagyarmat, a szomszédos Gelse
Uniqum, valamint a zalaapáti Hétfõ STE csapata.
Edzésüket mindig hétfõn tartják, ezért nevezik magukat így, mondta el a házigazdákról Pozsegovits Borbála, a mûvelõdési ház vezetõje.
Az önkormányzat és a mûvelõdési ház ötödik alkalommal rendezte
meg a sport- és családi napot, hogy megmozgassák a lakosságot a
gyerekektõl kezdve a felnõttekig, izgalmas sportprogramokat kínálva
számukra. A rendezvény moderátora Mihályi Péter, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház színmûvésze volt. Egybõl belevágtak a közepébe, hiszen a szintén megyeszékhelyi MoveLand Mozgásmûhely két vezetõje, Veszprémi Bori és Veszprémi Péter által vezetett spinning
edzés igencsak igényelte az erõkifejtést, mint a folytatásban zumba
Baján Janival. A férfiak gumicsizma-rugó és dobó, míg a hölgyek sodrófa-hajító versenyen vehettek részt. Mindhárom nagy népszerûségnek örvendett, ahogy a 11-es rúgó, a dekázó, valamint a kapufarúgó
verseny is. A megerõltetõ mozgásban meg is lehetett szomjazni, talán ezért is várták nagy izgalommal a sörivó versenyt. Három pohárba
ciót, hogy javulhassanak a körülményeik. A sportöltözõt legutoljára töltve összesen egy liter sört kellett meginni idõre, ami a nyertes ver1996-97-ben újították fel, abban az idõszakban, amikor a Zalaapáti SE a senyzõnek 17 másodperc alatt sikerült. A gyerekek újdonságként a
legmagasabb szintre jutott a nemzeti harmad- illetve másodosztályban méta labdajátékkal ismerkedhettek, amit ütõkkel kell játszani a basevaló szereplésével. Az elmúlt húsz évben az épület állaga igencsak le- ballhoz hasonlóan. A kisebbek jobban örültek a légvár és a rodeóbika
romlott, így komolyabb felújításra szorult. Két évvel ezelõtt megtörtént adta ugrálási lehetõségnek.
Az idõjárás csak egyetlen programot akadályozott meg, a sárkánya tetõ teljes cseréje, tíz centiméteres hõszigetelõ rendszer került a házra, elektromos fûtési rendszert alakítottak ki minden helyiségben, idén repülõ-bemutatót, ami a nagy szél miatt nem valósulhatott meg. A
pedig a nyílászárókat cserélték ki. Mindez együttesen 11,5 millió forint- sport- és családi napon mindenki jól szórakozott, így nem csoda,
ba került, mely költség 30 százalékát a sportegyesület biztosította az hogy vidámsággal zárult, melyhez Aradi Tibor humorista elõadása is
önkormányzat által nyújtott mûködési és fejlesztési támogatásból, míg hozzájárult.
a beruházás 70 százalékát TAO-támogatásból finanszírozták.
Antal Lívia
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ÉLÕ BIKA RODEÓ A NOVAI ARATÓNAPOKON

Kaszák suhanása, paták dobogása Nemzetközi kisinas tábor Lentiben
aszák suhanása, paták dobogása – a nyugati stílusú bemutatók és a hazai western loXXX. Göcseji Aratónapok idei különleges- vaglást felvonultató mûsorszámok teszik teljessé a
sége a lélegzetelállító Élõ Bika Rodeó Kö- show-t.
zép-Európa Bajnokság. A jubileumi programsoroA bajnokság programja
zat része a Göcseji Dombérozónak, melynek nyiJúlius 14. 19:00 Élõ Bika Rodeó Közép-Európa
tórendezvényét Nován tartják július 14-én.
Bajnokság Elõdöntõ
Július 15. 19:00 Élõ Bika Rodeó Közép-Európa
A kézikaszás arató mesterek és cséplõ asszonyok, legények viadala mellett a vakmerõ riderek és Bajnokság Döntõ
Kedvezményes jegyek elõvételben már 1800
a bikák küzdelmének is szemtanúi lehet az, aki elláforintért kaphatóak: https://goo.gl/wNdkSE
togat július 13. és 15. között Novára.
Egyedülálló Bika Rodeó, kézikaszás aratás és
– Milyen izgalmakat tartogat ez a Magyarországon, sõt világszerte is ritkán látható, igazi kurió- cséplõverseny, falusi ízek, gulyásparti, tarlófutóverseny, népi hagyományok, 100 tagú cigányzenekar,
zumnak számító verseny?
– A sportág kulisszatitkaiba és a riderek, Ismerõs Arcok, aratóbál a Fáraó együttessel és perbullfighterek életébe Nádor József, a Tyuxi Rodeó sze véget nem érõ mulatságok Éder Gabee, Bódi
atyja, a Magyar Rodeó Egyesület elnöke avat be minket: „A bullfightereket
(rodeó bohócokat) az õrültség kell,
hogy vezesse. Mikor egy bikát kell eltéríteniük a rider elõl, akkor nincs idejük gondolkodni, azonnal kell cselekedni, még ha ez a testi épségük kockáztatásával jár is. Ezt a sportot csak
elhivatottsággal lehet és érdemes ûzni. Állat és ember együtt edz, erõsödik és versenyez. A ridereket a szerencse párosítja a bikákkal, de egyébként mindenki a legkeményebb, legvadabb ellenfelet szeretné, hiszen így
a legnagyobb a dicsõség!”
– Mik a versenyszabályok?
– A feladat egyszerûen hangzik,
de nem sétagalopp, véghezviteléhez vakmerõség- Csabi, Csimszi Rudolf & Mónika, Kacor Feri és Jolly &
re, elszántságra és rendkívüli ügyességre van Suzi fõszereplésével. Színes programkavalkáddal és
szükség! A ridernek a kalodából kiindulva 8 másod- nagy-nagy szeretettel várják a kicsiket, nagyokat az
percen keresztül kell fent maradnia a bakolásra te- ünnepi rendezvényre.
nyésztett és nevelt – közel ezer kilogrammos – biXXX. Göcseji Aratónapok,
ka hátán.
A vad bikák és az õket lovagló emberek harca
július 13–15. Nova – www.nova.hu
igazi adrenalin szintnövelõ programnak, látványosságnak ígérkezik, felejthetetlen élményt ígér az
Facebook esemény:
egész családnak. A versenyfutamok között vad- https://www.facebook.com/events/1653996887968675/

K

ásfél éve, 2017. februárban kezdõdött
és 2019 júliusáig tart a Right
Profession2 címû, SIHU54 számú, az
Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttmûködési Program által támogatott projekt, amely
a pályaválasztás elõtt álló általános iskolás diákok és szüleik döntéséhez igyekszik segítséget
nyújtani. Ennek keretében egyhetes kisinas táborban vehettek részt az érdeklõdõ gyerekek
Lentiben, július 2-ától. A kék pólós csapatot és kísérõiket a második napon, a novai Csicsergõ Szabadidõközpontban, kenyérlángos sütése közben látogattuk meg.

M

rüljön, mi az, amit a diák egyáltalán nem szeretne,
mert az is segít a döntésben.
– Honnan értesültél errõl a táborról?
– Az iskolában volt errõl tájékoztató – mondja
Albrecht Lara, a lenti Vörösmarty Iskola tanulója a
kisült kenyérlángos szeletelése közben. – Már akkor megtetszett, hogy sokféle helyre megyünk, faiparba, gépiparba, vendéglátásba. Nekem a vendéglátás és az egészségügy tetszik most, a továbbtanulásomat is ezekbe az irányokba tervezem.

– A projektben hét másik partner
mellett a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is részt vesz – mondta
Verger Renáta projektmenedzser. – A
projekt célcsoportja a pályaválasztás
elõtt álló diákok, a szüleik és a tanáraik. A célunk, hogy segítsük a fiatalok
szakmaválasztását. Tanév közben olyan
programokat szervezünk, amelyek az
iskolákhoz kötõdnek. Most szünidõ
A kisinasoknak Ruzsics Milán a göcseji kenyérsütésrõl mesél
van, ezért kijöttünk az iskolából és nyá– Foglalkoztatóként mit gondol, miben segítri táborokba hívjuk a gyerekeket. Üzemlátogatásokra visszük õket, különbözõ szakmákkal ismer- het ez a tábor?
– Fontos, hogy a jövõ generációjának a gyakednek meg, kézmûves foglalkozásokon vesznek
korlatban is megmutassuk, milyen dolgozni, milyen
részt.
szakmák vannak – mondja Ruzsics Milán, a Csicser– Ez tulajdonképpen egy nemzetközi tábor?
– Igen, hiszen a 22 diák között kettõ muravidé- gõ Szabadidõközpont ügyvezetõje. – Egy jó szakma
ki résztvevõ is van – mondja Jakabné Somogyi Éva választása egész életre boldoggá teheti az embert,
táborvezetõ. – Többségük hetedikes, fiúk, lányok ha megtalálja benne magát. A vendéglátásban gond
vegyesen. A bemutatandó szakmák kiválasztásá- a szakképzett munkaerõ hiánya, fontos, hogy lenak fõ szempontja volt, hogy itt Lenti környékén gyen utánpótlás. Most meg tudjuk mutatni például,
milyen lehetõségeink vannak, hogy melyik cég, hogy milyen munkát jelent a vendégek minõségi kimiben tud segítséget nyújtani. Szociális terület, fa- szolgálása. A táborozó gyerekeket Göcsej gasztroipar, gépipar, vendéglátás, ezeket emeltük be a he- nómiájába vezetjük be, fûszernövényekkel és
ti programba. A tábor során abban szeretnénk se- gyógynövényekkel ismerkedhetnek meg, kézmûves
gíteni, hogy megtudják, melyek azok a készségek, foglalkozáson vehetnek részt. Reméljük, lesznek a
képességek, amelyek birtokában érdemes egy-egy táborozók között olyanok, akiknek megtetszik a
adott szakmát választani. Fontos az is, hogy kide- vendéglátás, mint szakma.
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