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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
A leágazásokkal együtt egy kilométer hosszan nyúlik el a település alatt. Legmélyebb része 30
méter. A bunkernek három bejárata van, és körülbelül ezer fõ
befogadására tervezték. Szerencsére "élesben" sosem kellett kipróbálni. Manapság koncertnek
is helyet ad.

Évek óta látogatható Lovászi
légoltalmi óvóhelye. A bunkerben
kezdetben a Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület, az utóbbi években
az önkormányzat szervezi az idegenvezetést. Jánosi Ferenc, az
egyesület elnöke azt meséli, hoszszú volt az út odáig, hogy turisztikai célra hasznosítsák az óvóhelyet, hiszen évtizedekig elhanyagolva, kihasználatlanul állt. Még
sok helybéli sem tudta, hogy milyen érték rejlik a föld alatt.
Az egyesület elnökével a légópince egykori parancsnoki irodájában beszélgetünk. De nem azért,
mert itt a legkényelmesebb társalogni. A régi berendezésekbõl
semmi sem maradt – csak a telefonkábelek lógnak ki a falakból –
és per pillanat ezen a szakaszon világítás sincs. (Még jó, hogy az
okostelefonokon van zseblámpa.)
Az óvóhely története szempontjából mégis lényeges helyszín ez.
– A légópince parancsnoki irodája, elsõsegélynyújtó helyisége
és az úgynevezett gépház már
1944-ben megépült. Hiszen már a

Õsszel egy német autógyár
lesz az elsõ ügyfél a zalaegerszegi jármûipari tesztpályán,
ahol május 19-én nyílt napot tartottak elõzetesen regisztrált
750 érdeklõdõ részvételével.

Az elsõ csoport fogadásán Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos felidézte, hogy napra pontosan két évvel ezelõtt jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a tesztpálya építésének
szándékát, melynek alapkövét éppen egy éve tették le. Mint mondta, az elsõ nyílt nap ezért esett
május 19-ére, melyet minden évben meg kívánnak szervezni ezen
a napon. Õsszel egy német autógyár lesz az elsõ ügyfél a 250 hektáron elterülõ tesztpályán, melynek építése jelenleg 25–30 százalékos készültségnél tart. A befejezést 2020-ra tervezik, de mint
mondta, a pálya sohasem lesz
kész, mert folyamatos fejlesztésekkel fogják hozzáigazítani a jármûipar változó igényeihez. Szólt
arról is, hogy az Európában egyedülálló tesztpálya iránt már most
nagy az érdeklõdés a nagyvállalatok részérõl, így várható idetelepülésük hosszú idõre határozza
meg Zalaegerszeg jövõjét.
A tesztpálya a város és térsége
gazdaságára, életére kifejtett pozitív hatása akkor teljesedik ki,
amikor teljesen elkészül. Ekkor
egy idõben akár 70 jármû tesztelését is végezhetik a vállalatok,
mondta Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Kitért arra is, hogy a
tesztpálya szolgáltatása speciális
üzleti tevékenységet jelent, mivel
a fejlesztõ cégek olyan alkatrészeket fognak tesztelni, melyek még
nincsenek gyártásában, és lehet,
hogy nem is lesznek.
Hamar Zoltán mûszaki vezetõ
arról beszélt, hogy Európában Németországban és Spanyolországban van csak ehhez hasonló teszt-

IDEGENVEZETÉS ÉS KONCERT A LÉGOLTALMI ÓVÓHELYEN

Bunkertúra Lovászi alatt

Harminc méter a legnagyobb mélysége.

A TESZTPÁLYA

Nyílt napja
pálya, de azok az önvezetõ jármûvek vizsgálatára nincsenek felkészítve. Egyedülálló a Smart City is,
ami városi közlekedési környezetet szimulál. Ilyesféle tesztlehetõség az önvezetõ autók számára
a világban csak az USA-ban van. Az
európai tesztpályák között a
zalaegerszegin épült meg a legnagyobb kör alakú dinamikus felület,
a maga 300 méteres átmérõjével.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Az érdeklõdõket csoportbontásban kisbuszokkal vitték körbe.
A fotón éppen a dinamikus felülethez érkeznek.

negyvenes évektõl folyt a településen olajipari termelés. A II. világháború alatt az itt élõk és dolgozók használták is ezeket a menedékhelyeket, amikor megérkeztek
az amerikai légi bombázók. Egy
komplexebb óvóhely tervezésének gondolata az 1950-es évek
elején vetõdött fel. Kiderült, hogy
a korábban épített helyiségek kifogástalan állapotban vannak, így
gyakorlatilag ezek köré épült fel a
most is látható bunker – mondja
Jánosi Ferenc.
1951-52-ben járunk, azokban
az években, amikor a Titoval való
szembenállás miatt a szovjet
blokkban elmérgesedett a politikai
helyzet. A jugoszláv határ mentén
az ötvenes évek elején létesült az
a 630 kilométer hosszú erõdítményvonal („a magyar Maginotvonal”), amit egy esetleges jugoszláv, vagy NATO támadás ellen
építettek ki. Ekkor bõvült ki a lovászi óvóhely is; az olajiparban dolgozók, és családtagjaik védelmére.
– Tatabányai bányászok építették az óvóhelyet, melynek teljes
hossza a leágazásokkal együtt 1 ki-

lométer. A legmélyebb rész 30
méter, itt található az a kút, ami
biztosította az ivóvízellátást. Három bejárata is van a légópincének: az üzemi bejáraton kívül az
úgynevezett Eger-völgyi kapu,
ami a mezõre „fut ki”, a harmadik
pedig a lakótelepre nyílik. Ezt a
helybéliek az ott lévõ házak miatt
„pontházi kijáratnak” nevezik.
Megtudjuk: eredtileg 650 fõ
számára épült az óvóhely, ám késõbb ezer fõ befogadására tették
alkalmassá. Néhány órás itt-tartózkodásra tervezték a létesítményt,
így még padokat helyeztek el a folyosókon. Ezek a mai napig megvannak. Elsõsegélynyújtó hely,
áramfejlesztõvel ellátott gépház,
komplex szellõztetõ- és levegõztetõ-rendszer, öltözõ, vécé
(„tõzegöblítéses”) és telefonközpont is volt a bunkerben. Ez utóbbit külsõ- és belsõ kommunikációra is lehetett használni. Egy kapcsolórendszer segítségével innen
lehetett mûködésbe hozni a kinti
szirénákat is, és vész esetén az
egész lakótelepet, valamint az olajipari vállalat üzemeinek fényeit el
lehetett sötétíteni.
Mint azt a túravezetõ menet
közben meséli: „élesben” soha
nem használták ezt a légoltalmi
pincét; kiképzésekre, gyakorlatozásokra került csak sor. A '70-es,
'80-as években, majd a rendszerváltozás után pedig nem volt
funkciója, kissé el is felejtõdött.
(Folytatás a 4. oldalon.)

MEGYE

2
Ismét megmozdult az amatõr
és profi futótársadalom a koraszülöttekért május 6-án, vasárnap. A Zalaegerszeg és Keszthely
közötti, Futás a koraszülöttekért
- Másodszor is célba érünk elnevezésû futóverseny azzal az üzenetértékkel is bírt, hogy idén egybeesett az édesanyák napjával.

A koraszülöttek száma nem
igazán csökkent hazánkban az elmúlt években, ugyanakkor az ellátásnak köszönhetõen jóval több
korán érkezõ baba marad életben.
Mindez megmutatkozik a csecsemõhalálozási mutatók jelentõs javulásában, ami európai szinten is
kedvezõ. E jó eredmény hátterében a zalaegerszegivel együtt kilenc koraszülöttmentõ centrum
tevékenysége áll, mondta érdeklõdésünkre dr. Gárdos László, a
megyeszékhelyi Szent Rafael Kórház gyermekosztályának vezetõ
fõorvosa.
A
Koraszülöttmentõ
és
Gyermekintenzív Alapítvány harmadik alkalommal rendezte meg
a két város közti jótékonysági
rendezvényt. A nevezési díjas
verseny lényege nem a pénzgyûjtés, hanem a koraszülött-ellátás
fontosságára való figyelemfelhívás volt. Õk azok, akik a rajtvonal
mögül indulnak az életbe. Gyakran oxigénhiányos állapotban

KRÓNIKA

A koraszülöttekért futottak 2018É A PÁLYÁZATOKTITÉVE

születnek, napokig attól szenvednek, amit a futók is átérezhettek
a zalai dombokon haladva, mondta az osztályvezetõ fõorvos. A
rendezvénnyel az egészséges
életmódra is fel kívánják hívni a
figyelmet. Mégpedig a tekintetben, hogy a testneveléstõl korábban eltiltott nagyon súlyos szívbeteg gyermeknek is javasolják a
mozgást, sõt a versenyszerû
sportot is, mert bebizonyosodott,
hogy javítja életkilátásaikat. A

sport azon kevés dolgok egyike,
ami a lélekre és a testre egyaránt
kedvezõen hat, hangsúlyozta az
osztályvezetõ fõorvos.
A jótékonysági futás neves hazai és külföldi futókat is megmozgat. Bérces Edittõl, minden idõk
legeredményesebb magyar ultramaratoni futójától megtudtuk, a
védnökök körében szintén rajthoz
állt az amerikai színekben futó,
2015-ös 24 órás világbajnok, Nagy
Katalin is, váltóban Rudolf Tamás-

sal, aki a tavalyi belfasti 24 órás
IAU világbajnokság negyedik helyezettje volt és az elsõ
koraszülöttfutás váltóversenyét
Snopek Renátával párban futva
nyerte meg.
Természetesen rajthoz állt a
verseny idei fõvédnöke, dr. Lubics
Szilvia, a Másfél nap az élet címû
bestseller szerzõje, többszörös
magyar bajnok és spártai gyõztes.
A japán Katsuhiro Tanaka, a
hatnapos futás Ázsia-csúcstartója,
aki elsõ ázsiaiként teljesítette már
az egerszegi szilveszteri maratont
és az UltraBalatont, egyéniben
vágott neki a 60 km-es távnak.
A
jótékonysági
futáson
harmadik alkalommal vett részt az
olasz Ivan Cudin, a 24 órás futás
IAU Európa-bajnoka, többszörös
spártai gyõztes. A Zalaegerszegi
Aszfaltszaggatók színeiben indult
hat társával, és férfi abszolút
egyéni gyõztesként zárta a
versenyt öt óra pár perccel. Az
egyedül futó nõk közül Kovács
Imola ért célba elsõként a 60 kilométeres távon, kevesebb mint hat
óra alatt.
Antal Lívia

Megyei tûzoltó nap

entiben teljesít szolgálatot az az új fecskendõautó, amit a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szent Flórián napja alkalmából
tartott tûzoltónapi ünnepségen
szenteltek fel Búcsúszentlászlón,
a zarándokhellyé nyilvánított
Szent László templomban.

L

Egri Gyula tûzoltó ezredes, megyei igazgató ünnepi köszöntõje
beszédében kiemelte, hogy Szent
Flórián, a tûzoltók és a kéményseprõk védõszentje megtestesítette mindazokat az eszméket, a
segítségnyújtás akaratát, a bátorságot, a hõsiességet és a bajtársiasságot, amelyek nélkül ma is el-

VET ÉRTÉKELT A

 A zalaegerszegi Tudomány
és Technika Házában mûködõ
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
idén novemberben ünnepli
fennállásának 65. évfordulóját.
Az 1953-as alapítású egyesület elérte a nyugdíjkorhatárt,
de korántsem vonul nyugdíjba, hiszen négy sikeres EFOPpályázatot könyvelhet el magának.
Az egyesület május 16-án
tartotta éves közgyûlését, ahol a
2020-ig megvalósítandó pályázatok részleteit is megismerhették a tagok Rózsás Csaba ügyvezetõ igazgató tájékoztatásában. Ezek egyike közösségépítõ
jellegû, mely során a fiatalabb és
az idõsebb generációkat igyekeznek közelebb vinni egymáshoz különféle programokkal.
Szintén az idõseket szólítja meg
az élethosszig tartó tanulást
szorgalmazó projekt, mely során
többek között az internet használatát sajátíthatják el a résztvevõk. A harmadik nyertes pályázat a hátrányos helyzetû iskolásokat célozza meg a tanórán kívüli kompetenciafejlesztõ programokkal. A negyedik projekt
mindezek infrastrukturális hátterét teremti meg a képzésekhez
szükséges oktatótermek felújításával, és új technikai eszközök
beszerzésével.
Rózsás Csaba hangsúlyozta,
hogy az egyesület az elmúlt évben is kiegyensúlyozottan gazdálkodott, melynek hátterét a felnõttképzés teremti meg. Ennek
legfontosabb részét képezik az

Bánfalvi Péter és Rózsás Csaba

OKJ-es tanfolyamok, melyeken
491 fõ szerzett szakképesítést
2017-ben. A hatósági és tûzvédelmi szakvizsgákra, illetve a
munkavédelmi képviselõk és a
kazánfûtõk számára meghirdetett
továbbképzésekre 830 fõ jelentkezett tavaly. Ez összesen 1326
fõ részvételét jelenti a TIT által tavaly lebonyolított képzéseken.
Bánfalvi Péter egyesületi elnök az ismeretterjesztõ elõadások csökkenõ érdeklõdésével
kapcsolatban fejezte ki aggodalmát. Mint mondta, ki fog elõadásokat tartani, amikor a maguk fajta lelkes korosztály már nem lesz
annyira aktív. Az elõadások látogatottságáról úgy vélekedett,
hogy ez sokszor azon múlik,
hogy helyben van-e olyan ember,
akinek hívószavára sokan eljönnek. Mindezek ellenére kiemelt
feladatuknak tartják a fiatalok bevonását az ismeretterjesztõ munkába, mely szándékukat a megvalósuló pályázatok is segítik.

KIÁLLÍTÁS

képzelhetetlen ez a hivatás. Hangsúlyozta, hogy a tûzoltók munkájára egyre nagyobb szükség van,
hiszen fejlõdõ világunkban újabb
és újabb veszélyforrások jelennek
meg, amelyek kezelésére fel kell
készülni.
Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott, majd a
templom elõtt Tódor Szabolcs plébános áldotta meg a Lenti Hivatásos Tûzoltóságra kerülõ új gépjármûfecskendõt, valamint a hévízi
önkéntes tûzoltók új csapatszállító
kisbuszát. Ezt követõen Egri Gyula, Takács Ottó és Csóka Antal tûzarázslatos örökségünk
oltó ezredesek fát ültettek és kocímmel hirdette meg
szorút helyeztek el Szent Flórián
idén rajz- és fotópályászobránál.
zatát óvodások és iskolások körében a Zala Megyei Kormányhivatal, a megye építészeti örökségének bemutatása céljával.
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PALATETÕK FELÚJÍTÁSA
LAPOSTETÕ-SZIGETELÉS
BODÓ GÁBOR 06-30/227-7082
WWW.PALATETOK.HU

A beérkezett pályamûvekbõl
nyílt kiállítás megnyitóján Leng
Zoltán állami fõépítész elsõként a
gyerekeknek mondott köszönetet
a színvonalas pályamunkákért,
majd a támogatóknak, akik lehetõvé tették, hogy kategóriadíjak
mellett különdíjakat is kioszthassanak. Mint mondta, az ötödik alkalommal meghirdetett pályázat
célja a korábbiakkal megegyezõen
az volt, hogy fedezzék fel környezetükben azokat az értékeket,
amit mindennap látnak. Ez a fajta
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KÖZPONTI

épített környezetre való odafigyelés a gyermekkorban lehet a legsikeresebb, hangsúlyozta.
A szakmai zsûri nevében Farkas
Ferenc szobrászmûvész szólt a
gyerekekhez. Úgy vélekedett,
hogy az ötödik év is tud újat hozni, mert a meglévõ értékek mellett mindig van valami felfedezendõ új, legyen az akár rom, vagy
felújításra váró épület, melyekre
gyerekek figyelme ráirányul. Környezetüket éppen hogyan látják,
milyen benyomásuk van róla, azt
az is befolyásolja, hogy a korosztályok elõrehaladtával mindig új
pályázók lépnek be, akik más
szemmel tekintenek minderre.
A kiállítás június 8-ig tekinthetõ
meg a kormányhivatal társadalombiztosítási fõosztályának Kossuth
utcai épületében, Zalaegerszegen.
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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
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TÉRSÉG

AKTUÁLIS
A megyei közgyûlés legutóbbi
ülésén meghallgatta dr. Sipos Gyula megyei rendõrfõkapitány beszámolóját Zala megye közbiztonsági helyzetérõl és a közbiztonság
további javítása érdekében tett
intézkedésekrõl.

Elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentõsen csökkent a regisztrált bûncselekmények száma, s
csökkenõ tendenciát mutat a közterületen elkövetettek száma is. A
bûncselekmények struktúrájában
nem látható elmozdulás, továbbra
is a vagyon elleniek domináltak.
Napjaink kihívása ugyanakkor az
internetes bûncselekmények jelentõs látencia melletti terjedése.
Kiemelte, hogy az elõzõ évvel
összehasonlítva jelentõs, 32 százalékos csökkenés következett be az
összes idegenrendészeti eljárás számában, s az eljárás alá vont személyek döntõen európai országok állampolgárai voltak, akik fõként gazdasági jellegû migránsok, és a jobb

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÜLÉSÉRÕL

Közbiztonság, erdõgazdálkodás, esélyegyenlõség
megélhetés reményében, viszont
megfelelõ utazási okmányok hiányában próbálkoztak a tiltott határátlépések elkövetésével. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy ismét növekedett
a személyi sérüléssel illetve halállal
végzõdõ közúti balesetek száma,
amelyek döntõ többségét a sebesség helytelen megválasztása okozta. Kiemelendõ viszont, hogy jelentõsen megnõtt a kerékpárosok által
okozott balesetek száma, amelyek
jelentõs részénél szerepet játszott
az ittasság is. Fontos feladatként tekint a rendõrség a bûnmegelõzésre,
melynek keretében számos újítást is
bevezettek az elmúlt években, s to-

Pálosok nyomában
Az örményesi pálos kolostor emlékére szervezett szabadtéri programot Zalacsány önkormányzata és a Pálos Vendégház. A rendezvény
fõ aktualitását az adta, hogy idén szeptemberben megkezdik a kolostor feltárását. A kutatás folytatódik Vállusnál is, ahol tavaly a pálos
rendi kolostor romjai mellett tárgyi leletek is elõkerültek.

Minderrõl Havasi Bálint, a Balaton Múzeum igazgatója tartott
elõadást, melybõl megtudtuk,
hogy a pálos rend a 13–15. században Enyerén, Eleken, Vállusszentmiklóson és Zalacsány–Örményeshegyen négy monostort létesített.
A Vállus melletti Szent Miklós forrásnál 2016-ban kezdte el a
kutatást a Balaton Múzeum
együttmûködésben a Magyar
Nemzeti és a Göcseji Múzeummal,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetével és a Civil Régészeti Alappal.
Megtalálták a kolostor keleti falának egy szakaszát, a templom sokszögletû szentélyét és egy vízelvezetõ kõvályút. A kerengõben pedig
két szerzetes sírjára bukkantak. Az
egykori vállusi rendházról csupán
egyetlen, 1429-es keltezésû oklevél tesz említést. A pénzleletek
azért érdekesek, mert IV. László
ezüst dénárjai, illetve a bécsi fillérek a 13. századból valók, míg Zsigmond ezüstjei és Hunyadi Mátyás
ezüst garasai 15. századiak.
Havasi Bálint beszélt arról,
hogy az örményesi pálos kolostor
tavalyi mûszeres feltérképezése jó
állapotú falakat mutat, így a szeptemberi feltárást nagy várakozás
elõzi meg.
A rendezvény szentmisével
kezdõdött, melyet P. Csóka János,
a pécsi székhelyû Magyar Pálos
Rend tartományfõnöke celebrált.
Érdeklõdésünkre elmondta, örömükre szolgál, hogy a pálos rendi
emlékek megõrzését a ma itt élõk
is fontosnak tartják. A feltárások
eredményeire ezért tekintenek kíváncsi várakozással.
A Pálos Rend örményesi kolostorának története az okleveles
források alapján 1378-tól követhetõ nyomon. Alapítója Kanizsai
Miklós tárnokmester volt, akit itt
helyeztek örök nyugalomra.
A szervezõk fõ céljuknak tekintik a régészeti kutatás folytatását,
ami reményeik szerint egy színvo-
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nalas történelmi emlék- és kirándulóhely létrehozásához vezethet
a következõ években, hangsúlyozta dr. Badacsonyi Tamás tulajdonos-vezetõ. A Pálos Vendégház
idén második alkalommal adott
helyet a rendezvénynek, mellyel a
Boldog Özséb esztergomi kanonok által 1250-ben alapított pálos
rend, illetve annak zalai emlékei
elõtt kívántak tisztelegni.
Antal Lívia

vábbra is kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalok és az idõskorúak tájékoztatására. A lakosság biztonságérzetének megerõsítése érdekében –
az önkormányzatok kérésének
megfelelõen – igyekeznek biztosítani, hogy a körzeti megbízottak minél több szolgálati idõt tölthessenek
a területükön.
A Zala Megyei Közgyûlés elfogadta a beszámolót.
A következõkben a Zalaerdõ Zrt.
tevékenységérõl kapott tájékoztatást a közgyûlés, kiemelve az erdõgazdálkodást és a megyei célokkal
összhangban lévõ turisztikai, közjóléti fejlesztéseket és tevékenysége-

ket, mint például az egyre népszerûbb erdei iskolákat, illetve a személyforgalmat is bonyolító erdei
vasutakat.
2018. július 1-én hatályba lép a
büntetõeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény, melynek rendelkezései
megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetõeljárásban résztvevõ ülnökök összetételére vonatkozó szabályokat, ezért szükségessé vált
egy ülnök soron kívüli megválasztása a Zalaegerszegi Törvényszékhez.
A megyei grémium a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége javaslatára
Horváthné Szép Rózsát választotta

ülnöknek az érintett szakterület
képviseletében.
A megyei értékek kategóriáinak
bõvülése miatt új tagokkal bõvítették a Zala Megyei Értéktár Bizottságot, így a közgyûlés döntése alapján Horváth Gyula, a ZMKH Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Fõosztály fõosztályvezetõje az agrár- és
élelmiszergazdaság, Szakály István,
a Zalaszám–ZAC ügyvezetõ igazgatója pedig a sport kategória képviseletét látja majd el a bizottságban.
A Zala Megyei Önkormányzat és
a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség közel 30 éve
tartó együttmûködése alapján,

amely jelentõs mértékben segíti a
Muravidéken élõ magyarság nemzeti kultúrájának, hagyományainak
megõrzését és a kétnyelvû oktatás
intézményeinek mûködését, ez évben is 1 millió forint összegû támogatás nyújtásáról döntött a közgyûlés a szervezet által meghatározott
tevékenységek megvalósítása érdekében.
Jóváhagyta a testület a Zala Megyei Önkormányzat vezetõ partnersége mellett megvalósítandó, az
Interreg V-A. Ausztria–Magyarország Program keretében WoMenPuls elnevezésû, 85 százalékos
ERFA és 10 százalékos nemzeti hozzájárulással támogatott pályázat
benyújtását, melynek célja a közszférában foglalkoztatott nõk
munkaerõpiaci és esélyegyenlõségi
helyzetének javítása tréningprogram fejlesztése és megvalósítása,
valamint a vezetõk és döntéshozók
szemléletformálása révén, illetve
határon
átnyúló
intézményi
együttmûködési hálózat kialakításán keresztül.

z a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata,
valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
z tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
z a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szer9/2000. (IV. 18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyo- vek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a
lítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló)
dokumentumok.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegz állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
zett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési
z érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetõ a
egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben felvé- Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
telt nyert) és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére (8900
elbírálási szempontjainak,
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton, vagy szez kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
mélyesen kell benyújtani.
z akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. § (4) beA pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei Önkorkezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hallga- mányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
tó bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles
postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. augusztus 10.
nem adható át.)
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó
z a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
indokolttá teszik.
z a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanul6. Egyéb:
mányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi
z A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival
z Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az álösszefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
tala elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
3. A pályázat benyújtásának módja:
z A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellék- kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
letek csatolásával) lehet.
z Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye kiA pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
sebb településén élõ hallgatók.

TÉRSÉG
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Magyarország idén huszadik
alkalommal kapcsolódott bele
az európai országokat összekötõ Békefutás nevet kapott váltóba. A Peace Run-hoz Nagykapornak önkormányzata csatlakozott, a faluházban fogadva a
nemzetközi futócsapatot.

– A békét jelképezõ, fáklyát
hordozó nemzetközi futócsapat
érkezése jól elõkészített módon
történt. A polgármesteri hivatalunk kapott egy e-mail értesítést,
hogy a futók érintik a településünket és mi örömmel csatlakoztunk az általunk kifejezetten jónak tartott kezdeményezéshez.

Boldogan számoltuk össze, hogy
majdnem harminc, mozgást kedvelõ fiatal és idõsebb helybeli kísérte el õket a faluhatártól, faluhatárig tartó sprintelésen. A tõlünk Zalaszentiván irányában tovább loholó csoport tagjai még
sok hazai települést érintettek –
mondta el Sifter Péter polgármester, aki kollégáival a faluházban fogadta az anyagi és politikai
érdekektõl mentes rendezvény
lelkes résztvevõit.
– Az egész világot behálózó,
1987-ben útjára indított békefu-

ÓVODA-, KERÉKPÁRÚT-, ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁS

Békefutás – Peace Run –Nagykapornakon
táshoz Nagykapornak is csatlakozott, mert teljességgel egyetért a
kezdeményezés filozófiájával. Az
indiai gondolkodó, hosszú ideje
az USA-ban élt Sry Chinmoy által
egyszerre több kontinensen startolt, Ferenc pápa által is megál-

dott futás jelenlegi résztvevõi
februárban indultak, s azt tervezik, hogy mintegy 23 ezer kilométert megtéve, októberben érnek
európai útvonaluk záró helyszínére, Lisszabonba. Az eddig 155 országot meglátogató nemzetközi
futócsapat egy kedves, interaktív
tájékoztató keretében mesélt nekünk a mozgalom históriájáról, az
egyének, közösségek, nemzetek
közötti béke és barátság fontosságáról. Falunk a futókat a helyi
iskolások által megszólaltatott zalai népdalcsokorral várta. A kisis-

kolások késõbb ügyesen teljesítették a feladatot, amelyben azt
kellett kitalálniuk a futók néhány
mondatos
bemutatkozásából,
hogy mely nemzetek szülöttei.
A rendszeresen végzett sportot, a mindennapi mozgást nagyon fontosnak tartjuk. Büszkék
vagyunk a községi sportegyesület
teke- és labdarúgó-szakosztályának tagjaira. Focistáink az utóbbi
években kifejezetten jól szerepelnek. A megyei másodosztályba
fél évtizede felkerülõ futballistáink idén már dobogós helyezésre is esélyesek lettek. Uti Katalin
testnevelõ tanár irányításával
mûködik nálunk aerobik torna,
gyógytestnevelés is, de az augusztus 11-12-ei falunapunk alkalmával is több, a közösséget
összekovácsoló sportprogramot
szervezünk. A sport nálunk is
rendkívüli összetartó erõt jelent,

IDEGENVEZETÉS ÉS KONCERT A LÉGOLTALMI ÓVÓHELYEN

Bunkertúra Lovászi alatt

pP – Fotó

Jánosi Ferenc és Jánosi Zsuzsanna
a bunker egyik kijáratánál.
(Folytatás az 1. oldalról.)
Gazdája is alig akadt: eredetileg az olajipar tulajdonában volt, 1990 után pedig az állami cég nyomdokain létesült magánvállalkozás nem tartott rá
igényt. A kétezres évekig szinte nem foglalkozott
vele senki. Állaga leromlott, hiszen nem fûtötték,
nem szellõztették. A berendezést és a korabeli tárgyakat elvitték, ellopták. Végül az önkormányzat
tulajdonába került.
Hogy hogyan sikerült turisztikai célra hasznosítani és bunkertúrákat szervezni?
– Már a kilencvenes években is próbálkozott az
egyesületünk, de akkor még falakba ütköztünk –
folytatja Jánosi Ferenc. Sokáig nem értették a településen, hogy miért szeretnénk a nagyközönség
számára láthatóvá tenni az óvóhelyet. Aztán szerencsére sokan felismerték a benne rejlõ lehetõséget, történeti és helytörténeti értéket. Az áttörést

(Folytatás az 1. oldalról.)
Épül továbbá egy akár 250 kilométeres sebességre alkalmas ovális pálya, egy országúti és autópálya-szakasz, a jármûvek kezelhetõségét vizsgáló többféle útminõségû szakasz valamint egy fékfelület. A tesztpályán 5G-s mobilkommunikációs hálózat segíti majd az

az hozta, hogy önkormányzati tulajdonba került.
Bunkerbejárásra pedig körülbelül nyolc éve van lehetõség. Egy jelképes belépõdíj ellenében, szinte
az egész „labirintust” be lehet járni. Ezt a munkát
ma már önkéntesek is segítik. Az idõ minket igazolt: az elmúlt években már több ezren jártak itt.
Diákok, különféle klubok, nyugdíjas csoportok,
külföldiek…
Egy felújítás, korszerûsítés persze ráférne a
bunkerre, és a túrát össze lehetne kapcsolni más,
Lovászihoz kötõdõ programelemekkel is.
– Az óvóhely közelében, az önkormányzat nyertes pályázatnak köszönhetõen a közeljövõben létesül egy fogadóépület. Ezt az egykori 1-es tankállomásból alakítják ki. Itt egy Vasfüggöny múzeum is
helyet kapna – kapcsolódik be a beszélgetésbe a
szintén idegenvezetéssel foglalkozó Jánosi Zsuzsanna. Remélhetõleg a pályázati pénzbõl sikerül a bunker gépészeti és levegõztetõrendszerét is felújítani.
Jelenleg ugyanis a beszivárgó víz problémákat okoz.
A hely akusztikája viszont kiváló, a Mixolíd kamarakórus már kétszer is koncertezett itt. Így nem mindennapi kulturális célra is hasznosítható a hely.
A légópincén túl, a Lovászi melletti erdõben van
két másik bunker is (a „kétszobás” és a „hétszobás”), és a túrázók több lõállást is találhatnak a fák
között. A téma iránt érdeklõdõk így egy hosszabb
kirándulást tervezhetnek. Látnivaló persze akad a
településen is. Az „olajosoknak” épített lakótelepi
rész (a „kemp”) ritkaságszámba megy, a faluban és
környékén rengeteg a helytörténeti és néprajzi érték. A szõlõhegyekrõl (ahová a Kankalin tanösvényen lehet eljutni) pedig csodás panoráma nyílik a
Kerka-völgyére.
Pánczél Petra

A TESZTPÁLYA

Nyílt napja

önvezetõ jármûvek egymás közötti, illetve más eszközök közötti
kommunikációjának vizsgálatát.
Ilyen nagyberuházás még nem
volt Zalaegerszegen, így nagyon
kíváncsiak vagyunk arra, mit hoz
majd a város számára, mondta Antal Béla, az egyik látogató.
Antal Lívia

barátaikat, ismerõseiket, az ide
felsétálókat. Este pedig meggyújtanak egy óriási négy méter magas, nyolc méter széles máglyát.
A közös tûzrakás, a lángokba bámulás sokakban éleszt fel különleges érzéseket, titokzatos élményeket, mert minden igazi találkozás lelki értelemben egyúttal
tûzrakás is. A legények hajdanában errõl a „szertartásról” indultak az erdõre májusfát vágni,
amit az eladósorban lévõ lányok
udvarán állítottak föl. Utóbbi
néphagyomány mára már nem
jellemzõ, de az élményadó programnak ezúttal szerencsére az
idõjárás is kedvezett.
– Mi újság a falu fejlesztéséegy-egy mérkõzés szinte az vel?
egész települést megmozgatja. A
– Nagykapornak gazdálkodása
kilencszáz lelkes falu lakói közül a biztos lábakon áll. Több csúszó
meccsekre 100–120 fõ is ellátogat.
– Honnan ered a tavaszköszöntõ máglyarakás?
– Nincs írásos nyoma annak,
hogy a tábortûz gyújtás hagyománya mikor és minek apropóján
kezdõdött a községünkben. Annyi
bizonyos, hogy a legidõsebb polgárunk gyermekkorában már létezett ez a kedves, hangulatos
tradíció, így minimum százéves a
program, amiben örömmel részt
vállalunk. Idõjárástól függetlenül,
minden évben, április 30-án a
Bük-hegytetõn délután, kicsi tábortüzek rakásával szabadtéri fõzõcskézés kezdõdik a hegyi birtokokon. A hegygerinc pincéi elõtt
szalonnát sütnek, egytálételeket
készítenek és megvendégelik a

KITEKINTÕ
program miatt idén nem gondolkodhatunk látványos fejlesztéseken, de több terv kivitelezése van
a tarsolyunkban. A helyi közúthálózat tûrhetõ állapotban van. Néhány helyi út- és járdaszakasz felújítására idén is tartalékoltunk
összeget. Az eddig még le nem
aszfaltozott helyek kapnak hamarosan új burkolatot. Tavaly év végén 30 millió forint pályázati
pénzt nyertünk az óvodánk belsõ
modernizálására, megújítására. A
kiviteli tervek elkészítése és a
közbeszerzési eljárások lezárulása
után kezdõdhetnek a felújítási
munkák.
Van egy, Nagypáli község vezetésével konzorciumban beadott, kulturális, felnõttoktatással foglalkozó, gyeden lévõkön és
álláskeresõkön segítõ, nyertes
projektünk, melynek programjai
a jövõ évre is átnyúlnak. Csatlakozni fogunk a Belügyminisztérium kerékpárutak javítására kiírt
pályázatához, hogy a fõút menti,
mára rossz állapotba került bringaút állapotát kijavítsuk. Teljes
erõbedobással készülünk a mindig nívós, sok szórakoztató programot magában foglaló falunapunk megtartására.
Nemes Norbert

RÉGIÓ

ÜNNEP
A Város Napja tiszteletére
rendezett ünnepi közgyûlésen
Pro Urbe Zalaegerszeg díjban részesült a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára és az
idén ötven éves Zalaegerszegi
Honvéd Klub. A Sport mecénása
díjat az FM-Vas Kft. kapta.
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Gyarapodás, biztonság, béke
damutató tudományos munkát
végez, munkatársai közül számosan országos kiadványok állandó
szerzõi, tudományos konferenciák
elõadói
A másik Pro Urbe díjjal kitüntetett szervezet a Zalaegerszegi
Honvédklub Egyesület mely napjainkban nagyobb figyelmet fordít a
katonák, katonai hagyományok,
katonai értékek felé. A Sport Mecénása díjjal elismert FM-Vas Kft.
több mint tíz éve támogatja a tekesportot, a nehezebb gazdasági
évek során is a ZTK fõ támogatója
maradt.

Kötetbemutató

pP – Fotó

Az eseményen – melyen jelen
volt többek között Vitár Zsolt
György alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
parancsnokhelyettese, dr. Szabó
Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár
(MNL) fõigazgatója és dr. Mikó Zsuzsanna fõigazgató-helyettes, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott és
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke – Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta: polgármester
hangsúlyozta: a nagy õsök példája
kötelez bennünket. Mi zalaegerszegiek tudjuk, nem elég álmokat
szõni, együttes erõfeszítéssel kell
még jobban dolgozni. A közös

munka sikert és örömöt ad. Az elmúlt évek közös munkája nyomán
Zalaegerszeg folyamatosan fejlõdik. Van egy olyan összetartó, lokálpatrióta, városépítõ közösség,
amely képes közös célokat megfogalmazni és azokért együttesen
tenni.
Zalaegerszegen az építkezésre,
a fejlesztésekre, a személyes és
közösségi gyarapodásra koncentrálunk. Biztonságra és békességre
– fogalmazott Balaicz Zoltán.
Az ünnepi közgyûlésen beszédet mondott dr. Szabó Csaba, az
MNL fõigazgatója és Vitár Zsolt
György alezredes is. A nemzeti levéltár zalai származású vezetõje
örömtelinek nevezte, hogy együtt

Zalaegerszeg város egykori vezetõinek életútját és munkásságát
foglalja össze a napokban megjelent Városbírók és polgármesterek
címû, fotókkal gazdagon illusztrált
tanulmánykötet.
A megjelenés nem elõzméünnepelhet a 771 éves várossal, és nyek nélküli: a Magyar Nemzeti
hogy korábbi munkahelye, a zalai
levéltár Pro Urbe-díjban részesülhet. Mint fogalmazott: az intézmény mostani kollégái méltó utódai a nagy levéltáralapító elõdöknek. Vitár György ezredes pedig a
közösségekben rejlõ erõ fontosságára hívta fel a figyelmet, köszöntve az 50 esztendõs honvédklubot.
2018-ban a közgyûlés nem
adományoz Zalaegerszeg Város
Díszpolgára címet. Pro Urbe elismerésben részesült a megyei levéltár. Az intézmény a 13. század
óta õriz, nyilvántart és feldolgoz
iratokat. Õrzi a zalai, zalaegerszegi
múlt legbecsesebb ereklyéit. Pél-

Levéltár Zala Megyei Levéltárának
szervezésében tavaly a város elsõ
írásos említésének 770. évfordulója alkalmából, ugyanezzel a címmel sor került egy tudományos
ülésre. A város napjához kapcsolódó konferencián a levéltár és a Göcseji Múzeum történészei ismertették a témában zajló legfrissebb
kutatási eredményeket. A 18. századtól, egészen az 1950-es évekig
elemezve az egykori városvezetõk
tevékenységét. A mostani kötet
az ülés anyagából, illetve a tanulmányokat illusztráló fotókból tevõdik össze.
A kiadványt dr. Gyimesi Endre
történész szerkesztette (aki a kötetben a 20. század elsõ felének
három polgármesterérõl értekezik), a könyvterv és a nyomdai elõkészítés Seres Péter munkáját dicséri. A könyv további szerzõi
Kapiller Imre, Csomor Erzsébet,
Foki Ibolya, Megyeri Anna, Béres
Katalin, Paksy Zoltán és Káli Csaba,
akik az egyes városvezetõk életút-

ján keresztül Zalaegerszeg fejlõdésének, vagy éppen megtorpanásának legfontosabb idõszakaiba is
beavatják az olvasót. Megjelenítve
közben az országos, vagy a nemzetközi politikai helyzet településre gyakorolt hatását is.
Dr. Gyimesi Endre a tanulmánykötetet bemutatva utalt rá:
a már ismertebb nevek (Kovács
Károly, Botfy Lajos, Czobor Mátyás) mellett, nagyon sok várostörténeti újdonság és érdekesség
olvasható, és a képek között is
vannak ritkaságok. Kapiller Imre
és Csomor Erzsébet jóvoltából
megelevenedik a városbírók idõszaka. Ezenkívül sikerült korabeli
fotót találni Várhidy Lajos
(1900–1907), dr. Korbai Károly
(1908–1915), dr. Keresztury József (1915–1918) és dr. Tamásy
István (1936–1944) polgármesterekrõl. Utóbbi tevékenységérõl
korábban alig tudtunk valamit,
most pedig életútjának és városvezetõi munkájának jó részét
nyomon követhetjük, a nem túl
boldog végkifejletig.
Ez is jelzi, hogy a tanulmányokat olvasva megannyi sors elevenedik meg elõttünk; sikerek, kudarcok, bukások, nagyszabású
tervek és meghiúsult álmok. Melyek hátterében egyéni döntések,
vágyak, vagy párt- és lobbiérdekek éppúgy állhatnak, mint a
nagypolitikához kapcsolódó események, melyek hatása vidékre is
lecsapódott. A könyvbemutatón
elhangzott: az önkormányzat által támogatott kiadvány 650 példányban jelent meg, és bár kereskedelmi forgalomba nem kerül, a könyvtárakba, levéltárba,
közintézményekbe eljut, így bárki
számára hozzáférhetõ.
A megjelenést üdvözölte
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
elmondta: több született, mint
egy egyszerû tanulmánykötet.
Látványosabb, olvasmányosabb
és a laikusok számára is befogadhatóbb írásokat tartalmaz, mint
sok korábbi kiadvány.

ÚJ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR ÉS KERÉKPÁRÚT

Lenti lankadatlan lendülettel fejleszt
Lenti városa egy egészében megújult autóbusz-pályaudvar építésére valamint helyi kerékpárutak fejlesztésére közel 477 millió
forint európai uniós támogatást nyert el.

– A Széchenyi 2020 program
keretében, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt konzorciumvezetõje az önkormányzatunk, de számítunk
partnereinkre, az Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.-re (ÉNYKK) továbbá a
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft.-re (LVFÜKN) – tájékoztatta
lapunkat Horváth László polgármester.
– Régóta szerettük volna a város közigazgatási területén lévõ
kerékpáros létesítményeket egy

jól átjárható hálózati kapcsolatba
szervezni, illetve régi vágyunk
volt, hogy a busszal közlekedõk
számára is elkészüljön egy komfortos pályaudvar, amelyben minõségi utasforgalmi szolgáltatásokkal találkozhatnak az ide betérõk. Azért is örülünk, mert a
beruházásnak közvetlen gazdaságfejlesztési, illetve foglalkoztatási kapcsolódású hatása is van.
A vissza nem térítendõ támogatás mintegy 80 százalékát az új
autóbusz-pályaudvar kiépítésére
költjük el. Az újjáépítésre már
régóta megérett régi épület-

együttes helyébe az ÉNYKK új,
modern, a XXI. század követelményeinek mindenben megfelelõ létesítményt alakít ki. Épül hat
induló, valamint három érkezõ
autóbusz-beálló, menetrendi tájékoztató monitorral felszerelt
váróterem, jegypénztár és információs iroda is.

Az új buszpályaudvar látványterve

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló fejlesztés
megkönnyíti a városban és a járás 48 településén élõ polgárok
életét, javítva a közösségi közlekedést, támogatva a munkaerõmobilitást is. A Kerka-menti város Béke utcájában építünk egy
új, kétméter szélességû, több
mint egy kilométer hosszúságú
bicikliutat, amelyik összeköti a
lentikápolnai bicikliutat az ipari
zónával, illetve a gyógyfürdõ
környezetével. Kerékpárúton is
biztonságosan megközelíthetõek
lesznek a település olyan munkahelyei, cégei, vállalatai, ahol a
legnagyobb számban dolgoznak
munkavállalók. A foglalkoztatók
gyors elérésén túl, a csesztregi, a
lovászi és a novai közép- és nagy
cégek munkatársai is könnyebben elérik majd munkahelyeiket.
A 2020. február végéig megvalósuló projekt keretében 21
kerékpártároló létesül és mozgást népszerûsítõ, szemlélet-átalakító kampányokat is rendeznek iskolások, illetve kerékpárral
közlekedõk részére – mondta
Horváth László polgármester.
– nemes –
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A 20 éves jubileumát ünneplõ
térségi Forrásvíz Természetbarát Egyesület (FOTE) a majd fél
hónapot átfogó Zöld Hetek rendezvénysorozat részeként, április 21-22-én óriási sikerrel rendezte meg a huszadik „Rügyfakadás – Tavaszünnep” kulturális és környezetvédelmi szabadtéri rendezvényét.

Az aktív erdei programokba
idén több helyi intézmény is tevékenyen bekapcsolódott. Az „erdõben ünnepeltek” az iskolai, óvodai
csoportok és a civil közösségek.
Az ünnep tiszteletére, a nyarat
idézõ idõjárási körülmények között verõdtek csapatokba a családok, a baráti körök, a térségi és
megyei természetjáró szervezetek. A program-napok így mármár nyárköszöntõ hangulatban
szervezõdtek a természet- és környezetvédelemi ismereteket népszerûsítõ Föld Napi szabadtéri
rendezvények körül. Az idei gyûjtés bevételét is a már korábban
megkezdett projekt, a „Balatongyöröki Pele apó tanösvény rendbetételére” szánták. Az „Erdõben
az iskola program” ügyesen indította a rendezvényt.
Másnap, egy rövid séta túra
keretében az ovisok ismerkedtek
Szentes Szilárd geotúra vezetõ erdõleckéivel. A III. Szegedi Honvéd
zászlóalj és az Asbóth Sándor
Gyenesdiási
Huszárbandérium
hangulatos felvonulásával kezdõdött a tavaszi honvéd felvonulás a
település fõ utcáin végig, több
megállóval a Nagymezõig. A 48-as
forradalom 170 éves visszatekintése, a fegyverzeti bemutató iskolaudvari megtartása csak fokozta a gyerekek tavaszi hangulatébresztését. A Csepel teherautón a keszthelyi BOOMBAtucada
ütõs együttes kísért, beharangozva a „rügyfakadás” ünnepét. A
Nagymezõre érkezõ kitartó érdeklõdõk idén is láthattak huszár-

Járdafelújítással folytatódhat idén a település fejlesztése
Balatonmagyaródon, mégpedig
a faluközpontból kiindulva,
amely tavaly egy fedett közösségi térrel gazdagodott. Az önkormányzat gondos figyelme az
elmúlt években a közintézményekre is kiterjedt, ami az épített örökséggel együtt az elkészített településképi arculati
kézikönyvben is megjelenik.

– Minden településen a központ az, ami leginkább árulkodik
lakóinak kötõdésérõl a helyhez
és annak közösségéhez. Ezt a
gondolkodásmódot szem elõtt
tartva fordítottunk mindig nagy
figyelmet
faluközpontunkra,
amit tavaly sikerült még tovább
szépítenünk – mondja Kalász Mátyás, Balatonmangyaród polgármestere. – Saját beruházásban
két fedett, térkövezett részt alakítottunk ki, a nagyobb területû
közönségtérként szolgál a kemencével és a kiszolgálópulttal,
míg a kisebb színpadként. Vásároltunk sörpadokat, asztalokat
olyan mennyiségben, hogy kényelmesen, de a lehetõ legtöbben férjenek el.
Feszített tempóban dolgoztunk azért, hogy az új létesítményeket átadhassuk az augusztusi
falunapon. Használhatóságát tovább növelve, idén kivezettük az
áramot és a vizet. Öt kamerát is
kihelyeztünk, bekötve a meglévõ
térfigyelõ kamerarendszerbe,
ami biztosítja az új rendezvénytér védelmét és vele együtt a
megújult faluközpontunk védelmét. Új növényzetet nem telepítettünk, de az elkorhadt, hatalmas fenyõfát kivágtuk a balesetveszély miatt. A volt iskolaudvaron azonban egy tucat õshonos
gyümölcsfát ültettünk el idén, a
mezõgazdasági közmunkaprogram keretében.

KÖRNYEZET

JUBILÁLT A FORRÁSVÍZ TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET

Húsz éve Gyenesért és a térségért

konyhát, és vidáman éneklõ menetet. A vasárnapi fõzõversenyre
rekord számú 24+2 komolyan felkészült, és portájukat autentikusan kialakító csapat jelentkezett.
Az ünnepélyes megnyitón
Gálné Németh Ildikó elnök köszöntõje után Gál Lajos polgármester üdvözölte a résztvevõket.
Az együttmûködés örömérõl és
fontosságáról Berdán László, a Zala Megyei Természetbarát Szövetség egykori elnöke, a 30 éves Lepke túra alapítója; id. Kalapos István, a Meteor Természetbarát
Szervezetek Országos Szövetsége
Keszthelyi Szervezetének egykori
elnöke; Csányi Zoltán, az ötéves
Magyar Vándor Klub elnöke; és
Vass László, a szintén 20 éves Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ
Egyesület
elnöke
mondták el ünnepi gondolataikat.

A színpadra felálltak a jelen lévõ, alapító „forrásvizesek” is és
együtt köszöntötték õket a megjelentek. Egy nagyon szép, emblémával ellátott jubileumi tortán
égett a 20 évet szimbolizáló gyertyaláng, melyet a megjelentek közösen fújtak el. Emlékeztek a két
évtized alatt megismert természetbarát, planétás és természetvédelmi tevékenységre a Keszthelyi-hegységben és a kelet-zalai
együttmûködés sikerére. A civilek
a térségben segítették a gyenesdiási helytörténeti értékek megmentését, az erdõk hulladékmentesítését, a keszthelyi-hegységbeli források tisztítását, a
Dornyai örökség megõrzését, a
balatongyöröki mandulafásítást, a
zalai Balaton-parti bakancsos utak
rendbetételét és a keszthelyi belvárosi utcák fásítását is.

A gyerekek örömére a keszthelyi katasztrófavédelem hagyományosan kivonult az egyik fecskendõs tûzoltóautóval. A honvédek mûsorát idén is sokan megcsodálták. Az elkészült finom ételek bírálásával egyidõben került
sor a népszerû Brumi Bandi Band
gyerekmûsorára és a Gyenesdiási
Dalárda az idei évben is a fõzõhelyéhez várta az énekelni és nótázni vágyó vendégeket. Miközben a
Gyutai Barna, étterem-igazgató
és Plótár István, mesterszakács
vezette zsûri elkezdte munkáját,

felesége, Ilus által összeállított,
„Régi korok konyhája” címû színes
kötet, ami a közösségi fõzés, a régi és egészséges alapanyagokból
készült ételek receptjeit tartalmazza. A könyvben helyet kaptak
a nagymezei „régi korok konyhája
gyõztes ételei”, két évtized ételkülönlegességei, zalai és balatoni
étkei. Igazán finom ételek készültek a nap során, hiszen pillanatokon belül elfogyott a 24 csapat
által kínált sok-sok ételkülönlegesség. Érkeztek fõzõ csoportok
Zala megye több pontjáról, de

felnõtt és gyerek kategóriában kiosztották a Föld Napi vetélkedõ
kérdéseit. A leginkább szabadtûzön fõtt finom étkek illata, betöltötte a Nagymezõ kõrisvirág illattal és madárfüttyel teli levegõjét.
A 20. évforduló tiszteletére
mutatták be az Ivanics Lajos és

Budapestrõl, Gyõrbõl, sõt az Alföldrõl is.
A Nagymezõ Bajnoknõje és
Bajnoka versenyben, sodrófahajításban és kõdobásban versenyeztek a nõk és a férfiak. A kicsiket és
nagyokat a mászófal és trambulin
mellett, a Varázshangok az Egész-

ségért Egyesület lelkes aktivistái
mozgatták meg és kápráztatták el
játékaikkal. A lovas programokat
Vitéz Viktória, a Gyenesdiási Lovassport Egyesület elnöke fogta
össze, aki ügyes tanítványai révén
igazán szép és értékes bemutatót
vezényelt. Volt népzenei és néptáncos program rögtönzött táncházzal. A vidám, jó hangulatot
Tarjányi Sándor néptáncoktató
moderálta. A táncos, zenei est
hangulatát, már a fellobbanó tábortûz fényében, a tûz körül élvezhették a sokáig maradó közönség tagjai.
A vendégek egy egész napot
átfogó, igazán vonzó és népszerû
bemutatókat láthattak a NABE
vándorkiállítása révén, valamint a
Cserkészek és Csider völgyi Lövészklub jóvoltából. A Forrásvíz
Természetbarát Egyesület a természetvédelem és természetbarát elképzelések nemes ügyét a
lelkes tagság és a nagylelkû támogatók segítségével tudta ilyen
színvonalasan megrendezni.
A következõ héten Kõrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal,
Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetõje tartott elõadást a helyi iskola által szervezett egy hetes fenntarthatósági
témahét keretében a klímaváltozásról és annak következményeirõl. Korunk környezeti kihívásait
szemléltetõ, látványos kísérlettel
gazdagított, közel két órás elõadás egyik legfontosabb üzenete
mindenki számára az volt, hogy
cselekedeteinknek következményei vannak, melyekért a felelõsséget is magunknak kell vállalni.
Mindannyian, ha kis lépésekkel is,
de tehetünk azért, hogy a Földünk élhetõ maradjon. Nincs tartalék bolygónk, a Föld egyszer
megtelik az általunk termelt hulladékkal, széndioxiddal. Rajtunk,
példamutatásunkon és a gyerekeken is múlik, hogy képesek vagyunk-e vigyázni életterünkre!
Nemes Norbert

BALATONMAGYARÓD, AHOL

Körbe érnek a fejlesztések
– Elkészült a településképi
arculati kézikönyv.
– Igen, egy rendeletnek eleget
téve készítettük el a kézikönyvet,
amely tartalmi bírálaton átesve,
véglegessé vált. Örömünkre szolgál, hogy csak pozitív véleményezést kaptunk, miszerint az újonnan megvalósított fejlesztések,
épület-felújítások szépen illeszkednek a község meglévõ épített
és természeti környezetébe. Kijelenthetjük, hogy az eddig végzett
munkánkat is igazolja a bírálók
véleménye. Fontos hozadéka a

zatunk a korábbi építésszabályozási rendeleteit e kézikönyvben
meghatározottak alapján egy új
településképi rendeletben foglalhatja össze.
– A kézikönyvbõl kitûnik az
is, hogy Balatonmagyaródon a
fejlesztések egymásra épülnek.
– Mást nem is tehetnénk, hiszen a fenntarthatóságot és a
használhatóságot tekintve mindig vannak megoldásra váró feladatok. Példaként említeném a
korábban felújított hivatal épületét, benne az ugyancsak megújí-

Színpadon a Kendermagos kórus.
településképi arculati kézikönyvnek, hogy aki kézbe veszi, megismerheti falunk földrajzi elhelyezkedését, múltját, hagyományait,
jelenét. A jövõ szempontjából pedig követendõ irányt nyújt az
építkezõknek, hiszen önkormány-

tott orvosi rendelõvel. Tavaly az
elõbbiben a riasztórendszert korszerûsítettük, míg az utóbbiba
egy 12 csatornás EKG-készüléket
vásároltunk az orvosi ellátás színvonalának növelése érdekében.
Ebbe a sorba tartozik a közvilágí-

tás bõvítése, az új utcanévtáblák
kihelyezése, a vízhálózat felújítása a Petõfi utcától a sírkertig, illetve a volt óvoda és iskola, valamint a hivatal elavult vízvezetékrendszerének kicserélése.
– Milyen fejlesztéseket terveznek az idei évre?
– Többszöri próbálkozás után
végre pályázati támogatást nyertünk járdafelújításra, amelyhez
az önrészen felül teszünk még
saját erõt, hogy minél hosszabb
szakaszon tudjuk elvégezni a rekonstrukciót a Petõfi utcában.
Mivel a településközpont a legforgalmasabb a gyalogos közlekedés szempontjából, ezért innét indulunk ki északi és déli
irányba, négyzetméterre egyforma szakaszt helyreállítva. A munkát jövõre is folytatni szeretnénk, bízva az ugyanezzel a céllal
beadott pályázatunk kedvezõ elbírálásában.
Országos program részeként
optikai kábel épül ki településünkön, várhatóan az év végéig, ami
a szélessávú internet mellett a
telefon és a tévéadók elérhetõségét biztosítja lakóink számára.
E beruházáson belül ingyenes
wifi-hozzáférési pont is létesül a
faluközpontban, ami még színvonalasabbá teheti rendezvényeinket.
– Egy falu életét közösségei
is meghatározzák.
– Minden évben, a költségvetésünkhöz mérten, támogatjuk
civil szervezeteinket, a Kendermagos kórust, a színjátszókat, a

Kis-Balaton Alapítványt, a polgárõrséget, az önkéntes tûzoltó
egyesületet és a sportkört. A kórusnak tavaly fellépõ ruhát is vásároltunk. A lakókra odafigyelve
az elmúlt évben is jelentõs települési támogatásokat osztottunk
ki az óvodásoktól kezdve a felsõfokú intézményekben tanulókig.
Támogatjuk a beiskolázást, illetve a tanulmányi eredményektõl
függõen pluszjuttatásokat is
adunk. Az év végén a nyugdíjasok is részesülnek egyszeri támogatásban. A szociális tûzifapályázat segítségével hatvan köbméter tûzifát osztottunk ki a rászorulóknak. Megváltozott a lakossági hulladékszállítás, de annak
költségét továbbra is önkormányzatunk állja. A szelektív
gyûjtõszigetet viszont megszüntettük annak nem megfelelõ
használata miatt. A szolgáltató
azonban kéthetenként elszállítja,
egyszer a mûanyag-, másszor a
papírhulladékot, melyhez zsákot
biztosít a lakosságnak. A támogatások között említeném meg,
hogy önkormányzatunk a nagykanizsai mentõállomást is támogatja minden évben.
A falu közösségi életének fontos színtere a néhány éve meg-

újított kultúrház, amely olyan
hagyományos programoknak is
az otthona, mint az idén februárba nyolcadik alkalommal megrendezett díszmadár-kiállítás,
vagy a tavaly októberi második
sütifesztivál a Kis-Balaton Alapítvány rendezésében. Ebbõl a
programból is hagyományt szeretnénk teremteni. Egy nagyon
jó magánkezdeményezésnek köszönhetõen nyelvi képzésnek is
helyet ad jelenleg. A nálunk élõ
külföldiek ismerkedhetnek meg
a magyar nyelvvel, hogy jobban
megérthessék magukat a helyi
lakossággal és a hivatallal.
Rendezvényeink sorában annyi
a változás, hogy az ettõl az évtõl
július utolsó szombatján rendezzük meg a falunapunkat. Augusztus 20-án ugyanis nagyon sok
esemény van országszerte, amelyekre sokan elutaznának, illetve
el is utaznak. Bízunk abban, hogy
az új idõpontnak köszönhetõen
minél többen részt tudnak venni
a falunapon, immár egy olyan
környezetben, amely bármely
közösségi program színvonalas
megtartására alkalmas, itt a megszépült faluközpontunkban –
mondta végül Kalász Mátyás.
Antal Lívia
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Felsõrajk fõ utcája a táncok
karneváljává vált május 19-én,
amikor is 450 fõ iskolás és felnõtt táncos felvonulásával kezdetét vette a T-Dance Alapfokú
Mûvészeti Iskola és a Suli Harmónia – 2007 Gyermekeket Segítõ
Alapítvány második alkalommal
megrendezett Tánccal a hazámért táncfesztiválja.

Az alapítvány két Vas megyei
és három Zala megyei iskolájában
a nyíregyházi T-Dance Alapfokú
Mûvészeti Iskola biztosítja a táncoktatást. A rendezvény valóban
nagyszabásúra sikeredett, mert a
programon a diákok mellett több
egyesület – mint a zalaegerszegi
Press Dance TSE, a nagykanizsai
Szan-Dia Fitness, a Nagykanizsai
Gólyalábasok, a lenti Kerka Táncegyüttes és a Nyíregyházi Táncklub – is részt vett. Táncok sokféleségével – néptánc, hip-hop, modern tánc – mutatkoztak be, a
rendezvény ezért viselte a Táncok
karneválja alcímet. A menet az iskolától a rajki várban lévõ pajtaszínhez vonult, ahol valamennyi
iskola diákja fellépett. Elõadásaik
között az együttesek mutatkoztak be. Az össztánc idén is zumba
volt, amit Kalapos Tamás, a TDance tánciskola oktatója vezetett. A rendezvényt kísérõprogramok színesítették, a fellépõket
szendvicsekkel és üdítõkkel is
megvendégelték. A fesztivál
csúcspontjaként pedig felvágták a
450 szeletes tortát.
Kósa Istvánné, az alapítvány kuratóriumi elnöke érdeklõdésünkre
elmondta, nagy izgalommal készültek a tavaly hagyományteremtõ szándékkal életre hívott fesztivál második megrendezésére. Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, Felsõrajk korábbi
polgármestere volt idén is a rendezvény fõvédnöke, amit támogatott a helyi és a pölöskei önkormányzat, a helyi Szent Imre Általá-
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SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY ÉS T-DANCE MÛVÉSZETI ISKOLA RENDEZÉSÉBEN

Táncok karneválja Felsõrajkon
nos Iskola szülõi munkaközössége,
a Pölöskei Szörpüzem valamint a
Kilimáni Húsüzem.
– A fesztivál lényege iskoláinkban tanuló gyerekek összetartozásának elmélyítése, melyhez valóban kiváló lehetõséget nyújt a közös tánc. Ez a közös program a pedagógusok és a szülõk kapcsolatát
is erõsíti, egyúttal jól árulkodik
alapítványunk szemléletérõl, tevékenységérõl, amit kifejtünk a nálunk tanuló gyerekek érdekében –
hangsúlyozta Kósa Istvánné. – Ebbe a sorba illeszkedik a május 31én elsõ alkalommal megrendezendõ Velünk együtt kerek a világ elnevezésû verseny. Ez a sajátos nevelési igényû gyerekek ki mit tudja lesz, 40 fõ részvételével. A diákok más iskolákból is érkeznek.
Fontos, hogy a versenyen nem
lesznek kategóriák, vagyis abban
indulnak, amit választanak. Azt

szeretnénk, hogy õk is átélhessék
a fellépés izgalmát és a siker örömét. Ezért most nem lesz helyezés, de mindenki oklevélben részesül. Szeretnénk ezt a programot kiterjeszteni az egész Dunántúlra, ezért nagy öröm számunkra,
hogy ezt az egyedi kezdeményezést támogatandónak tartja a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási
Központ. Ugyancsak egyedüli dolog az alapítvány szolgáltatásai között, hogy a káldi és az egervölgyi
iskolánk 7-8. osztályosai ingyen
úszhatnak a celldömölki uszodában, jövõre pedig a két intézmény
valamennyi diákja.
A Suli Harmónia Alapítvány fontos küldetésének érzi, hogy az általa mûködtetett iskolákban olyan
programokat és lehetõségeket
nyújtson a gyerekeknek, melyek
az állami iskolákban nem érhetõek
el. Az alapítvány egyúttal elkötele-

Fotók: AL

zett a magas színvonalú oktatás
biztosításában, melyet több tanulmányi versenyeredmény is visszaigazol.
– Lakatos Alex, a felsõrajki iskola negyedikes tanulója idén másodszor nyerte meg a "Csokonai
Alapmûveleti Matematikai Verseny Bajnokának" járó kupát korosztályában. Csécs Viktória, a Vas
megyei egervölgyi iskola hatodikosa negyedik helyezést ért el az
országos történelemversenyen. A
Vas megyei két iskolából többen
bejutottak a Bendegúz Tudásbajnokság országos döntõjébe. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Házon belül is rendezünk a kompetenciakészségre figyelõ tanulmányi versenyt, idén immár negyedik
alkalommal. Az Alapítvány Legjobbja címben részesülhetnek alsós diákjaink, akik környezetbõl,
és felsõs diákjaink, akik magyar
irodalomból, történelembõl, matematikából és egy idegen nyelvbõl érnek el elsõ helyezést.
A Tiszán innen – Dunán túl országos népdaléneklési verseny
gyenesdiási megyei döntõjében a
három szólistánk és egy csoportunk egyaránt aranyminõsítést kapott. A Pengetõ citeraszakkörünk
szintén benevezett az országos
minõsítõre,
amit
júniusban
Gellénházán tart a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetsége.
Ennyi szép eredmény után jöhet a megérdemelt pihenés. Az
alapítvány
három
zalai,
a
felsõrajki, a pölöskei és a zalaszentmihályi iskolájának tanulói
június 5-én Zánkára látogathatnak
el. Ezt egy nyertes EFOP-os projekt teszi lehetõvé, mely az
egészséges étkezési szokások elsajátítására irányul. A tanév végének legnagyobb eseménye a fürdõzés a zalaegerszegi AquaCityben, ami már hagyomány, és
amelyen az összes intézmény tanulója, pedagógusok és szülõk
vesznek részt.
Antal Lívia
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