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KÁRPÁTALJAI GYEREKEK A ZOBORI ÉLMÉNYPARKBAN

Felejthetetlen nyaralás
Kárpátaljai magyar gyerekek táborozhattak ismét a zalaszabari
Holnapocska Tábor és Zobori Élményparkban augusztus 16-a és 24-e
között, a Zala Megyei Önkormányzat támogatásával. Az iskolakezdésre élményekkel feltöltõdve térhetnek a haza a diákok, akik közül többen elõször jártak Magyarországon, így Zala megyében..

Dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán,
Gerlinger Sándor táborvezetõ és Papp Gabriella
– Örömünkre szolgál, hogy idén
ötödik alkalommal szervezhettük
meg a kárpátaljai gyerekek táborát. A Zala Megyei Közgyûlés negyedik éve biztosítja ennek költségét, amit nagyon jó kezdeménye-

Hazánk környezetszépítõ versenyének nyugat-magyarországi
díjátadó gálaprogramját tartották augusztus közepén a Keszthelyen, melyen Vas, Zala és GyõrMoson-Sopron megye polgármestereit, a szakmai szervezetek képviselõit és a szervezõ bizottság tagjait is köszöntötték.

A Virágos Magyarország megmérettetés idén két lépcsõssé alakult. A kijelölt régióból mintegy
félszáz település mérettette meg
magát. A Szent István Napok keretében tartott gálaprogramon

zésnek értékelhetünk – mondta
Szabadics Zoltán, a Holnapocska
Tábor alapítója. – Mi a helyet, az
infrastruktúrát biztosítjuk számukra, és rengeteg élményt a kalandpark adta lehetõségekkel.

A Szabadics házaspár akkor
szervezte meg elõször a tábort,
mikor Ukrajnában kitört a háború.
Azt gondolták, elhozzák a gyerekeket üdülni, addig is elfeledkeznek
az otthoni eseményekrõl.
– A kormány határon túli többmilliárdos fejlesztési programja
mellett a megyei önkormányzat is
nagy figyelmet fordít a határon
túli magyarsággal való kapcsolattartásra – vett át a szót dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke.
– A muravidéki magyarsággal már
több évtizede mûködünk együtt,
az erdélyi Kovászna és Hargita megyével a Bethlen Gábor alap segítségével ápoljuk a kapcsolatot,
szintén közös programokat szervezve.
Négy
évvel
ezelõtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy Kárpátaljáról fogadnak ismét gyerekeket. Akkor még háború dúlt országukban. A Zala Megyei Közgyûlés ekkor úgy határozott, hogy saját költségvetési forrásból minden
évben 20-30 kárpátaljai gyereket
vendégül lát a zombori élményparkban. Ez a kiváló helyszín nem
csupán játékra, az önfeledt kikapcsolódásra ad lehetõséget számukra, hanem arra is, hogy megismerkedhessenek az anyaország
és Zala megye történelmével, ter-

NYUGAT-MAGYARORSZÁGON

Lenti a legvirágosabb
Ruzsics Ferenc polgármester köszöntõ szavai után adták át az elismeréseket. Az idei évben Nyugat-Magyarországon az „Év Települése” díjat város kategóriában
Lenti, falu kategóriában pedig Lipót nyerte el. A települések az országos októberi döntõben tudják

meg, hogy magyarországi szinten
mennyit is ért a felkészülésük.
Az Arany Rózsa Díjat város kategóriában Zalaegerszeg, falu kategóriában pedig Bókaháza és

KÖZPONTI

Kép, szöveg: Antal Lívia

mészeti és épített értékeivel. Egy
élmény látni a gyerekek vidámságát, bízom benne, hogy jövõre is
találkozhatunk.
– A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által érkeztünk ismét a
zombori élményparkba. A 21 általános és középiskolás diák Beregszászon, Beregrákoson, Munkácson és Dédán él. Velem együtt
két felnõtt kísérte el õket – mondta beregszászi Papp Gabriella. –
Nagyon hálásak vagyunk, hogy felejthetetlen napokat tölthetünk el
itt. A gyerekek valóban életre
szóló élményeket szerezhettek ez

Zalaszentmárton kapta. A Belügyminisztérium „Virágos Önkormányzat” városnak szánt különdíját Hévíz, a falu kategória díját Rajka nyerte el. A Magyar Díszkertészek Szövetsége által felajánlott díjat Rábapordány polgármestere vitte haza. A Balatoni Szövetség Balatongyörököt tüntette ki a
Helyi Érték fõdíjával. Az Agrárminisztérium városok kategóriájának
fõdíját Mosonmagyaróvár képviselete vitte el; a közönségdíjat pedig Acsalag kapta.
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Horváth László, Lenti polgármestere középen
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alkalommal is. Felfedezhettük Zala
megye szépségét, hiszen többek
között ellátogattunk a zalakarosi
fürdõbe, a zalaegerszegi AquaCitybe és a skanzenbe, valamint a
Kis-Balatonra.
– Elõször vagyok itt, nagyon
szép a táj, de Munkács is, ahol élek.
A tábor nagyon érdekes, nagyon
sokféle programon vehettünk
részt. Minden játékot kipróbáltam,
melyek között a hurrikán tetszett a

legjobban – válaszolt kérdésünkre
Komorniczki Richárd, aki a hatodik
osztályt kezdi meg õsszel.
A hetedik osztályba lépõ Popovics Zente szintén Munkácsról
érkezett a zobori élményparkba,
immár harmadik alkalommal.
– Nagyon jól érzem magam a táborban, ahol minden évben van valami új dolog. Idén a balatoni hullámvasút, ami nagyon tetszett –
mondta.

MEGYE
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Elkészült és augusztus végétõl több vetítésen is megtekinthetõ Lendvai Kristóf új kisjátékfilmje. A Félúton címû film forgatása júniusban öt napon át zajlott több zalai településen, a szereplõk a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház színmûvészei.

A jelenleg 17 éves nagykanizsai gimnazista új filmje komoly
társadalmi problémával, a válással
és az azt elszenvedõ gyerekekkel
foglalkozik, de szól a felnõtté válásról, az útkeresésrõl, a magunkra utaltságról, az önállóságról. A
35 perces film középpontjában
egy kamasz áll, akinek a szülei
hangos veszekedések közepette
válni készülnek, a fiú ezért megszökik otthonról. Útközben különféle emberekkel találkozik, mire a
végén rádöbben, hogy neki mégis haza kell mennie.
A Félúton címû film szereplõi:
Bellus Attila, Besenczi Árpád (Jászai Mari-díjas), Czegõ Teréz
(Gobbi Hilda-díjas) Ecsedi Erzsébet (Aase-díjas), Hertelendy Attila, Lõrincz Nikol (Máriáss- és Soós
Imre-díjas), Magyar Cecília és
Szakály Aurél, a fõszerepet Herold
Levente alakítja. A forgatókönyvet Lendvai Kristóf ötlete alapján
Mészáros Gyula írta. Az angol fordítást Gelencsér Gábor és Márkus
Ádám készítette.
A filmforgatás Zalaegerszegen,
Letenyén, Kiskutason és Lakhe-

KULTÚRA

ELKÉSZÜLT A NAGYKANIZSAI GIMNAZISTA ÚJ FILMJE

Lendvai Kristóf: Félúton

Herold Levente, Hertelendy Attila és Lõrincz Nikol,
a Félúton címû kisjátékfilmben mint szülõk és gyerekük
gyen zajlott nem kevés kihívás
mellett. Leginkább a 30 fok feletti
kánikula nehezítette a részben
szabadtéri felvételeket, de sikerült
lezárt határátkelõn és utcákon forgatni, az autós jelenethez szakszerû vontatást biztosítani, ugyanakkor nem volt egyszerû például va-

lódi telefont összetörni vagy egy
kocsmát egész napra kiüríteni.
A filmben elhangzik a zalaegerszegi Hellogramm együttes
Még a csend is… címû dala, felbukkan a szintén zalai Kaczor Feri
egyik szerzeménye, a filmmel
azonos címû fõcímdalt pedig a

Záhonyból indult ZUP zenekar
adja elõ.
A film megvalósítását a nagykanizsai és a zalaegerszegi önkormányzat mellett többen is segítették, fõként zalai cégek, intézmények és szervezetek. A fõtámogató a Szabadics Zrt., a Matek Oázis,
valamint a Netta-Pannonia Kft. és
a Hévízi TV volt. A további támogatók közé tartozik a Bíbor-Fa Bt., az
Ivanda Dent Kft., a nagykanizsai Király Patika, a Zalakarosi Fürdõ, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft., a ZÁÉV Zrt., a Mutsch Ungarn
Reisen, a 3B Hungaria Kft., a ZNET
Telekom Zrt., a Human-Joel 226
Kft. és a Házas Hétvége. Segítette
a film elkészítését Kiskutas önkormányzata, a Spirit Auto Kft., a
Srágli Team, a Héliosz-N Bt., a Balaton Nyomda Kft., a Landa Kft., a
Mimosa Lounge és a Belga Étterem és Sörözõ, valamint a zalaegerszegi Új Nemzedék Közösségi
Tér és a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság is.
A film díszbemutatója 2019. augusztus 27-én, kedden 18 órakor

Herold Levente és Bellus Attila
egy különös kocsmai beszélgetésen
riában – bejutott az Egyesült Államokbeli West Chester International Film Festival 18 év alatti
filmkészítõk számára meghirdetett szekciójába, illetve beválogatták a londoni Lift-Off Film
Festival First-Time Filmmaker versenyébe is.
A Majdnem eltoltam legújabb
eredménye, hogy szeptemberben
Komlón, a III. Hét Domb Filmfesztivál diákfilmes kategóriájában vetítik, illetve bekerült az 50.
Alexandre
Trauner
ART/Film
Festival válogatásába is. Az októberben Szolnokon tartandó fesztivál Panoráma szekciójában 28, túlnyomó többségében külföldi alkotással együtt szerepel a zalai kisjátékfilm.

lesz a zalaegerszegi Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központban, majd augusztus 28-án, szerdán 18 órakor a nagykanizsai
Cinema Nagykanizsában tartják a
következõ bemutatót, a következõ hetekben pedig több más zalai
városban is vetítik az alkotást.
Kristóf tavalyi filmje, a szintén
zalaegerszegi színmûvészekkel
forgatott Majdnem eltoltam különdíjat nyert a 25. Országos
Diákfilmszemlén és a 63. Országos
Függetlenfilm Fesztiválon, a XIV.
Göcsej Filmszemlén versenyen kívül, díszvendégként mutatták be,
illetve szerepelt a 6. Savaria Filmszemle és a 15. Vas-Film versenyprogramjában. Áprilisban – egyedüli magyarként ebben a kategó-

CSALÁDI NAPPAL

Fogathajtó verseny Zalabaksán
Családi napot tartott Zalabaksa önkormányzata július 20-án. Az hosszú távon teremtsenek haesemény fõ programjaként ismét helyet adtak a IV. C. kategóriás gyományt a lovassportnak a tefogathajtó versenynek. A kétfordulós akadályhajtáson 15 lepülésen.
fogathajtó, köztük egy szlovák, vett részt.
A rendezvény fõvédnöke és
egyik támogatója, a Zala Megyei
Önkormányzat nevében PácsoA Zala megyei fogathajtók bá Csáki Andrást és Sán-tha nyi Imre, a megyei közgyûlés almásodik idei pontszerzõ verse- Krisztiánt, akik elõször teszik elnöke szólt a versenyzõkhöz.
nyét Horváth Ottó, Zalabaksa ugyanezt. A polgármester hang- Mint mondta, a magyar lovaspolgármestere nyitotta meg. súlyozta, a fogathajtó verseny sport értékeirõl a jelenlévõket
Mint mondta, immár negyedik megrendezésének célja, hogy nem kell meggyõzni. Õket, mint
alkalommal kerül sor a megmérettetésre. Ebben nagy szerepe
volt Szalár Róbertnek, Zalabaksa
leigazolt fogathajtóját, aki megnyerte a 2018-as megyei bajnokságot, és csapatban országos
bajnoki címet szerzett. A polgármester külön tisztelettel köszöntötte továbbá Geröly Tibor többszörös Vas megyei bajnokot, a
dunántúli megyék és Dél-Szlovákia bajnokát és országos bajnokot, Lebics István többszörös Zala megyei bajnokot, fedeles és
országos bajnokot, valamint
Lócsi Miklós Gyõr-Moson-Sopron
megyei bajnokot. Köszöntötte a
szlovákiai Vankó Imrét, aki már
többször versenyzett itt, továbfogathajtó tulajdonosokat egyaránt vezérli a sport és a lovak
iránit szeretet, valamint a hagyománytiszteletet.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar
lovas kultúra a nemzeti örökség
része. Mint mondta, Zalabaksára
gyönyörû lovakat hoztak a fogathajtók, ami óriási kincset jelent, és amelynek a nézõk is részesei lehetnek.
A fogathajtáshoz ismét fõzõverseny társult, melyen 12, zömében helyi csapat indult. Közülük került ki a két elsõ helyezett,
a Napimádók és a Másnaposak
csapata.

www.zalamedia.hu
SZÉNAKCIÓ!

20–40 mm, 4500 kcal
fûtõérték

5.790 Ft/mázsa
57,9 Ft/kg

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Zalaegerszeg, Teskándi u. 1.
Telefon: 06-92/511-747
06-30/476-1003
Azakció
akcióaamegjelenéstõl
megjelenéstõl
április 30-ig
Az
szeptember
30-ig tart!
tart!
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TÉRSÉG

FEJLESZTÉS
Vízpróbát tartottak a közelmúltban az új 25 méteres kültéri
medencénél, melynek gépészeti
szerelésén dolgoznak már. A Modern városok program keretében
az új uszodakomplexum és strand
építése idén februárban kezdõdött
el Zalaegerszegen. A mintegy 9,5
milliárd forintos beruházás állásáról augusztus közepén tartott sajtótájékoztatót a város vezetése.

2022 ELEJÉRE KÉSZÜL EL AZ ÚJ USZODA

AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPÉN

Vízpróbán túl a kinti medence Megemlékezés Lendván

Balaicz Zoltán polgármester felidézte: 2011-ben a cég úgy döntött, hogy nem tudja tovább üzemeltetni a városi strandot. A zalaegerszegi közvélemény ezért nyomást gyakorolt a tekintetben,
hogy keressenek megoldást újbóli
megnyitására. Mint mondta, polgármester-jelöltként 2014 nyarán
arra tett ígéretet, hogy az új városvezetés mindent elkövet ezért. Az
eredeti elképzelés egy a mostaninál sokkal szerényebb fejlesztést
tartalmazott, vagyis az öltözõépület, a gyermekmedence és a már
elbontott nagymedence felújítását, valamint a zöldfelület rendbetételét. A nagymedence felújítását
2016-ra tervezték, de elõtte 2015
augusztusára elkészült az új gyermekmedence, amit használatba is
vettek a családok. Idõközben, 2015
áprilisában Orbán Viktor miniszterelnökkel aláírta a Modern Városok
Program szerzõdését, amely lehetõséget adott arra, hogy az erede-

Fotók: Antal Lívia

lad, sõt elõbbre is tartanak. Az Ady
út felõli öltözõépület felújítását is
megkezdte már a kivitelezõ.
Gecse Péter alpolgármester azt
tette hozzá, hogy a külsõ medencére várhatóan a jövõ év elején
tesznek ideiglenes sátorborítást,
ami addigra üzemképes lesz. Ezzel
a Zalaegerszegi Uszó Klub számára

B-j: Bali Zoltán, Vigh László, Balaicz Zoltán és Gecse Péter
ti elképzelés helyett egy sokkal nagyobb beruházás váljon valóra az új
uszodakomplexum megépítésével.
Jelezte, hogy az új kinti medence
mellé L alakban épül meg az 50
méteres, 10 pályás fedett uszoda,
a régi helyén pedig tanuszoda létesül. Ezen felül a strand területe is
megújul. Mint mondta, a hosszú
elõkészületet igénylõ 9,5 milliárd
forintos projekt a város egyik legfontosabb beruházása, ami 2022
elejére fejezõdik be.
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Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta,
hogy a szerkezetkész állapotú kinti
medence feltöltése nem a közmûvezetékrõl, hanem a fúrás alatt álló
kútból történik. Most 400-500 méteren tartanak. A 45 fokos termálvíz kinyerése érdekében 1.100 méterig fognak lefúrni. Ez az egyik
technikai megoldás, ami az uszoda
üzemeltetésének hatékonyságát
szolgálja majd. Kijelentette: az
építkezés az ütemterv szerint ha-

biztosítanak folyamatos használati
lehetõséget, hiszen a régi fedett
uszodát elbontják. Az új termálkút
fúrását két hete kezdték meg, ami
napi 24 órás munkával várhatóan
szeptember elejére befejezõdik be.
A már kifúrt hideg vizes kutat hamarosan beüzemelik, ami szintén
az uszoda és a strand üzemeltetési
költségeit hivatott majd
csökkenteni. Az alpolgármester a kútfúrás zaja és az építkezés miatti
forgalomelterelések miatt is a lakosság türelmét kérte.
Bali Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje azt hangsúlyozta, hogy minden zalaegerszegi
számára
emblematikus helyszín
az uszoda és a városi
strand. A fejlesztés által
olyan minõségi zöldfelület és magas színvonalú
sportinfrastruktúra jön
létre a belváros szívében, amely a helyiek
mellett a környék lakosságát is szolgálja majd.
Kép, szöveg: Antal Lívia

Augusztus 19-én megemlékezést tartottak Lendván a magyar
államalapítás ünnepe alkalmából, amelyen mások mellett részt
vett dr. Székely János megyéspüspök. A Zala Megye Közgyûlése
nevében Pácsonyi Imre alelnök a muravidéki magyarság központjában idézte fel Szent István király alakját.
„Vajon számunkra, 21. századi emberek számára mi a legfontosabb és a meghatározó elsõ uralkodónk személyében lés mûvében? Vajon a mûveltség kötelezõ tételeként tekintünk rá, vagy
megértjük és átérezzük sorsának és cselekedeteinek mozgatórugóit és üzenetét?” tette fel a kérdést Pácsonyi Imre, majd arról
beszélt, hogyan határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. „Tekintsük példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Európában. A függetlenséget úgy õrizte
meg, hogy bekapcsolta az országot Európa teljes gazdasági és
kulturális vérkeringésébe.
Emberséges és igazságos törvényeivel megvetette a nemzet
új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett népesség
együttélésének kereteit. A kereszténység által meghatározott
közös hit és erkölcsiség vált a magyarság együttélésének alapjává – fogalmazott a megyei közgyûlés alelnöke az ünnepségen.

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu
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Zalakaros várossá nyilvánításának 22. évfordulóját ünnepelték július derekán. A jubileumról,
mint minden évben ezúttal is illõ
módon, a szabadtéri moziban,
egy szép ünnepségen emlékeztek
meg a gyógyüdülõ város vezetõi,
lakói, az önkormányzat testvértelepüléseinek delegációi és meghívott vendégei. A hivatalos programhoz kapcsolódva köszöntötték a település legifjabb lakóit, a
18. életévüket betöltött fiatalokat valamint kitüntetéseket is átadtak.

AZ ÖSSZEFOGÁS MINDIG SIKERT HOZ

22 éve város Zalakaros

Ebben az esztendõben 21
gyermek kapta meg a zalakarosivá
válás jelképét, a babakendõt. A kicsinyeket a Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester a kendõ felhelyezésével avatta települési polgárrá,
majd az apróságok nevével ellátott szalagot felkötötték a babazászlóra. Az aprónépre Koszoru
Péter káplán kérte Isten áldását. A
legkisebbek után azokat az ifjakat
szólították a színpadra, akik idén
töltötték be 18. életévüket. A jeles
idõpontról egy emléklap átadásával emlékeztek meg, majd az õ nevükkel ellátott szalagok is a város

zászlajára lettek felkötve. A fiataloktól Novák Ferenc polgármester
azt kérte, õrizzék meg és gyarapítsák a város értékeit, valamint aktívan vegyenek részt a település közösségének életében. A Novák
Ferencné mûvészeti vezetõ által
irányított, 20 éves Búzavirág Hagyományõrzõ csoport is bemutatta vastapssal kísért Kisgyerekek játékai címû mûsorát.
Ezt követõen Novák Ferenc polgármester összegezte azon történéseket, amelyek meghatározóak
voltak az elmúlt városnap óta. Szólt
az idei esztendõ egyik legfonto-

Felsõrajkon igazi közösségi
eseménnyé nõtte ki magát a falunap, melyen a versengõ tíz fõzõcsapat nemcsak finom ételekrõl,
de a jó hangulatról is gondoskodott. A rendezvénynek a Rajki
Zsigmond Mûvelõdési Ház udvara
valamint a focipálya adott helyet
július 20-án.

Igencsak változatos ételeket készítettek a helyi és környékbeli fõzõcsapatok, fantáziájuk elnevezésükben is megmutatkozott: Charlie
és angyalai, Gagyi és a nagyik, Paprika Jancsi, Csipet csapat, Jó barátok csapata, Böllér csapat, A felcser
és a fityulák, a Kukta, A konyha ördögei és a Feier air. A zsûriben Varga Éva védõnõ, Gombos Lajosné
Mária és Sabján Ervin elnök munkálkodott. Mint elhangzott, az ételeket nem a csapatok neve, hanem
számozás alapján kóstolták, így abszolút pártatlanul döntöttek. Nem
volt egyszerû megállapítani a helyezési sorrendet, végül úgy határoztak, hogy a Jó barátok a harmadik, a Paprika Jancsi csapata második helyet érdemlik ki. Elsõ helyet
Charlie és angyalainak ítélték oda.
Az eredményhirdetés elõtt minden csapat bemutatkozott és elmondta, mit készített. Mindnyájukat ováció fogadta, tapssal köszöntötték a Hat tyúk, az óvodai konyha
munkatársaiból álló csapatot is, akik
babgulyást, marhalábszár pörköltet
és disznóöléses sült húst készítettek a falunapra látogatóknak.
Ahogy az ételek, úgy a programok is változatosak voltak. A helyi
általános iskola citeracsoportja mellett többek között fellépett a Zala
Megyei Fagyöngy Egyesített Szociális Intézmény tánccsoportja, a Fatima és lányai hattáncosok, a
Zalagyöngye Táncegyüttes, a Hevesi Sándor Színház elõadómûvészei,
Lõrincz Nikol és Barsi Márton és a
felsõrajki Szent Anna kórus. A helyi
lányok és asszonyok zumbát mutattak be. A mûvelõdési házban a
sormási Gredics Péter a katonai ha-

KRÓNIKA

sabb, közelgõ eseményérõl, a település életét meghatározó önkormányzati választásról, azt hangsúlyozva, hogy Zalakarost a jövõben
is csak az összefogás, az együttes
munka képes elõre vinni. Felelõs állampolgári döntésre buzdította a
megjelenteket. Jelezte: a gyógyüdülõhely több kitüntetéssel gazdagodott, valamint számos jelentõs fejlesztés valósulhatott meg és
minden eddiginél többen látogattak el a fürdõvárosba. A Szent Anna
naphoz kötõdve a polgármester elmondta, hogy nemcsak a 765. évfordulóját ünneplik a település elsõ

írásos említésnek, nemcsak 35 éve
lettek nagyközség, hanem ezúttal
egy ötéves ciklust is lezárnak.
Említést tett a napelemes hálózat bõvítésérõl, a gyémántdíjas turizmus szakmai kampányokról, a
gyógyhely központ, a településkép, a gyógyfürdõ, az ipari terület,
az okmányiroda modernizálásáról,
a civil ház bõvítésérõl, a belterületi
utak járdák, kerékpárutak fejlesztésérõl, a kilátó építésrõl. A gondokat
megemlítve azt is kiemelte, hogy
sikerült úrrá lenni a termáltó vízelfolyásán, az egészségügyi ellátás
nehézségein, a közterületek tisztításán, a szúnyoginvázión is. A
zalakarosi polgármesterhez hasonlóan Katharina Wolk Asperhofen és
Sylwester Lewicki Olesno polgármestere is a baráti kapcsolatokra
építõ, tartalmas, élettel teli, az
együttmûködés kooperatív szellemiségét hordozó testvértelepülési
kapcsolatok ápolásának fontosságát hozta szóba.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos köszöntõjében arra helyezte a hangsúlyt,
hogy Zalakarosban a szorgalmas
munkának jól láthatóak az eredményei: a beruházások, a fejlesztések,

séget okoz, hogy csak hat fõt tudunk foglalkoztatni a közmunkaprogramban. Ezért jelentõs az a pályázat, amely egy többfunkciós
traktor megvásárlását tette lehetõvé, Alsórajkkal közösen konzorciumban. Többek között van lengõkaros kaszája, amivel árokpartot
tudják rendbe tenni a közmunkások. Van bõven munka, hiszen a faluban 5 hektár, míg a külterületen

gatás segítségével. A Magyar falu
programmal az egyházközség is élni kíván. Felnõttek katekéziséhez,
valamint elsõáldozáshoz és bérmáláshoz vásárolnának eszközöket.
Ezen kívül gyerekek számára táborokat és zarándokutakat szerveznének. Mindkét pályázatot befogadták, de egyelõre tartaléklistán vannak. Az orvosi rendelõ eszközfejlesztésére is ebbõl a programból
remélünk pályázati támogatást. Három belterületi út felújítására pedig
a Belügyminisztériumhoz nyújtottunk be pályázatot.
Egyik terv hozza a másikat. Miután megtapasztaltuk, hogy napelemek szinte a nullára csökkentik az
áramköltséget az önkormányzati
hivatalban, ezért az óvodát is ellátnánk ezzel a rendszerrel. Az óvodában a fûtésrendszer és a villamos

40 hektár karbantartását kell elvégezni.
– Milyen fejlesztést terveznek a
Magyar falu programból?
– A Rajki Zsigmond Mûvelõdési
Ház külsõ felújítását tervezzük. Korábban már volt egy rekonstrukció,
ami egy épület esetében nem tart
örökké, így ismét szükségessé vált
a külsõ vakolat megújítása. Szeretnénk javítani a mûvelõdési ház
technikai feltételein is, így hangosító berendezést és székeket vásárolnánk az elnyerhetõ pályázati támo-

hálózat korszerûsítését is szeretnénk elvégezni, ugyancsak pályázati támogatás segítségével. Mini bölcsõdét is létesítenénk, melyre a
megyei TOP-programra nyújtunk
be pályázatot.
Minden fejlesztési tervünk a lakosság igényén alapul, hiszen egy
faluban is elvárható kívánalom a
kulturált környezethez és a minõségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, hangsúlyozta Czémán László
polgármester.
Antal Lívia

FALUNAP FINOM ÉTELEKKEL, TARTALMAS PROGRAMOKKAL

Pályázatokból fejlesztenek Felsõrajkon
gyományõrzõ gyûjteményét, míg a
sportpályán általános iskolások valamint a nõs-nõtlen férfiak focimeccsét tekinthették meg az érdeklõdõk.
Mindeközben Czémán László
polgármestert kérdeztük Felsõrajk mindennapjairól, az önkormányzat pályázati eredményeirõl
és terveirõl.
– Az állami feladatfinanszírozás
és a helyi iparûzési adó nagyjából
elég az önkormányzat mûködésének biztosításához, de a továbblépésre csak a pályázatok adhatnak
lehetõséget. A kisebb településeknek, mint Felsõrajknak azonban nehézséget okoz az elõfinanszírozás
és az önrész elõteremtése. Ami igazán jó az önkormányzatoknak, az a
Belügyminisztérium illetve a Magyar falu program által kínált pályázatok. Szinte minden lehetõséggel
éltünk, amellyel lehetett. Értelem-

szerûen eredmény vagy kudarc kísérte próbálkozásainkat. Mindenképpen sikernek könyvelhetjük el
az önkormányzati hivatal felújítását, amelyre 31 millió forintos tá-

mogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól. Az igencsak elavult épület rekonstrukciójával régi vágyunk
teljesülhetett. A projekt végrehajtása jelentõs önerõt is igényelt,
amibõl a korlátokkal védett teraszt
építettük meg, illetve bútorokat
vásároltunk az irodákba. A pályázatból napelemeket is beszereztünk.
Önerõbõl azonban még vásárolni
kellett hozzá, hogy teljessé váljon a
napelem-rendszer a tetõn, amely a
villamos energiát biztosítja.
Pályázati támogatásokból és önerõbõl az óvodakonyhát is fel tudtuk újítani. Itt is újracseréltük a vezetékeket, a burkolatokat és kifestettük a falakat. Emellett új saválló
berendezéseket, üstöt, gázzsámolyokat, dagasztógépet illetve villanysütõt, ipari gáztûzhelyt helyeztünk üzembe.
Az épületek rendbetétele mellett igyekszünk gondot fordítani a
közterületekre is, melyben nehéz-

az életszínvonal emelkedést hozó
újdonságok.
Idén Zalakaros díszpolgára címet Benkõné Gulyás Edit kapta
több évtizedes tanári, iskolaigazgatói, valamint képviselõi tevékenységének elismerésül. Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért díjban részesült Molnár Veronika és
Czimondor Nándor. Zalakaros Kultúrájáért Bors Mária vehetett át kitüntetést. A Zalakaros Sportjáért
díjat pedig Jámbor Balázs kapta.
A városnapi ünnepségen köszöntötték a fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ Búzavirág csoportot, a tíz esztendõs Bottal-fogó
együttest, valamint a 25 éves Zöld
Ág táncegyüttest, akik fergeteges
mûsorral is kedveskedtek a közönségnek. A programot hagyományos módon a sportcentrum területén a civil szervezetek közremûködésével vendéglátás követte,
melynek keretében felszolgálták a
város tortáját is. A süteményben ez
alkalommal a sárgabarack és a málna kapott fõszerepet. Az est és a
hétvége folyamán szórakoztató
rendezvények, kézmûvesek termékei várták a nagyérdemût.
Nemes Norbert
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SPORTRA, KULTÚRÁRA, NEMZETI ÉRTÉKEKRE

Egy kis falu közössége által létezik, vallják Tófejen, ahol az önkormányzat a fejlesztések mellett a kultúra, a sport, a civil szervezetek és rendezvények támogatásával is élhetõbb környezetet kíván teremteni lakosai számára. Beszélgetõ partnereim
Horváth Zoltán polgármester,
Olasz Jánosné és Lakatos György
alpolgármesterek.
edzõje a gyerekeknek. Sikereik
egyértelmûen alátámasztják, hogy
egy ilyen kis faluban is érdemes
Nem túlzás azt állítani, hogy Tó- volt bevezetni ezt a küzdõsportot.
Hasonlóképpen
vélekedett
fej az elmúlt több mint tíz évben a
megyei birkózás egyik fellegvára Olasz Jánosné alpolgármester. A
lett. Az iskola tornaterme éppen „Kincskeresõ” Általános Iskola igazennyi ideje biztosít helyszínt a bir- gatójaként elmondta: intézményük
kózó szakosztály edzéseinek: az és az önkormányzat minden segíteredmények pedig túlmutatnak a séget megad a birkózó szakosztály
megye határain. Horváth Zoltán mûködéséhez, a kezdetektõl fogpolgármester azzal kezdte: büszke- va. Az iskola figyelme természeteséggel tölti el õket az, amikor Tófej
neve megjelenik a sporthírekben.
Mindössze 120 fõs iskolaként neves budapesti sportiskolákat elõznek meg birkózó bajnokaik.
Lakatos György alpolgármester,
elnöke a birkózó szakosztálynak.
Elmondta: az elõzõ évek sikereire
idén azt tette fel a koronát, hogy
Bóha Angéla a magyar nemzeti válogatott tagjaként kijutott a júniusi
krakkói serdülõ Európa-bajnokságra. Ezáltal nemcsak Tófej hírnevét
vitte messzire, de teljesítménye
követendõ példa sporttársai számára. Júniusban tette közzé az
EMMI a „Magyarország jó tanulója,
jó sportolója 2018” pályázat eredményét. Sokat eláruló tény, hogy a
tófeji iskolából Bóha Angéla és Lukács Egon Nimród (akik a kupákat sen valamennyi gyermekre ráirátartják fotókon) kiérdemelte ezt a nyul, melyre többek között a Mura
címet, melynek odaítélésében a ösztöndíj program is lehetõséget
két fiatal birkózás terén elért telje- ad. Az elõzõ tanévben 5, míg a hasítménye is beleszámított. A Ma- marosan kezdõdõ új tanévben 8 digyar Birkózó Szövetség az éves ákjuk részesül anyagi juttatásban
versenyeredmények alapján, tavaly ennek köszönhetõen, ami a tanuláa 27. helyre sorolta a tófeji szak- si és életkörülményeik javítását
osztályt az országban. Az elért szolgálja.
eredményekben jelentõs szerepe
Az igazgatónõ vezeti a 2006van Szanati József testnevelõ ta- ban alakult Szivárvány Dalkört,
nárnak, aki kezdetektõl fogva amely 2010-ben Zala megye köz-

Tófej közösséget épít

Nagykapornakon a korábbi
évekhez hasonlóan idén is sokféle programmal színesített falunapot tartottak augusztus 1011-én. A Kapornaki Napokra keresztelt kétnapos eseményt ezúttal is összekötötték az egészségnappal. A zenei kínálatba ismét beillesztették a countryt és
hagytak elég teret a vidéki
gasztrokultúrának is, ami a vasárnapi fõzõversenyben teljesedett ki.
kor- és testzsír- és koleszterinmérésre. Az érdeklõdõk szombat
délután dr. Kemény Teréz bõrAz idei falunap annyiban más, gyógyásztól anyajegyszûrést kérmint az eddigiek, hiszen önkor- hettek a rendelõben, míg a Cenmányzatunk részese az EFOP- ter Optika munkatársaitól látás1.5.2-16 „Humán szolgáltatások vizsgálatot a könyvtárban. A mozfejlesztése térségi szemléletben” gás sem maradt el, a gyerekek jácímû
projektnek,
melynek tékos sportvetélkedõn, míg a felNagypáli a gesztora. Ezt azt is je- nõttek tornán vehettek részt.
lenti, hogy a kétnapos falunaKorábban country fesztivált is
punk ennek keretében valósult rendeztünk a falunap keretében.
meg egy közösségi nagyrendez- A sokak által kedvelt zenei mûvényként, illetve nagykapornaki fajt idén visszacsempésztük a zeközösségi és egészségnapként – nei kínálatba, színesítve azt a
mondta érdeklõdésünkre Sifter megszokottól. Szombat este a
Péter polgármester. – Az orvosi 70-80-as évek két híres magyar
rendelõ várójában és a védõnõi zenekara lépett színpadra: a 100
tanácsadóban mindkét napon le- Folk Celsius és a Bojtorján együthetõség nyílt vérnyomás-, vércu- tes, 60 illetve 90 perces élõkon-

mûvelõdéséért elismerésben részesült. Idén, mint fogalmazott,
fontos állomáshoz érkeztek, hiszen
fennállásuk 13. évfordulóját ünnepelhetik. Repertoárjuk elsõsorban
magyar közismert és közkedvelt
slágerekbõl áll. Állandó résztvevõi a
helyi rendezvényeknek, de emellett sokfelé is hívják õket. Az önkormányzat támogatásával nemrég jelentették meg második CDjüket. Eddigi munkásságuk újabb

összefoglalójaként, amit maguknak
és az utókornak szánnak.
Horváth Zoltán polgármester a
már megvalósult illetve a jövõben
várható fejlesztésekrõl beszélt. Elmondta, hogy az óvoda jó néhány
évig az iskolában kapott helyet,
mert épületét más funkciókra
használták. Tavaly az önkormányzat több mint 10 millió forintos önerõbõl felújította az épületet,
amely karácsony óta ismét óvoda-

ként mûködik. További korszerûsítése érdekében Tófej a fenntartó
társönkormányzatok hozzájárulásával pályázatot nyújtott be a Magyar falu programra, 15 millió forintos támogatási igénnyel.
A helyi egyházközség a használaton kívüli plébánia felújítására tavaly 15 millió forintot nyert, idén
pedig a felújítás folytatására Magyar falu programból szintén 15
millió forintot. Kivitelezés elõtt áll a
projekt, melynek célja, hogy az
épület katolikus közösségi térként
mûködjön a jövõben.
Tófejen szinte állandó problémát okoznak a nagy mennyiségû
csapadékkal járó a viharok. Az árkok tisztítása folyamatosnak nevezhetõ, hiszen a lezúduló víz mindig máshol jelent gondot. Így került sor az Ady utca újraaszfaltozására, amit szintén önerõbõl végeztek el. Saját erõbõl oldották meg a
temetõ parkolójának bõvítését is. A
faluközpont rendezettsége érdekében tavaly az orvosi rendelõ, az
önkormányzati vendégház és
konyha környezetét újították meg
térkövezéssel és parkosítással. Az
óvoda kerítését is újra cserélték. A
tetszetõs faluképpel jó benyomást
kívánnak gyakorolni az ide látogatókra.
Terveik között szerepel egy jóléti víztározó és egy szabadidõközpont megépítése a sportpálya mellett, ami rajtuk kívülálló okok miatt
még várat magára. Megvalósítás
elõtt áll egy befektetõi projekt is. A
beruházó naperõmûveket kíván létesíteni a településen, melyhez az
önkormányzat három területet
ajánlott fel.

A székely kapuk avatásán 2017 augusztusában
Lakatos György alpolgármester
a rendezvények ismertetésével
folytatta a beszélgetést. Az idei év
egy új programmal indult januárban, amelyen hazánk, a Muravidék
és a Székelyföld disznóölési hagyományait elevenítették fel.
Március elején rendezték meg a
környékbeli településeket is érintõ kalácsfesztivált, amit idén is
összekötöttek a nõnappal. Következõ nagyrendezvényük nyár elején a mozog a falu sportnap, amit
a majális helyett vezettek be. Idén
elsõ alkalommal adtak helyet a
Road Wanderes 97 egyesület által
szervezett motoros találkozónak.
Június 8-án 250-300 motoros népesítette be a falut. A jól sikerült
rendezvénnyel Tófej beírta magát
az országos motoros vérkeringésbe, így jövõre is várják õket. Július
elsõ hetében másodjára adtak helyet a nemzetközi alkotótábornak,
amelynek szakmai vezetõje Budai
Mihály festõmûvész. Az egyhetes
tábort néptánc és népzene köré
szervezett mûvészeti fesztivál is

COUNTRY, GASZTRONÓMIA ÉS EGÉSZSÉG

Kapornaki Napok – Mindenki kedvére
certtel megörvendeztetve a közönséget.
A vasárnapi fõzõverseny immár sok-sok évre tekint vissza. A
lelkesedés a fõzõcsapatok számában is megmutatkozik évrõl
évre. A helyiek mellett a környék
településeirõl is sokan jelentkeznek a megmérettetésre, amelynek nem tétje a helyezés, csak a
részvétel.
Önkormányzatunk
minden évben oklevéllel és ajándékkal köszöni meg az ízletes és
bõséges ételkínálatba fektetett
munkájukat. Tavaly a fafaragó tábor jóvoltából díszes vágódeszkákat kaptak, idén palackozott
bort egy díszhengerben. Az elsõ
három helyre soroltakat külön
jutalmaztuk, idén ajándék fûszer-

kísérte, kétnaponként helyi és
környékbeli fellépõkkel.
Éves nagyrendezvény az augusztus elejei falunap, ami három
éve kétnapos fesztivállá nõtte ki
magát. Az esemény fontos apropója a testvértelepülési találkozó,
amelyen az erdélyi Gyulakuta mellett más határon túli baráti települések is képviseltették magukat.
Október 5-én rendezik meg az õszi
forgatagot, amely nap a népi kultúra jegyében telik el majd. November elején a településrõl elszármazottakat hívják ismét találkozóra,
amit összekötnek a hõsök emlékmûvének megkoszorúzásával. A halottak napjához közel ez lehetõség
arra is, hogy meglátogassák hozzátartozóik sírját temetõben. Idõsek
napja, Mikulás és a falu karácsonya
zárja minden évben a programok
sorát. Jövõ évi kültéri rendezvényeiken már saját rendezvénysátrat állíthatnak fel, melynek beszerzéséhez a Leader-programon nyertek támogatást.
Antal Lívia

tartóval, amelyben többféle fûszer található.
Aki kérte, annak borjúhúst
tudtunk felajánlani egy helyi vállalkozásnak köszönhetõen. Természetesen nem volt kötelezõ a
felhasználása, mindenki kedve
szerinti ételt készíthette el.
Mindkét nap zenei fellépõk
szórakoztatták a nagyérdemût. A
Ziránó Bábszínház, az Aranykapu
illetve a Kakaó zenekar a gyerekek kedvét kereste. A felnõtteket
a két country együttesen kívül a
szombat esti bálban a Players zenekar, vasárnap Opitz Barbi,
Delhusa Gjon, Feke Pál, a Kredenc
együttes mulattatta. A szamba
shaw-t követõen tûzijátékkal zárták ez évi Kapornaki Napokat késõ este.
Az EFOP-projektnek köszönhetõen valóban nagyszabású rendezvényként maradhat meg mindenki emlékezetében a 2019. évi
Kapornai Napok. A településen a
szüreti felvonulás is sokakat megmozgató színvonalas esemény,
amit idén õsszel szintén e projekt
keretében valósítanak meg. Érdemes figyelni, mikor is tartják,
hogy senki se maradjon le.
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Zalaszentbalázs önkormányzata az elmúlt egy évben közel 200
millió forintos támogatáshoz jutott, ami intézményi fejlesztéseket és rekonstrukciókat, partfalak
helyreállítását valamint egy új út
megépítését is lehetõvé tette a
településen. Elmúlt évek szorgos
pályázati munkája ért be mostanra. Olyan fejlesztések valósultak
meg, mint az új óvodai játszótér,
melynek látványán az átutazók
szeme is megakad.
renc utcához felvezetõ járdát építettük meg tavaly nyár végén.
Megvalósulásával biztonságossá
– Nagyon fontosnak tartom te- vált a közlekedés az ott lakók szálepülésünk életében a közösségi mára. A partfal rézsûzésével egyirendezvényeket, de ugyanilyen dejûleg megszüntettük a domb tefontosságúnak érzem a település- tején lévõ két utca (a Tölgyfa és a
fejlesztést, hiszen Zalaszentbalázs Deák) elszigetelõdését a falu közez által lesz egyre élhetõbb lakói, és pontjától. Szintén még tavaly nyávonzóbb a letelepedni szándékozók ron a Területfejlesztési Operatív
számára – kezdte a beszélgetést programból nyertünk 40 millió foHencsei Margit. A korábban jegyzõ- rintot óvodafejlesztésre. A nyári leként dolgozó polgármester több állás idõszaka alatt ebbõl készült el
évtizedes közigazgatási gyakorlat- az új kapubejáró és az új modern

ELMÚLT ÉVEK SZORGOS PÁLYÁZATI MUNKÁJÁVAL

200 millió forint értékû fejlesztés Zalaszentbalázson

tal, tapasztalattal rendelkezik. 2013
márciusától vezetõje a falunak, miután bizalmat szavaztak neki az idõközi önkormányzati választáson.
– Valamennyi mostanság zajló
fejlesztésünk az elmúlt években indult. Ezt azért fontos megemlíteni,
mert szinte valamennyi beruházásunk pályázati támogatással valósult meg. Önerõbõl csak a Deák Fe-

játszóudvar a mozgásfejlesztõ eszközökkel. Az óvodában egy foglalkoztató szobát létesítettünk, továbbá bútorokat és informatikai
eszközöket szerezhettünk be. Az
orvosi rendelõ és védõnõi tanácsadó épületének felújítása halaszthatatlanná vált. Évek óta próbáltunk támogatáshoz jutni ehhez,
ami tavaly végre sikerült. A Belügy-

minisztérium által kiírt pályázaton
21.5 millió forintot nyertünk,
amelybõl megújulhatott a körzethez tartozó öt település egészségügyi alapellátásának épülete. A kivitelezés során homlokzati és födémszigetelés, nyílászárók cseréje, tetõcsere, napelemek telepítése,
kondenzációs gázkazánok beépítése történt. Mindez együttvéve a
rendelõ és védõnõi tanácsadó
energiatakarékosabb fenntartását
biztosítja a jövõben. A munkálatoknak tavaly õsszel álltunk neki, amit
idén tavasszal fejeztünk be.
– Idén újabb partfalat kellett
helyreállítani.
– Évek óta folyamatos gondot
okoz, hogy a nagy esõzések következtében a falu homokos szerkezetû magas partfalai leomlanak, balesetveszélyt teremtve. Emiatt év-

ZALAVÁR PÁLYÁZATI EREDMÉNYEIBÕL

kezdetünk sajnos nem volt problémamentes, mert az iskola mögötti
közel 9 méter magas partfal több
alkalommal ledõlt az intézmény udvarára. Vis maior alapból sikerült támogatáshoz jutnunk, így az iskola
mögött, az érintett részen megépítettük a szükséges támfalat 24,5
millió forintból. A Pusztatetõ utcai
támfalépítést is be tudtuk fejezni,
amelyre 17,6 millió forintos támogatást kaptunk.
– Egy új út is épülhetett.
– Egy 2016-ban benyújtott pályázatunkkal nyertünk az Ölvesi út
építésére a vidékfejlesztési programból 44,5 millió forintot. A tavasz
folyamán kötöttük meg a vállalkozói szerzõdést a kivitelezõvel, és
néhány hete meg is történt az új út
átadása. 1130 méter hosszú, három
méter széles aszfaltos utat építet-

tünk, a szükséges vízelvezetéssel az
egyik legforgalmasabb hegyhátra.
Folyamatban van egy másik
nagy beruházásunk is. Ugyancsak a
vidékfejlesztési programból nyertünk 46,8 millió forintot, melybõl a
börzöncei út melletti területen helyi termelõi piacot létesíthetünk.
Június végén álltunk neki a beruházásnak. A földmunkákkal végzett a
vállalkozó, jelenleg az elsõ ütem ellenõrzése és elszámolása folyik. Egy
fedett elárusító tér épül meg szociális helyiségekkel, irodával, de lesznek térkövezett nyitott elárusítóhelyek, és parkolók. Bízunk a helyi
igényekben és a nagy átmenõ forgalomban. Már többen is érdeklõdtek az elárusítóhelyek iránt. A beépített tér alkalmas lesz rendezvények lebonyolítására is. Mivel a parkoló nyitott lesz a közforgalom szá-

mára, reményeink szerint megoldódik az iskola körüli parkolás problémája is. A beruházás befejezése
áthúzódik a jövõ évre.
– Az elért eredmények mellett
hogyan vélekednek a jövõrõl?
– A jelen építkezései mellett már
most gondolni kell a következõ
évek feladataira. Mivel az önkormányzat saját bevétele alacsony,
ezért a jövõben is minden nagyobb
munkához pályázati forrást kell találni. Erre készülve már benyújtottuk pályázatunkat a Kossuth utcai
járda építésére. Bízunk a sikerében,
hiszen már sokadik alkalommal próbálkozunk. Egy zártkerti út felújítására is pályáztunk: ha támogatást
nyerünk, jövõre megújulhat a Kopaszhegy felé vezetõ út is.
A beszélgetést azzal kezdtem,
hogy nagyon fontosak a közösségi
rendezvények. Jó érzéssel mondhatom el, hogy a következõ három évben pályázati támogatásból valósulhatnak meg az önkormányzat rendezvényei, hiszen a Magyarszerdahellyel közösen benyújtott
pályázat pénzügyi fedezetet biztosít
ezekre – emelte ki Hencsei Margit. A
polgármester a jövõben is nagy
hangsúlyt kíván fektetni a pályázatok adta lehetõségek kihasználására.
A 2013 márciusától mostanáig eltelt
idõszak sikerei igazolják, megérte a
befektetett munka. Látványos beruházásokkal zárulhat az elsõ ötéves
önkormányzati ciklus a településen.
Elindult egy olyan folyamat, amely
Zalaszentbalázs fejlõdése szempontjából a jövõben is mûködõképes és eredményes lehet.
Antal Lívia

A NÉPI KULTÚRA ÉNEKEIVEL, ZENÉIVEL, TÁNCAIVAL

Járdaépítés, intézmény-rekonstrukció Kávás a Göcseji Dombérozóban
Zalavár gazdag történelmi
múltja okán minden év nyarán
nemzetközi zarándoklatok helyszíne: a Várszigeten álló Szent
Cirill és Szent Metód szobránál
szláv népek teszik tiszteletüket.

Második éve csatlakozott Kávás a Göcseji Dombérozó rendezvénysorozatához. Július 20-án a kávási tájházaknál fogadták az
érdeklõdõket, a hely szelleméhez illõen a népi kultúra hagyományainak bemutatásával. A település páratlan értékkel rendelkezik
a két tájház tekintetében, melyek érdekessége, hogy eredeti környezetükben találhatóak.

– Településünk ennél fogva
széles nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A két keresztény hittérítõ testvérpár szobránál május 24-én a bolgárok, június 16-án a Fõvárosi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat, június 22-én szlovák és magyar
katonai tábori püspökség, míg
július 12-én az orosz ortodox
egyházközösség tartott megemlékezõ ünnepséget, amelyeken önkormányzatunk is minden évben képviselteti magát mondta érdeklõdésünkre Horváth Ildikó, Zalavár polgármestere. – Idén, 2019-ben egy rendkívül jelentõs jubileumhoz is érkeztünk, hiszen ezer éve annak,
hogy Szent István bencés apátságot alapított a Várszigeten. Az
ásatást már gátló önerdõsült területet sikerült megtisztítanunk,
így elhárult akadálya annak,
hogy a bencés monostor maradványait kutathassák a Magyar
Nemzeti Múzeum és az MTA
munkatársai. Hosszú és izgalmas
feladat ez régészeinknek: feltárni a ma még nem látható bencés
monostor maradványait és feldolgozni a több évszázadot felölelõ leleteket. Az alapítás millenniumi megemlékezése
–

– Már az elsõ alkalmat is a tájházak köré szerveztük tavaly, a
felújított épületek átadásával.
Nagyon jól sikerült a népzenével
fûszerezett mûsoros délután, így
idén is egyértelmû volt, hogy a
Göcseji Dombérozó kávási helyszíne a tájházak lesznek. Ez két
régi épület valóban a falu éke,
így nem is jöhetett más szóba,
mint a népi kultúra bemutatása.
Ezáltal egyedi kínálattal tudtunk
csatlakozni a rendezvénysorozathoz – mondta érdeklõdésünkre
Eke László polgármester. – Az idei
rendezvényen is nyitva álltak a
tájházak a látogatók elõtt, akik
három idõszaki kiállítást is megtekinthettek: a hímzõ és a kosárfonó szakkör munkáit, és egy helyi asszony horgolásait. Vásároltunk hat, zalai népviseletet bemutató népmûvészeti bábut,
amelyeket szintén kiállítottunk. A
gyûjteményt bõvíteni kívánjuk a
jövõben.
A fellépõ együttesek is a népzene és a néptánc hagyományaiból adtak ízelítõt. Nívós együtteseket láthattunk, hallhattunk: a
Csatári Pávakört, a Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkört, a
Csádé zenekart, a Zalaapáti Boróka Néptáncegyüttest és a nagy

egyházi szervezésben – szeptember 7-én lesz.
– Milyen feladatokkal telnek
a hétköznapok?
– A József Attila utcában 650
méteres járdaszakaszt újítunk
fel egy BM-es pályázatnak köszönhetõen. Most térköves járda készül a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében. A
Balaton Fejlesztési Tanácstól a
településképet javítandóan szintén remélünk támogatást, hogy
az új járdaszakasszal ellentétes
oldalon megújítsuk a fasort, virágos szigetek kialakításával.
A kormány által meghirdetett
Magyar Falu Program nagyon jó
lehetõség a kisebb települések
számára. A célterületek közül,
szinte mindegyikre jogosultak
vagyunk pályázni, és meg is
tesszük. Egy pályázatunk már

kedvezõ elbírálást is kapott, orvosi, védõnõi eszközök beszerzésére, illetve bútorzatuk cseréjére kaptunk támogatást. Külön
öröm számunkra, hogy megújulhat az óvodát, orvosi rendelõt is
magában foglaló többfunkciós
közösségi épületünk. A külsõ falak hõszigetelését, a nyílászárók
cseréjét, valamint a fûtés korszerûsítését tartalmazza ez a
projekt, melynek megvalósítására a TOP pályázati programban
nyertünk támogatást.
Augusztus 20-i megemlékezésünket méltó helyén, a Szent István kápolnában tartottuk. Szeptember 14-én kerül megrendezésre falunapunk, amit ismét fõzõversennyel kezdünk, ahol a
gombócos ételeké lesz a fõszerep, tudtuk meg végül Horváth
Ildikó polgármestertõl.

múltú Zala Táncegyüttest. Az érdeklõdést Szényi Zoltán festõmûvész szabadtéri kiállítása sem nélkülözte, aki a tájházakkal szomszédos portáján fogadta a látogatókat.
A tíznapos rendezvénysorozat
a Göcseji tájegységre kívánja rá-

származottainkat is vendégül láttuk. Július 21-én a Göcseji Falumúzeumban tartottuk a Göcseji
Dombérozó záró rendezvényét,
nótaszóval és göcseji ételek, italok kóstolójával. Szényi Zoltán itt
is bemutatta a zalai táj ihlette
festményeit.
Eke László végül egy pályázati
sikerrõl számolt be. A Magyar
falu programban 6,4 millió forintot nyertek a kulcsos ház rekonstrukciójára. A tetõszerkezet
és az ablakok cseréjét, valamint
belsõ felújítást végeznek el a támogatásból.

irányítani a figyelmet. Azt gondolom, hogy ez a szándék idén is
sikerrel valósult meg. Ha csak Kávást nézzük, jóval messzebbrõl
érkezõket is szép számmal fogadhattunk. Programunk azzal a
különlegességgel is bírt, hogy el-

A nyár még egy programmal
kecsegtetett. Augusztus 3-án
családi sportnapra invitálták a
helyieket és az érdeklõdõket,
akik többféle sportágban vetélkedhettek egymással.
– liv –
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Zalavár és Zalaapaáti szeptember 7-én millenniumi ünnepség keretében emlékezik meg
arról, hogy Szent István 1019ben újjáalapította a Szent Adorján Bencés Apátságot ZalavárVárszigeten. 1715-ben, a török
dúlást követõen a göttweigi
apátság Zalaapátiba helyezte át
székhelyét. Két fontos dátum az
ezer éve alapított Zalavári Bencés Apátság életében. Bóka Tibor
plébánossal, az ünnepség egyik
szervezõjével – ennek okán – beszélgetésünket történeti áttekintéssel kezdjük.

– A Karoling-korban a IX. században több templom épült
Pribina morva herceg idejében.
(Keresztelõ Szent János, Szûz Mária, Szent Adorján). A szlávok
apostolai, Szent Cirill és Metód is
megfordultak a Várszigeten.
Szent István, a honfoglalás idején
elpusztult Szûz Mária templomot
építtette újjá és bencés monostort alapított a vallás terjesztésére. Templomát 1019-ben már
Szent Adorján tiszteletére szentelték fel. Ez azt is jelenti, hogy az
ideérkezõ magyarok átvették a
vértanú tiszteletét az itt maradt
szláv népektõl. Szent István 1024ben javadalmakkal és kiváltságokkal látta el a bencés apátságot,
ami 1250 után hiteleshelyként
mûködött, azaz közjegyzõi feladatokat látott el.
A bencés apátság elsõ apátja
Péter volt. Magát a rendet Szent
Benedek alapította a VI. század
elején, és egyben meghatározta a
rend reguláit is. Elõírás volt a legalább 12 fõs létszám, így a
Zalavári Bencés Apátságban is 12
fõ szolgált. Feltételként szerepelt, hogy a monostorban legyen
víz, malom, kert, gabonaörlõ és
mindenféle mesterségekre alkalmas helyiség.

Gyenesidáson, a Nyugat-Balaton aktív, gyermek- és családbarát üdülõfalujában már a nyári
felkészüléskor igyekeztek a vendégek által joggal elvártakra rugalmasan odafigyelni. Igényeiket
felmérve fejlesztették tovább
strandjainkat.

– A legjobbaknak járó ötcsillagos kék hullám zászlót valamint a
„Balaton családbarát strandja” minõsítést idén is a Diási Játék
Strand nyerte el. A hathatós felkészülés pedig meghozta a négy
csillagot a Gyenesi Lidóstrandnak
is. Augusztus közepén a betervezett látogatószámot már felülmúltuk és bízunk benne, hogy
10–15 százalékos emelkedést sikerül majd elérni a strandi bevételek esetében is – büszkélkedett
Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, akit a jövõrõl faggattunk. –
Bízom abban, hogy egy lendületes képviselõ-testülettel sikerül
folytatni a megkezdett, minõségre törekvõ, értékeket megjelenítõ, településfejlesztõ munkát.
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Ezer éve alapították a zalavári bencés apátságot
– Elérkeztünk 2019-hez, az
alapítás ezredik évfordulójához.
– A millennium nemcsak a múlt
megidézését jelenti számunkra,
hanem a kereszténység, és a keresztény hit további megerõsítésének zálogát. A millennium arra
is kötelez bennünket, hogy fejlesztéseket valósítsunk meg a közösség javára. Elõkészítés alatt áll

– A zalavári bencés apátság
ezer éves történetét milyen további fontos dátumok határozzák meg?
– 1341-ben tûzvész pusztította a monostort, ekkor elsõ oklevelei is megsemmisültek. A késõbbi iratok ezért csak részben
hitelesek. A török korban a monostor is része volt a végváraknak. 1702-ben a bécsi haditanács
utasítására a kanizsai kapitány
felrobbantotta, köveit a környékbeliek elhordták. Belõlük
utak, házak épültek. A visszatérõ
bencések csak romokat találtak.
Zalaapátiban azonban épen maradt a templom, ami mellé 1715ben az alsó-ausztriai Göttweigi
Apátság Pannonhalma kérésére
megépíttette az új rendházat a

apátiban többek között szeretnénk elvégezni a Szent Adorján
Plébániatemplom belsõ rekonstrukcióját, a templom és az egykori kolostor elõtti park megújítását.
Mindenekelõtt azt szeretnénk elérni, hogy a bencés monostor fellehetõ maradványainak feltárása
mielõbb befejezõdjön Várszigeten. S ezt követõen interaktív

Zalavári Bencés Apátság számára. Ez olvasható latinul a ma már
pszichiátriai otthonként mûködõ
épület bejárata fölött:
Az isteni Adorjánnak
Krisztus dicsõséges atlétájának
ZALAVÁRI APÁTSÁGA
Isten kegyelmébõl visszaállítva
A göttweigiek 1872-ig voltak
itt, ezt követõen átadták a magyar bencés rendnek, amely
1950-ig mûködtette az apátságot. Abban az évben a kommunista hatalom szétzavarta a szerzetesrendeket, megfosztva a javaiktól. Egy éjszaka alatt az itteni bencéseket is kiköltöztették. A 1019ben alapított zalavári bencés
apátság 1950 után már nem alakult újjá.

Zalavár, Vársziget Guilio Turco
hadmérnök 1569-ben készült rajzán

egy átfogó fejlesztési projekt a
zalavár-várszigeti és a zalaapáti
bencés örökség megõrzése érdekében. Az érintettek az elõkészületre nyújtanak be egy tervezetet
a kormányhoz, amelynek kiemelt
projektként való megvalósulását
a két Szent István-i oklevél dátumából (1019 és 1024) adódóan
2019 és 2024 között várják. Zala-

módon legyen megmutatható a
közönség számára.
– Mit kell tudni a millenniumi
ünnepség részleteirõl?
– A zalavári és a zalaapaáti egyházközségek rendezésében valósul meg az ünnepség. Zalavár részérõl szervezõ Kelemen István
plébános, Zalaapáti részérõl jómagam, valamint Somorjai Ádám

pannonhalmi bencés szerzetes.
Ezeréves ünnepségünkre meghívtuk a hazai és a szomszédos
országok bencés rendjeinek képviselõit;
fõ
vendégként
a
göttweigi apátság bencéseit. A
hazánkból más szerzetesrendek
tagjait is várjuk a rendezvényre,
amelynek fõvédnöke Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes.
Az ünnepség szeptember 7én, szombaton, fél 11-kor istentisztelettel kezdõdik a zalaapaáti
plébániatemplomban. A Márfi
Gyula veszprémi érsek, Hortobágyi Cirill pannonhalmi fõapát és
Varga László kaposvári megyéspüspök által celebrált szentmisén az Országos Büntetés-végrehajtási Parancsnokság (BVOP) vezetõi is jelen lesznek. A mise keretében az egyházközség a bencés apátság alapításának millenniuma okán, míg a BVOP a Szent
Adorján millenniumi emlékév
kapcsán helyez el emléktáblát a
templomban.
Az
ünnepség
Zalavár-Várszigeten folytatódik,
ahol egyházi és világi elöljárók
beszédei hangzanak el. Az egykori zalavári bencés monostor
feltárásáról Szõke Béla Miklós, az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének munkatársa és Ritoók Ágnes,
a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa ad majd tájékoztatást. A
millenniumi megemlékezés közös imával zárul.
Antal Lívia

LENDÜLETES ELÕREHALADÁS

Gyenesdiás sikertörténete
A további strandmodernizálásokon túl élni kívánunk a fürdõhelyeink közötti sétány és kerékpárút kiépítés lehetõségével. Lényeges a Balaton-part további sétányos és bicikliutas feltárása már
az év végétõl. A növekvõ bevételeinket ezúttal is vissza fogjuk fordítani a közel 45 kilométeres úthálózat felújítására, az idegenforgalom minõségi feltételrendszerének javítására, az infrastruktúra-hálózat modernizálására. A
közutak, járdák állapotának jobbá
tételére több pályázatot is be kívánunk adni a Magyar Falu programban. Nemcsak a beköltözõ fiatalok száma, de az elhunytjaink
száma is emelkedik Az egykori

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere
hegyközség szûkössé váló temetõkertjeinek rendbe tétele és egy
új temetõ pályázattal történõ kialakítása sem maradhat el.
A minõségi fejlesztések kisvártatva startolnak. A fõidényt követõen feladatot kínál az óvoda udvarának javítása, az orvosi rendelõ készre jelentése, és a településközponti ABC üzlet tetejének
ebédlõvé, illetve közösségi térré
alakítása. A CSOK-os beköltözések
és az állami kéz segédlete a családok gyarapodását szolgálta. A 26
fõs bölcsõde és a 150 fõs óvoda
támogatására örömmel fordítunk
további anyagi eszközöket. Megvan a biztosítéka az évfolyamonkénti három iskolai osztály indításának is. A hozzánk járó 460 diák
90 százaléka helybõl érkezik a
tanórákra. Az iskolát fenntartó
KLIK-nél folyamatosan kopogta-

tunk a beígért tornacsarnok és
osztályterem bõvítés elindításáért.
– Milyen fejlesztések vannak
még tervben?
– A nyáron zajlott képviselõtestületi ülések középpontjában a
pályázatok segítségével elnyerhetõ pénzügyi források keresése,
valamint a befektetõi körök helyben tartása volt. A térségi szereplõkkel is együttmûködésben kívánunk elõbbre jutni. El kívánjuk érni, hogy a településen mûködõ
alapítványok és egyesületek révén Gyenesdiás szellemi, kulturális, sport és egyesületi élete továbbra is élénk maradjon. A polgári értékrendet megélõ nagyközség jelentõs anyagi és szellemi
energiákat fordít a fenntartható
fejlõdésre, megteremtve a gazdasági, kereskedelmi, turisztikai fejlesztések lehetõségeit úgy, hogy
közben élhetõ marad. Nemcsak a
Balaton-partunk, valamint az intézmény- és úthálózatunk újulhat
meg, de a hegyközségi múltunkat
idézõ projekt-elemek kiépítésével, a Festetics-portfólió gyöngyszemeivel is gazdagabbak leszünk.
A költségvetés fegyelmére
odafigyelve, pályázatokkal és
esetleg önerõ hozzáadásával mihamarabb el szeretnénk indítani a
fûszerkertet is magában hordozó
egykori Diási vízimalom környéké-

nek fejlesztését, a Látogatóközpont elõtti út aszfaltozását a kerékpározás feltételrendszerének
kialakításával. A helyi római katolikus egyházközség a Szent Ilona
kápolna felújítására 14,4 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert el, de a 71-es fõút települési szakaszának, a DRV-vel
partnerségben történõ aszfaltos
felújításra sem kell sokat várni.
Lépésrõl lépésre, egy kiérlelt koncepció mentén, a több lábon állás
fontosságát hirdetve, a komoly
turisztikai befektetõkkel partnerségben igyekszünk sikerre vinni a
vállalásainkat. Ha az itteni vállalkozók és iparosok erõsek, akkor a
négyezer fõs Gyenesdiás ereje és
önfenntartása is biztosított.
– Hamarosan kezdetét veszi a
kampányidõszak.
– A helybeli polgárok felkérését, bíztatását elfogadtam és egy
ütõképes, építõ önkormányzati
képviselõ-testülettel el kívánok
indulni a polgármesteri tisztség
újbóli megszerzéséért. Szeretném, ha az értek vezérelt lojalitás,
a lokálpatriotizmus, a szeretett lakóhelyünkre irányuló bizalom a
jövõben is sok forrást és vendéget hozna. Ha a választópolgárok
újból kitüntetnek bizalmukkal, akkor az új testülettel közösen a
már kitaposott úton fogunk lendületesen elõre haladni.
Nemes Norbert

RÉGIÓ
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FESZTIVÁL

JUBILEUMI FESZTIVÁL ZALAAPÁTIBAN

Örök érvényû katonadalokkal
Zalaapátiban 10. alkalommal
csendültek fel katonadalok az augusztus 11-én megrendezett fesztiválon. A jubileumi program
szentmisével kezdõdött a Szent
Adorján és Szent Õrangyalok
templomban. Ezt követte az I. és
II. világháborúban elesett helyi hõsök emlékmûvének megkoszorúzása. Zalaapáti katonadal fesztiváljának fontos momentuma a
tiszteletadás az évszázadok alatt
vívott valamennyi háború valamennyi magyar áldozata elõtt.

Közösen emlékezünk meg azokról, akik életüket adták otthonuk,
családjuk és hitük érdekében, fogalmazott beszédében Mészáros
Károly õrnagy, a Magyar Honvédség kaposvári érdekvédelmi részlegének vezetõje az emlékmûnél.
Mint mondta, Zalaapáti sokat fejlõdött az elmúlt években, de valami
változatlan: az itt élõk hite abban,
hogy egy közösség jövõje múltjára
és hagyományaira épül. Nem hagyják veszni az egykori katonák emlékét, amit jelez, hogy idén immár tizedik alkalommal rendezik meg a
katonadal fesztivált. 2014-ben a
megemlékezés szomorú aktualitását az I. világháború kitörésének
100. évfordulója adta. 2018-ban az
elsõ világégés befejezésének centenáriumára és a Magyar Honvédség létrejöttének 170. évfordulójára emlékeztek. Idén Buda visszafoglalásának 170. évfordulója adta
az apropót. Az õrnagy megemlékezett az I. és a II. világháború magyar áldozatairól is, köztük Zalaapáti hõseirõl, akik mindkét világ-

Orbányosfán Retró és Kürtõskalács Fesztiválra várták
helyieket és az érdeklõdõket
július 20-án. A hungarikumnak
számító édes finomságot ezúttal is az Orbányosfai Faluszépítõ
Közhasznú Egyesület tagjai készítették. A helyi és más települési fõzõcsapatok jóvoltából
finomabbnál finomabb ételek is
a kínálat részét képezték a
nagy hagyományokkal bíró eseményen.

A rendezvényt Kocsis Ferencné polgármester nyitotta
meg. Mint mondta, valamennyi
település számára fontos helyi
ünnep, a falunap, amelynek
megszervezése nem kis feladat,
hiszen egy napba kell sûríteni
mindent. Orbányosfán úgy tartják, hogy a falunap legyen érték,
értékes programokkal és szolgálja ki valamennyi korosztály érdeklõdését vidámsággal és mulatsággal. A falunap arra is alkalmat ad, hogy találkozzanak a
községbõl elszármazottakkal. A
falu közösségének nagy ünnepe
ez, amelybõl mindnyájan része-

Vincze Tibor polgármester kitüntetést adott át Németh Lajosnak,
a katonadal fesztivál ötletgazdájának
háborúban a végsõkig harcoltak a
hazáért.
A katonadal fesztivállal rájuk kívánnak emlékezni, hõsiességükre,
érzéseikre, amit a katonadalokban
meg is énekeltek – ezzel a gondolattal nyitotta meg Vincze Tibor polgármester a tizedik, jubileumi fesztivált. Mint mondta, örömükre szolgál, hogy a rendezvény különlegességét felismerve, egyre több érdeklõdõ látogat el a fesztiválra.
Fontosnak érzi az eseményt az a 18
fellépõ (népdalkör, kórus, egyéni
elõadó), amelyek bemutatkozásukkal még ünnepélyesebbé, még változatosabbá teszik ezt a vasárnap
délutánt. Beszéde végén köszöntötte Németh Lajost, a Zalaapáti
Harmonikazenekar vezetõjét, a
rendezvény ötletgazdáját.
A jelenlévõk szülei, nagyszülei,
dédszülei bizony részt vettek mindkét háborúban. Feltehetõen énekelték a katonadalokat, amelyekbõl

nagyon sokféle létezik. Verbunkosok, újoncnóták, katonasiratók,
menetdalok, kaszárnyanóták – néhány mûfaj, amelyek a besorozott,
a tényleges és a leszerelt katonák
életérõl, érzelmeirõl szólnak. Errõl
a folytatásban Kocsi László alezredes beszélt. A HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztályának
osztályvezetõje azt hangsúlyozta,
hogy a zalaapáti fesztiválon Kodály
gondolata: a zene legyen mindenkié - kétszer valósul meg. Egyszer a
fellépõk dalaiban, másodjára a közönség dalok iránti szeretetében.
Zalaapátiban szeptember 8-án
Apáti Fesztre várják a helyieket és
az érdeklõdõket. Az EFOP projekt
által támogatott rendezvényen valamennyi korosztály megtalálhatja
a számára legérdekesebb programot. A megnyitó keretében második alkalommal adják át a Kis Példaképeink ösztöndíjat öt helyi középiskolás számára.

ORBÁNYOSFA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPÉN

Retró és Kürtõskalács Fesztivál
tudtuk továbbá, hogy pályázatot
kívánnak benyújtani a vidékfejlesztési program Egyedi szennyvízkezelés címû felhívására is, a
közmû hiányából eredõ problémák megoldására. Rendezvényeiket kiszolgálandóan egy fedett
közösségi tér építése is célja az
önkormányzatnak. Erre ugyancsak a vidékfejlesztési program
Leader kiírásától várnak forrást,
amelyre már benyújtották támogatási igényüket.
Az önkormányzat két nyertes
pályázattal is rendelkezik. A

Kocsis Ferencné és Manninger Jenõ
sülhetnek, kívánt jó szórakozást
a programokhoz.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta, itt minden adott ahhoz,
hogy a jelenlévõk jól érezzék magukat. Orbányosfa rendezvényével példát mutat arra, hogy milyen jó egy falusi közösségben
élni. Ehhez azonban megfelelõ
körülmények is kellenek. A kormány éppen ezért hirdette meg
Magyar falu programot, hogy az
infrastrukturális fejlesztésekkel
javuljon a kistelepülések lakosságának életminõsége.
Orbányosfa ezen program keretében gépkocsit vásárolna,
mellyel egy új falugondnoki szolgálatot kíván elindítani. Kocsis
Ferencné polgármestertõl meg-

Nemzeti
szabadidõs – egészség sportpark
program segítségével kondi
eszközöket vásárolhatnak egy
kültéri
sportpark létesítéséhez, közel 5 millió forint értékben. A kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegû

fejlesztése címen 750 ezer forintos támogatást kaptak a temetõ
kerítésének újjáépítéséhez.
A falunapon többféle mûfajt
képviselve léptek színpadra az
együttesek, a megyébõl a
Zalaaapáti harmonikások és a tófeji Szivárvány Dalkör. Az esti bálban a résztvevõk újraélhették a
klasszikus diszkó korszak felejthetetlen pillanatait.

TÉRSÉG

HAGYOMÁNY
Fontos jubileumhoz érkezett a
misefai parasztolimpia, amit augusztus 3-án 20. alkalommal rendeztek meg. Az erõt kívánó
ugyanakkor tréfás feladatok
megoldására ezúttal 10 csapat
vállalkozott. A rendezvény ezúttal is bõvelkedett látogatókban.
A számos kísérõprogram a környékbeli településekrõl is családokat vonzott a szabadidõközpontba, másnap is, amikor zenei
együttesek szórakoztatták a jelenlévõket. Mindkét nap ki lehetett tenni Misefán a megtelt táblát, annyi autó szegélyezte a
fõutcát..

Egy kistelepüléshez mérten valóban jelentõs tény, hogy a rendezvény megérte a 20. életévét.
Ezt fontos jubileumként élhettük
meg annál fogva is, hogy tíz csapat jelentkezett a megmérettetésre – értékelt Sifter Róbert,
Misefa polgármestere. – Ez a kö-

zönség létszámában is megmutatkozott, hiszen barátok, családtagok jöttek a versenyzõkkel, míg
mások érdeklõdõkként voltak jelen. Külön öröm számunkra, hogy
településünk 300 fõs lélekszámához viszonyítva kétszer annyi em-
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20. ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG AZ ERÕNLÉT ÉS LELEMÉNY VERSENYÉT

Jubilált a parasztolimpia Misefán
bert láthattuk vendégül. A 20. alkalom ugyanakkor a hogyan tovább kérdést is feszegeti. Errõl a
közönséget kérdeztük, akik a folytatásra szavaztak. A nagy sikert és
a hatalmas érdeklõdést Kovács József falugondnoknak köszönhetjük, hiszen õ a misefai parasztolimpia motorja, ötletgazdája,
szervezõje.
Az elmúlt 20 évben legalább
30-féle ügyességi feladat volt,
melyekbõl válogat az adott évi
versenyre. Idén is a hagyományoknak megfelelõen tréfás, a fa-

lusi életmódhoz és munkához
kapcsolódó, azok eszközeit is felhasználó ügyességi feladatok vártak a versengõkre. Molnár Szilárd
mûsorvezetõ konferálta ezúttal is
a versenyt. Az erõt, gyorsaságot
és leleményt kívánó feladatok el-

magyarázása mellett tréfás megjegyzésekkel is buzdította a csapattagokat, akiket egyébiránt már
jól ismer.
– Milyen pályázat segítette a
rendezvény megvalósítását?
– Önkormányzatunk finanszírozza a rendezvényt, amit idén
az EFOP-pályázatból is támogatni
tudtunk. Ez a költségek 80 százalékának biztosítását jelentette. A
feltételek között szerepelt a 150
fõs létszám, amit messze túlteljesítettük, hiszen ahogy említettem már, legalább 500-600-an
vettek részt a programon. A pályázati pénzbõl jubileumi feliratú
pólókat is készíttettünk, ezzel is
jelezve, hogy a 20. parasztolimpiához érkeztünk. Ehhez méltóan
történt a jutalmazás, hiszen értékes díjakat adhattunk át. A 20.

A programkínálat összeállításakor a változatosságra, a sokféleségre törekedtünk, amivel úgy
gondolom, sikerült valamennyi
korosztályt megszólítanunk. Megérte a sok munka, hiszen mindenki jól szórakozott. Ezúton is köszönet jár minden szervezõnek és segítõnek.
– Térjünk át a településre. Mit
sikerült elérni ebben az önkormányzati ciklusban?
– Polgármesteri programomban több célt fogalmaztam meg.
Ezek között szerepelt a temetõ,
járda rendbetétele, falubusz beszerzése, és esetlegesen a faluház
felújítása, vagy egy új megépítése. Szerencsére valamennyi sikerült, különösképpen a faluház,
melynek rekonstrukciójára és bõparasztolimpiát Pacsa kézilabdás vítésére közel 30 millió forintot
lányokból álló csapatával nyerte,
mi, házigazdaként a dobogó harmadik fokára állhattunk. Az elõzõ
két évben mi nyertünk, idén
mondhatni, átengedtük ezt másoknak.
A parasztolimpia napján települési fõzõcsapatok gondoskodtak a
finom ételekrõl. Horgászegyesületünk idén is halászlevet fõzött.
Mindkét nap számos lehetõség
(légvár, rodeó bika, ládavasút, íjászat) várta a gyerekeket. A szombati napot a Chili együttes bálja
zárta. Vasárnap délután kulturális
mûsort tekinthettek meg az érdeklõdõk, többek között fellépett
a Misefai Gyöngyakác Zenebarát
Kör, a Kutyakölykök, a Zabszalma,
a Desperado, Kaczor Feri és végül
az Irigy Hónaljmirigy.

nyertünk a vidékfejlesztési programon. Ez régen egy parasztporta
volt, amit az önkormányzat édesapám polgármestersége idején
vásárolt meg. A támogatást 10
millió forint önerõvel egészítettük
ki, hogy a végeredmény az legyen, amit szeretnénk. A felújított
faluházat idén áprilisban adtuk át
ünnepélyesen.
Azt gondolom: sikerrel könyvelhetjük el, hogy kis faluként
ezekhez a pályázattokhoz önerõt
is tudtunk rendelni. Megvalósulásukhoz így a helyi vállalkozások is
hozzájárultak iparûzési adójuk révén. A Magyar falu programban
pótkocsis traktorra szeretnénk pályázni. Kevés a közmunkásunk, a
terület, amit folyamatosan karban
kell tartani, viszont nagy. Szeretnénk tovább fejleszteni a falut,
ahogy a lehetõségek majd engedik. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötõ négysávos
autóút mögöttünk halad el majd,
és a szomszédos Nemes-rádónál
lesz a felhajtója. A közlekedés
szempontjából ez plusz lehetõségként fog jelentkezni, ugyanakkor
Misefa továbbra is megmarad
csendes falunak – mondta Sifter
Róbert.
Antal Lívia

A MÚZEUM ÉPÜLETE IS MEGÚJULT NOVÁN

Kistolmács kistafirungolva Kiállítás és orgonaszentelés
istolmácson a falusi
élet nyugalmas mindennapjait
színesíti
minden évben a mozgalmas falunap. A július derekán tartott 9.
rendezvényre ezúttal sokan kilátogattak Nagykanizsáról és
Letenyérõl is, de Sitkérõl, Szolnokról, Ikervárról is voltak
résztvevõk a fõzõversenyen.

sukat – foglalta össze Birkás Zoltán, Kistolmács polgármestere,
akit a falu modernizálásáról kérdeztünk:
A zártkerti pályázaton nyertünk 43 millió forintot, önrészként 5 millió forintot tettünk
hozzá. Két kilométer utat újítottunk fel. Vásároltunk egy MTZ
traktort, hozzá árokásót, rézsû-

konstrukció érinti a vízelvezetõ
árkokat, az útpadkát és a rézsûket is.
Legfontosabb, hogy a ravatalozó újjáépítésére a Magyar Falu
programhoz kapcsolódva remélünk 7 millió forint támogatást.
Van egy INTERREG-es, a horvátországi Perlak községgel közös
turizmusfejlesztési pályázatunk,

– A szabadtéri szentmise alkalmával Aigner Géza plébános
és Tóth János atya kérte Isten
áldását a jelenlévõkre, az autósokra, az élõ és elhunyt motorosokra. A motorbalesetben elhunytaknak állított emlékmûnél
mécseseket gyújtottunk. A motoros közösségek, a horgászok
már régóta ismerik, és nagyon
kedvelik a falunap programját,
amely idén is horgászversennyel
kezdõdött. A programot immár
negyedízben kötöttük össze a
sárkányhajó gyorsulási bajnoksággal. A jól tanuló diákokat
megjutalmaztuk. Sztárvendégként fogadtuk Peter Srameket
és a Zero zenekart, de a gyermekek is megtalálták a számítá-

kaszát és hótoló-lapot. A Start
közmunkaprogram korábbi eszköz beszerzéseit is ideszámítva
most teljes a mezõgazdasági
eszköz- és gépparkunk. Jelenleg
hat munkavállalót foglalkoztatunk ebben a sikeres programban. A kiskertünkben termelt
olajtök, hagyma, burgonya mellett lassan termõre fordulnak az
õshonos gyümölcsfáink. Tavaly
õsszel ültettük a szilva, kajszibarack, õszibarack, körte, alma,
cseresznye és meggyfáinkat.
Nemrég avattuk a felnõttek
számára létrehozott sportparkot. Vállalkozói támogatással elkészült a kápolna új fém kerítése. Nagyon várjuk a falu fõutcájának ígért felújítását. A re-

melybõl a kempingben szeretnénk kialakítani egy közösségi
teret, két jurtát, fedett beülõket, szalonnasütõ helyeket. A
nomád táborban már a harmadik csoport élvezi a természet
kínálta békés idõtöltést. Az utolsó fõvárosi társaság augusztus
elejéig szerez élményeket a
gyönyörû erdõségekkel körül
ölelt helyen. A jóléti víztározónk
vízminõsége hiba nélküli, a
szabadstrand fürdõzésre alkalmas, a vízmintavételek nem mutattak ki semmi rendelleneset. A
forrás vízminõségét is vizsgáltatjuk. A Kistolmácsi-tó, a
szabadstranddal, horgászási lehetõséggel várja a vendégeket.
– nemes –
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megmaradt bútorok, és az egykori vásározó helyet idézõ tárgyak. Az is nyilvánvaló volt, hogy
a 21. századi technikát is behozzák, így készült egy burleszk film
a régi iskola életérõl, melynek
szereplõi helyi diákok voltak.
Az igazgató megemlékezett
Vaska Miklós novai tanítóról, aki
nek mint mondta, elévülhetetlen

gyel gyarapodtak azok a helyszínek, amelyeket érdemes felkeresniük, hangsúlyozta.
A templom orgonáját 1787ben építette a kor egyik legismertebb orgonakészítõje, a kõszegi Johann Jacob Jetter. Az
egyházközség pályázott a restaurálására az Emberi Erõforrások
Minisztériumához. Az elnyert 15
millió forintot az önkormányzat
1,2 millió forinttal egészítette ki.
A szekrényház helyreállítását
egy fõvárosi cég végezte, míg az
új orgonasípokat az erdélyi Gyergyószentmiklóson készítették.
Behangolásukról egy soproni
cég gondoskodott. A mûemlék

érdemei vannak abban, hogy a
község tárgyi emlékei fennmaradhattak az utókornak.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke méltatta, hogy
az újragondolt kiállítás az épület
felújításával együtt jött létre. A
térségbe látogatók számára egy-

hangszert Dankos Attila zalaegerszegi orgonamûvész szólaltatta meg az orgona megáldásának ünnepén.
A két átadási ünnepséggel
rendhagyó módon kezdõdtek
meg másnap a novai aratónapok,
immár 31. alkalommal.

Új helytörténeti kiállítás nyílt a Plánder Ferenc Múzeumban
Nován, amit a zalaegerszegi Göcseji Múzeum állított össze. Az esperesplébános nevét viselõ mûemléképület szintén megújult az
önkormányzat TOP pályázata révén. Aznap (július 12-én) átadták
a Nagyboldogasszony Plébániatemplomtemplom felújított orgonáját is, amelyre a helyi egyházközség nyert támogatást.

Lendvai Jenõné polgármester
köszöntõjében úgy fogalmazott:
az épületre ráfért már a felújítás,
amellyel nemcsak szebb és esztétikusabb, de eredeti állapotához is hasonlóbb lett. A benne lévõ kiállítás szintén megújult. A
felsorakoztatott használati tárgyak és fotók ugyanúgy az elõdök korát idézik, mint a korábbi
tárlat. Nova egykor mezõvárosi
ranggal büszkélkedhetett. A Göcsej fõvárosaként emlegetett települést évszázadokon át fontos
egyházi, búcsújáró és vásározó
helyként tartották számon. A kiállítás tematikájával ennek a jelentõs történelmi múltnak is emléket kívántak állítani. Az elõdök
örökségének bemutatásával cél
az is, hogy a fiatalok ismerjék
meg településük eredetét és
múltját. Mint mondta, bízik abban, hogy ez az új szellemiségû,
interaktív elemeket is tartalmazó
kiállítás megfelel a jelen és a jövõ
igényeinek, és tetszéssel fogadják a látogatók.
Kaján Imre, a Göcseji Múzeum
igazgatója arról beszélt, hogy a
mostani kiállítás összeállításában
arra törekedtek, hogy visszahozzák azokat a dolgokat, amelyeket
hiányoltak a novaiak az elõzõ tárlatból. Így kerültek bele az egyházi emlékek, a régi iskolából
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Az ünnephez illõ színvonalas
mûsorral
emlékezett
meg
Gellénháza közössége a keresztény magyar államalapítás évfordulójáról augusztus 20-án. Az ez
alkalomból
tartott
délelõtti
szentmisén az új kenyeret is megáldották. Szent István napját látványos tûzijáték koronázta meg a
reptéren az esti órákban.

– Örömünkre szolgált, hogy
idén ismét tudtunk tûzijátékot
tartani, ami 2018-ban a lakosság
elégedetlenségére elmaradt az
önkormányzat anyagi helyzete
miatt – kezdte a beszélgetést Farkas Imre Józsefné polgármester,
aki a 2018. március 25-i idõközi
választáson lett ismét a falu vezetõje. – Akkor nem tudtuk vállalni a
több százezer forintos költséggel
járó tûzijáték megrendezését,
mert lekötötte erõinket a hivatal
mûködésének racionalizálása, valamint a pénzügyi stabilitás újbóli
megteremtése. A fennálló problémák miatt az önkormányzattól
ugyanis négy hónapig megvonták
az állami támogatást, amit tavaly
szeptembertõl kezdtek el ismét
folyósítani. Ezt az idõszakot takarékos és felelõsségteljes gazdálkodással sikerült átvészelnünk,
amit továbbra is szem elõtt tartunk. Így idén már kétnapos rendezvényt tudtunk megvalósítani a
nemzeti ünnephez kapcsolódóan,
melyhez pályázati támogatást is
felhasználtunk. Augusztus 19-én
utcabált rendeztünk a kötetlenebb szórakozás jegyében. Augusztus 20-án a KISZÖV Senior
Táncegyüttesnek valamint Bálint
Csaba és Birinyi Mónika, illetve az
általuk vezetett Orfeum Vándorszínpad további tagjainak köszönhetõen színvonalas mûsort láthatott a közönség, ami valóban méltónak bizonyult Szent István és az
államalapítás ünnepéhez. Az estét, ahogy már jeleztem, tûzijáték
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tásával jött létre. Az óvónõk felajánlották a nevelõi szobát és a
vezetõi irodát. Ezek egybenyitásával nyertük vissza a harmadik csoportszobát, míg az óvoda személyzetének az új részben alakítottunk ki irodát. A pályázat nem

res egyik oldali járda felét rendbe
tudjuk tenni. A Magyar falu programtól is remélünk erre a célra támogatást. Szándékunk a teljes
hossz felújítása, ezért a továbbiakban is minden pályázati lehetõséggel élni kívánunk. A másik oldali járda rekonstrukciója hoszszabb távú elképzelésünk. A belterületi utak rekonstrukciója szintén ide sorolható. Idõszerû lenne
az önkormányzat épületének korszerûsítése is, legalább a régi nyílászárók cseréjével. Megvalósítása
ugyancsak pályázati támogatás
függvénye. A hivatal mûködése
megfelel a kívánalmaknak. Az elmúlt idõszakban sikerült olyan

tartalmazta a villamoshálózat, a világítótestek és a kapcsolók cseréjét a teljes épületben, amit az önkormányzat saját erõbõl végeztetett el. Máskülönben csak az új
épületrészben lett volna korszerû
világítás.
– Milyen további fejlesztési
terveik vannak?
– A Kossuth utcában járdarekonstrukciót szeretnénk elvégezni. Ennek érdekében a Belügyminisztérium belterületi utak, járdák
felújítását szolgáló kiírására adtunk be pályázatot, 17 millió forintos igénnyel. Ha eredményes
lesz, akkor a közel egy kilométe-

személyi állománnyal feltölteni az
apparátust, amellyel jól tudjuk kiszolgálni a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó településeket.
A mûvelõdési ház mögötti parkot
is szeretnénk megújítani, kültéri
rendezvényekhez alkalmasabbá
tenni. Számos elképzeléssel rendelkezünk Gellénháza további fejlesztése érdekében. Tudjuk, ezek
nem nélkülözhetik a pályázatokat,
sem a közös akaratot. Reméljük,
együtt tehetünk mindezért a következõ önkormányzati ciklusban
is – mondta Farkas Imre Józsefné
polgármester.
Antal Lívia

AZ ÁLLAMALAPÍTÁSRA EMLÉKEZTEK GELLÉNHÁZÁN

Befejezés elõtt az óvoda bõvítése
zárta, remélhetõleg mindenki
megelégedésére.
– Említette a pályázatokat.
Melyik segítette ezek közül az augusztus 20-ához köthetõ programok megvalósítását?
– Az EFOP-3.7.3 egész életen át
tartó tanuláshoz való hozzáférés
biztosítása pályázatunk, amelybõl
rendezvényeket is finanszírozhatunk. Ezek egyike volt az augusztus 20-i ünnepünk, amelyhez csak
minimális önerõt kellett hozzátennünk. A projekt fõ kedvezményezettjei a 18. életévüket betöltõ fiatalok, akik õsztõl ismét informatikai képzésen, angol és német
nyelvtanfolyamokon valamint ismeretterjesztõ elõadásokon vehetnek részt. Az EFOP-3.3.2. projekt a közoktatásban résztvevõkre, vagyis az általános iskolásokra
irányul. Ebbõl valósult meg pél-

dául idén nyáron a napközis tábor. nácsadással és különféle tréninFelsõrajk a konzorciumi vezetõje gekkel, településünkön is.
annak az EFOP-projektnek, amely
– Hol tart az óvoda felújítása?
– A TOP-programon elnyert páa hátrányos helyzetû emberek újbóli munkába állását segíti elõ ta- lyázatunk teszi lehetõvé a három
csoportos óvoda felújítását, benne
egy mini bölcsõde kialakítását, és
az épület bõvítését egy tornaszobával. Szeptember közepén a külön bejárattal rendelkezõ bölcsõdét már meg tudjuk nyitni. Az óvodások szeptember végén vagy október elején költözhetnek vissza a
mûvelõdési házból, ahol addig helyet biztosítunk számunkra. A teljes kivitelezés október 31-ére fejezõdik be. Az utolsó hetekben már
csak az új részben, a tornaszobában dolgoznak még a szakemberek, ami elõreláthatólag nem fogja
zavarni az óvoda és a bölcsõde mûködését. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a bölcsõdei rész az
egyik óvodai csoportszoba átalakí-

RÉGEN VÁRT BERUHÁZÁSNAK ÖRÜLHETTEK

NEMESSÁNDORHÁZA FALUNAPJÁN

Megújult a mûvelõdési ház Kallósdon Együtt ünnepeltek elszármazottaikkal
allósdon megújult a mûvelõdési ház, amit augusztus 3-i falunapon adtak át ünnepélyesen. A beruházással régi vágya teljesült a településnek, melynek egyedülálló ékessége az Árpád-kori Szent Anna kerektemplom. Minden évben számos turista keresi fel miatta a
száznál is kevesebb lakosú falut.
Az ünnepség résztvevõi közül többen is felsétáltak a domboldalra,
hogy gyönyörködjenek benne, és
az onnan nyíló festõi tájban.

Nemessándorházán az augusztus 18-i falunapot az elszármazottak és itt élõk ünnepének
szánták. Az újra találkozás öröme szõtte át a délutánt, ami misével kezdõdött a település
2015-ben felszentelt Szent Család kápolnájában.
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A mûvelõdési ház rekonstrukciója már az elõzõ testületeknek is elképzelése volt – mondta köszöntõjében Farkas Andrásné Katalin polgármester –, ami
most végre sikerülhetett
egy uniós pályázaton elnyert 27 millió forintos
támogatás segítségével.
A projekt 5 millió forintos
önerõt is igényelt, amit
kistelepülésként nehezen, de összeraktak. Így
érték el céljukat, és remélik, élettel, programokkal
tölthetik meg a mûvelõdési házat. A kisfalut egyre többen felfedezik, fiatal gyerekes családok költöznek be. Szeretnék bevonni õket a község életébe, hogy részesei legyenek a régmúlt emlékeinek. Az általuk hozott
új ismereteket pedig szívesen fogadják, amellyel
mindnyájan gazdagodhatnak, fejezte ki reményét a polgármester.

Strázsai Zoltán térségfejlesztési
tanácsnok, a Zala Megyei Közgyûlés
tagja fontosnak nevezte azon közösségi terek létét, ahol az emberek kapcsolatot tudnak ápolni egymással. Az ilyen helyszíneken olyan
együttmûködéseket alakíthatnak
ki, amelyek egyaránt hasznosak a
családok és a falu szempontjából,
akár a hagyományõrzést, akár a
kulturális feltöltõdést tekintve. A
felújított és kibõvített mûvelõdési
ház ennek színtere lesz a jövõben.
A megszépült épülettel a falukép is
jelentõsen javult, amely célja is volt
a vidékfejlesztési programban
meghirdetett kiírásnak, hangsúlyozta.
A szalagátvágást követõen a helyiek birtokba vették nagy termét,
ahol kulturális együttesek mûsorát
tekinthették meg. A 2016-ban
megépített kinti kemencében
mindeközben finom húsételek készültek a Kallósdi Katlanok csapatának köszönhetõen.

A kultúrház melletti rendezvénysátorban folytatódó ünnepségen megemlékeztek Szent Istvánról és az államalapításról. A
rendezvényt arra is szánták, hogy
az elszármazottak jelenlétében
megköszönjék a munkát azoknak,
akik az elmúlt mintegy 30 évben a
faluért ténykedtek.
A magyar önkormányzati rendszer létrejötte lassan 30 évre tekint vissza. Antal Sándorné polgármester beszédében errõl azt
mondta, akkortól a települések
önállóan dönthetnek sorsukról,
amelynek elõnyei, de buktatói is
voltak. A megvalósult fejlesztéseknek köszönhetõen Nemessándorházán is szemmel láthatóan nagy változások történtek.
Hangsúlyozta: az elért eredményekben egyaránt bent van a lakosok és a képviselõ-testületi tagok önfeláldozó munkája. Elsõként a falut 24 évig irányító dr.
Szabó Csaba korábbi polgármesternek mondott köszönetet Antal
Sándorné, aki név szerint nevezte
meg az önkormányzati ciklusok
képviselõ-testületeinek tagjait. A
polgármester ezt követõen emlékplaketteket adott át az arra érdemeseknek, többek között

Dobrovolszky Lászlónak, aki tervezõje és kivitelezõje volt a Szent
Család kápolnának, továbbá az elszármazott Cseri Istvánnénak, aki
a tavaly kiadott …tanítani… címû
életrajzi kötetében megjeleníti a
település korábbi életét is. Kiss Józsefnek, aki a Nemessándorháza
képeskönyv szerzõje, valamint dr.

fel falu névadója felújított szobrát. A köré emelt faszerkezetû pavilon Antal Sándor saját tervezésû
munkája, akirõl szintén posztumusz emlékplakettel emlékeztek
meg.
Nemessándorházán
hagyomány a jól tanulók és a közösségi
életben aktívan résztvevõ diákok

Pálfi Dénes kertészmérnöknek a
településért végzett szakmai és
eszmei munkájáért.
Antal Sándorné azokról is megemlékezett, akik már nem lehetnek közöttük, mások mellett Sándor Gyuláról, aki létrehozta a
Delforg Kft.-t 1993-ban a településen. A halcsomagoló üzem azóta
is munkát ad a helyieknek. Örök
értékû munkája a Nemessándorháza története címû kötete, ami 2011-ben jelent meg. A településen 2017. augusztus 19-én,
az államalapítás ünnepén avatták

jutalmazása. Õk is elismerést vehettek át. A rendezvény megvalósítását segítette Nemesrádó,
Nemesszentandrás, Búcsúszentlászló és Nemessándorháza uniós
pályázata, amelyen több mint 37
millió forintot nyertek a helyi
identitás erõsítését szolgáló programok megvalósítására. A falunapon a helyieket és a meghívottakat szarvas-pörkölttel és székelykáposztával, továbbá az orbányosfaiak jóvoltából kürtõskalácscsal látták vendégül.
– liv –
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ALSÓNEMESAPÁTIBAN AZ ÖSSZETARTOZÁSRÓL

Apáti nevû települések találkozója
Apáti nevû települések országos találkozójának adott helyet falunapja keretében Alsónemesapáti augusztus 24-én. A 22. alkalommal
megrendezett rendezvényen a házigazdán kívül tíz község - Monostorapáti, Kisapáti, Bátaapáti, Kisbárapáti, Somogyapáti, Gencsapáti,
Nemesapáti, Zalaapáti, Lovasapáti, Dobrácsapáti – döntött úgy,
hogy ezen a mozgalmasnak ígérkezõ napon bemutatják egymásnak
értékeiket, hagyományaikat. A találkozó nemzetközire sikeredett,
hiszen Dobrácsapáti erdélyi, Lovasapáti horvát falu. Alsónemesapáti
szlovéniai testvértelepülése Dobronak, melynek küldöttsége szintén
részt vett a rendezvényen.

Kocsisné Koszorús Anikó, Plesz József, Frigyné Böröndi Rita,
Pereszteginé Cziráki Katalin, Dr. Foki Ibolya,
Kellnerné Horváth Ildikó és dr. Nagy Kolozsvári Elõd
Isten éltesse valamennyi Apáti
települést, és az érte dolgozókat,
ténykedõket és azokat, akik szívesen gondolnak az apátiakra, fogalmazott köszöntõjében Pereszteginé Cziráki Katalin, Alsónemesapáti polgármestere. Mint
mondta, sokat készültek erre a

napra, remélve azt, hogy a XXII.
Apáti találkozó is mindnyájuk számára hasonlóan jól sikerül, mint
az elõzõ alkalmak.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ ünnepi beszédében kitért arra, hogy Brüsszel nem akarja elfogadni a nemzeti kisebbsé-

A közösségek nagy ünnepének
bizonyult a hét vége Zalaszentivánon. Augusztus 24-én a
megyei polgárõr napnak, míg augusztus 25-én a falunapnak adtak
helyet a településen. Mindkét
esemény a családokról, a közösségrõl szólt, amit külön, de
együtt képviselnek a polgárõrök
és a falu lakói. A rendezvények az
Élhetõbb Zalaszentivánért Köz– Gyakran találkozunk polgárhasznú Egyesület Védõháló a
családokért pályázata keretében mestertársaimmal és sok mindenrõl beszélünk, pénzrõl, progvalósultak meg.
ramokról és a biztonságról. Közös
véleményünk, hogy a XXI. század
A 25. Zala megyei polgárõr elsõ felének a legnagyobb hiánynap sportpályán tartott megnyi- cikke az bizony nem a pénz, hatóján Dormán Miklós, Zalaszent- nem a bizonytalanság és /vagy a

gek védelmét, és magát a nemzet
szót sem. Pedig a nemzeti összefogásra szükség van. Az Apáti nevû települések (melybõl 16 van
hazánkban) találkozója is az összefogásról, az összetartozásról szól,
melyen a nemzet, a magyar kultúra és az emberi kapcsolatok kapnak hangsúlyt, emelte ki.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azt mondta, a
megnyitó elõtt egy csodálatos kézimunka kiállítást láthattak a mûvelõdési házban. Az öltés, a szövet, a szövés felfogható a nemzet
és a kultúra szövedékének, ami
egy-egy szállal megjelenik ezen a
rendezvényen. Hangsúlyozta: az
Apáti települések találkozója az
értékek, a tradíciók mentén zajlik,
ami által egyre erõsebb lesz ez a
közösség, ahogy a nemzet kultúrája és közössége is.
A rendezvény ünnepélyes
megnyitója után a képviselõ-testület által alapított kitüntetéseket
adott át Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester és dr. Nagy Kolozsvári Elõd. Az aljegyzõ a rendeletbõl idézve elmondta: Alsónemesapátiért díjat azon szervezetek és személyek érdemlik ki,
akik a község építésében, fejlesztésében, mûvészeti, kulturális,
oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában,
önkormányzatában és közigazgatásában példaértékût és maradandót alkotottak.
Alsónemesapátiért díszoklevelet kapott Kellnerné Horváth Ildikó
szociális gondozó. Alsónemesapátiért díjat vehetett át Kocsisné

Koszorús Anikó, a hímzõ szakkör
vezetõje, Frigyné Böröndi Rita védõnõ, dr. Foki Ibolya fõlevéltáros
és Plesz József. Ugyancsak
Alsónemesapátiért díjat kapott
Tombi Lajos, aki egy örömteli családi esemény miatt nem tudott
jelen lenni.
Ezt követõen a délelõtti fõzõversenyben részt vevõ nyolc csapatot jutalmazták ajándékokkal és
oklevelekkel. Bálizs Tamás, a zsûri elnök az Antifitnesz Partizánokat nyilvánította ki a fõzõverseny
gyõztesének, második helyre a
Kupec Teamet, míg a harmadik
helyre a Csertán Gasztro csapatát
javasolta.
A folytatásban valamennyi település vezetõje bemutatta községét. Pereszteginé Cziráki Katalin kezdte a sort. Õsök, család, barátok, szolgálat és kötelesség, fogalmazott annak okán, hogy szá-

mára településvezetõként mit is
jelent Alsónemesapáti. Mint
mondta, a község Zalaegerszeg
vonzáskörzetében a lehetõ legjobb helyzetben és környezetben
van ahhoz, hogy tovább tudjon
fejlõdni. Ennek záloga nagyon jó
közössége, mely aktív részese az
elmúlt évekbeli fejlesztéseknek.
Arra kérte a jelenlévõket, hogy
meséljék el majd, milyen az
alsónemesapáti élet. Milyen ez az
igazi falusias, ugyanakkor dinamikusan fejlõdõ település itt Zala
megye szívében, szépen gondozott tereivel, felújított intézmé-

MEGYEI POLGÁRÕR NAP – FALUNAP

Családok ünnepeltek Zalaszentivánon

iván polgármestere, a helyi polgárõr egyesület tagja köszöntötte elsõként a megjelenteket.
Mint mondta, a biztonság, a biztonság iránti vágy az egyik legalapvetõbb,
legszükségesebb
emberi, közösségi és társadalmi
érzés.

biztonság. A biztonság tág kategória: az otthon biztonsága, az
egész élet biztonsága, benne van
a közbiztonság is, és ilyenkor
mindig szóba kerülnek polgárõreink rendõreinkkel közösen.
Mindig beszélünk arról, hogy milyen mértékben járul hozzá munkájuk ahhoz, hogy a gyermekeink
nyugodtan elmehetnek az iskolába, mert tudjuk, hogy biztonságban hazaérkeznek. Ahogy a falu
egész közössége, mert a polgárõrök óvják, vigyázzák a települést, fejtette ki.

Zalaszentiván az elmúlt években rengeteget fejlõdött. A fejlõdés azonban semmit nem ér, ha
nem tudják biztosítani a település
vagyonának megóvását és a közel
1100 lakójának biztonságát. A
község mindig is igyekezett élen
járni a közbiztonság megteremtésében, hiszen az elmúlt években
14 térfigyelõ kamerát és 2 sebességmérõ készüléket állítottak
üzembe. A faluban körzeti megbízott dolgozik együttmûködve a
polgárõrséggel. Szabadidejüket,
energiájukat nem sajnálva dolgoznak a polgárõrök a családok biztonságáért. Példamutató, példaértékû munkájukat valamennyi
zalaszentiváni ember nevében ezúton is köszöni, hangsúlyozta a
polgármester.
A rendezvényen köszöntõt
mondott Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ (bal oldali kép),

kiemelve, hogy a polgárõrök társadalmi munkában dolgoznak a
közrendét, a közbiztonságért. A
magyar kormány is elismeri a polgárõrség munkáját, amit évi egymilliárd forinttal támogat.
Dr. Molnár József rendõr ezredes, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság vezetõje a megye mintegy 1200 fõs rendõrállománya nevében fejezte ki köszönetét. Mint
mondta, a polgárõr mozgalom,
amelynek szerepe az elmúlt idõszakban megkerülhetetlenné vált
a közbiztonságban, sõt a közlekedésbiztonságban. A polgárõrség
valóban stratégiai partnere a
rendõrségnek, ami már mindennapjaink része, emelte ki.
Zala megyében mûködõ 118
polgárõr egyesületben 3368-an
dolgoznak a települések közbiztonságáért, ezt már Horváth
Róbert, a Zala Megyei Polgárõr

Szövetség elnöke mondta. 2018ban összesen 318312 óra közterületi szolgálatot láttak el, minden jelentõsebb eseményen és
önkormányzati rendezvényen ott
voltak. Az elnök hangsúlyozta,
fontos számukra a kormány támogatása, továbbá, hogy a rend-

nyeivel, szorgos lakóival és tehetséges gyerekeivel.
Ezt meg is mutatták. Elsõként
a Csertán Sándor Általános Iskola
diákjai léptek a színpadra, ismert
nemzetközi slágerekkel zenés,
táncos koreográfiát elõadva. Õket
követték a Maci Óvoda óvodásai,
akik gyerekdalokat énekeltek.
A rendezvényen a települések
mûvészeti csoportjai is felléptek:
a Monostorapáti énekkar, a Bátaapáti Aranyfácán Néptáncegyesület, a Kisbárapáti Õszirózsa
Népdalkör, a Gencsapáti Mûvészeti Egyesület, a Dobrácsapáti
Galagonya csoport, a Lovasapáti
Tambura együttes, valamint
Dobronaki Nótázók. A Zalaapáti
Harmonika Zenekar a Rozmaring
Népdalkörrel adott elõ közös
mûsort. Nagy sikere volt a miskolci Vaga Banda gólylábas produkciónak is.
A kultúrházban és a rendezvény helyszínén kiállítások, vásár
és játékok várták egész nap az
érdeklõdõket. A vendégek megtekinthették helyi kísérõikkel
Alsónemesapáti táji szépségeit
és a település nevezetességeit.
Az estét St. Martin koncertjével
és a Tûzzsonglõrök bemutatójával zárták.
Antal Lívia

polgárõr nap szervezéséért köszönetként üveg emlékplakettet vehetett Dormán Miklós polgármester, valamint Dormánné Péter
Márta.
Augusztus 25-én ismét megtelt a sportpálya a helybeliekkel
és az érdeklõdõkkel. Az Élhetõbb
Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület projektjében a helyi családok összefogására épít. A családi
értékrend helyreállítását, a család
társadalmi szerepének megerõsítését szolgálva szakmai és közösségi programokat szervez valamennyi korosztály számára. Ennek jegyében zajlott a falunap is,
amely számos programot kínált a
szórakozásra. Zalaszentivánon a

Dormán Miklós polgármester középen
õrség stratégiai partnerként ismeri el munkájukat, és közösen
láthatnak el közterületi bûnmegelõzõ szolgálatot.
A rendezvény végén elismeréseket osztottak ki. A Zala Megyei
Polgárõr Szövetség elnöksége I.
Szent László (a polgárõrség védõszentje) emlékplakettet adományozott mások mellett Lukács Attilának és Sebõk Tamásnak, a
Zalaszentiváni Polgárõr Egyesület
tagjainak. A polgárõrség munkájának támogatásáért, a megyei

polgárõrök mellett önkéntes tûzoltók is tevékenykednek a családokért, így ezen a napon a Zala
Tûzoltó Kupa 4. fordulójának is
helyet adtak.
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GALAMBOK KORSZERÛ PIACTERÉN

Várják az árusokat és a vevõket
edett elárusítóhelyet és
irodaépületet is magában
foglaló piacteret épített
Galambok önkormányzata. A TOPprogram 74 millió forintos támogatásából megvalósult beruházást
idén májusban adták át. A helyet
azonban még nem lakták be, pedig az önkormányzat szándéka az
volt, hogy egy modern, minden
igénynek megfelelõ piactéren találkozhassanak egymással a helyi
és környékbeli termelõk, valamint
a vevõk.

F

– Gazdaságélénkítõ célkitûzéseinket szolgálta a beruházás. A piacot egyrészrõl a mezõgazdasági
közmunkaprogramban
megtermelt, az önkormányzati konyhában
fel nem használt zöldségek értékesítésének helyszínéül építettük
meg, másrészrõl a helyi és a környékbeli termelõknek – mondja
Bertók Ferenc polgármester. – A
piac átadása óta a hét minden napján, hétfõtõl vasárnapig a délelõtti
órákban tart nyitva, ahol Galambok
negyven kilométeres körzetén belül élõ és dolgozó õstermelõk is
árusíthatnak. A helypénz valóban
jelképes, az itt élõknek 150, míg a
vidékieknek 300 forint egy napra
egy asztal bérlete.
Az eddigi forgalomból még nem
lehet tapasztalatot leszûrni, hiszen
egyelõre változó intenzitással mûködik a piac. Úgyis mondhatjuk,
hogy lassan épül be a köztudatba.
Fontos megemlíteni, hogy a gazdaságélénkítõ projekt hozadékaként
egy kiváló teret is kaptunk rendezvényeink megtartásához. A modern fedett piac elõnyeit a helyi ci-

Gajus® – új repce gyomirtó szer!
A Gajus® az õszi káposztarepce termesztõknek új lehetõséget biztosító, 400 g/l
petoxamid és 8 g/l pikloram felszívódó hatóanyagokat tartalmazó (EC) gyomirtó szer,
amely kiválóan alkalmas a metazaklór szabályozásban (750 g/ha/3 év) érintett területek
gyomirtására is. A készítmény a repcében károsító fontosabb egy- és kétszikû gyomfajok
ellen az õszi káposztarepce preemergens és korai posztemergens gyomirtására alkalmas.
A Gajus® kijuttatását követõen a megfelelõ hatékonyság eléréséhez 20-25 mm bemosó
csapadék szükséges. A készítmény mindkét hatóanyaga felszívódik a gyomnövényekbe,
valamint a kijuttatáskor még ki nem kelt gyomok csírázását is meggátolja. Hosszú tartamhatásának köszönhetõen a repce fejlõdésének korai szakaszában a késõbb csírázó egy- és
kétszikû gyomnövényeket is kiirtja. A talaj megfelelõ nedvességtartalma minden esetben
elõsegíti a hatóanyag gyors felszívódását a növényekbe. A Gajus® gyomirtó szer a repcében õsszel használható, vetés után, kelés elõtt egészen a növény 4 leveles állapotáig,
a gyomok fejlõdéséhez igazítva, azok korai fejlõdési állapotában.
vil szervezetek is felismerték. Szívesen tartják ott programjaikat,
amelyekkel a hagyományõrzést és
a kultúrát szolgálják. S nem utolsósorban, ezzel a piac népszerûsítését, köztudatba válását is segítik.
Ilyen volt a megnyitót követõn a
májusfa kitáncolás a fiatalok szervezésében, illetve a közelmúltbeli
dalos találkozó – ismertette a polgármester.
– A piac fedett terét kihasználva
augusztus 10-én rendeztük meg a
találkozót, rajtunk kívül három csoport részvételével. Õk Balatonmagyaródról, Újudvarról és Nagykanizsáról jöttek – tájékoztat Kondi
Attiláné Aranka, a Galamboki Hagyományõrzõ Népdalkör vezetõje,
a program ötletgazdája. – Nagyon
jó hangulatban telt el a délután. A

vendéglátásról gondoskodva a
Galamboki Hagyományõrzõ Alapítvány tagjai kétféle pörköltet, míg
énekkarunk tagjai süteményeket
készítettek. Az önkormányzat mellett más szervezetek és magánszemélyek is segítették a dalos találkozó megvalósítását. Amíg jó idõ
van, az énekkar próbáit is ezen a
nyilvános helyszínen tartjuk. Ezzel
kívánjuk népszerûsíteni a piacot,
melynek célja volt az ide szervezett dalos találkozó is.
A galamboki piacon minden nap
friss áruhoz juthatnak a vásárlók az
önkormányzat standjánál. A helyi
és környékbeli termelõket is várják,
hiszen ha az erre haladók látják a
nyüzsgést, a szezonális termények
szép kínálatát, vevõként is megjelennek majd.

A Gajus® elõnyös tulajdonságaival
megfelelõ lehetõséget biztosít a repce gyomirtásához:


Rugalmasan idõzíthetõ alkalmazás: a repce vetésétõl 4 leveles állapotáig;



Széles gyomirtási spektrum;



A készítmény legkésõbb a gyomnövények BBCH 11-12 fejlõdési stádiumában
alkalmazható;



Az optimális gyomirtási idõszakot a gyomok kelése elõtt javasolt megkezdeni
és legkésõbb a sziklevél megjelenéséig befejezni. Egyszikûek esetén az elsõ leveles állapotig kezelhetünk;



Tartamhatású készítmény;



A kultúrnövényre kimagaslóan biztonságos.

Dr. Varga Zsolt: +36 20 943 8622 www.fmcagro.hu

GÖCSEJI DOMBÉROZÓ

Zárták a negyediket, szervezik az ötödiket
A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban zárult a Göcseji
Dombérozó rendezvénysorozata. Az idén negyedik alkalommal
megrendezett találkozó július
12-21. között a zalai tájegység
24 településén 50 helyszínnel és
közel 100 programmal várta az
érdeklõdõket hangulatos kikapcsolódásra és kulturális feltöltõdésre.

Valamennyi település lelkiismeretesen és szívvel-lélekkel
dolgozott a nagyon gazdag
programkínálatért, értékelt Magai Ágota, a Göcseji Civil Társaság
elnöke, a Göcseji Dombérozó fõszervezõje és ötletgazdája záró
gondolataiban. A július 12-én
kezdõdõ
rendezvénysorozat
megnyitóját idén is a XXXI. Göcseji Aratónapok nyitó ünnepségén tartották július 13-án. A kézi
kaszás aratóverseny ugyancsak
része volt az eseménynek, amely
tíz napon át nyújtott lehetõséget a göcseji kisfalvak értékeinek, hagyományainak, múltjának
és jelenének megismerésére.
A teljesség igénye nélkül
Gombosszeg képzõmûvészeti táborával és lovas udvarával, a
Becsvölgyei Bringa Kör kerékpáros túrával, a milejszegi Szak
olajsajtoló üzem kiváló termékeivel mutatkozott be. Szombati
nyíltnapját több mint százan keresték fel. Káváson a néptánc és
népzene ünnepét tartották a tájházak körül, Zalaszentgyörgyön
régi lakodalmakat elevenítették

fel, míg Teskándon a lakodalmak
egyik fõ édességének számító
rétesnek a készítését mutatták
be. Nagylengyel virágkötészettel
és virágos ételekkel várta az érdeklõdõket, akik Szilvágyon a
gombászatról hallhattak gombás

megkezdték, ahogy hallottuk ezt
Magai Ágotától. Köszönetét fejezte ki a polgármestereknek és
valamennyi közremûködõnek,
közte Tolvaj Mártának, Zalaegerszeg alpolgármesterének, aki a
Göcseji Dombérozó Egyesület

ételek
kóstolása
mellett.
Gellénháza olajos múltját mutatta be egy gyalog túrával, amely
során a korábbi olajkutakat keresték fel. Boncodfölde és
Szentkozmadombja újként csatlakozott a dombérozóhoz. Az
elõbbi településen az Ezerjófûkert tartott nyíltnapot, míg az
utóbbi faluban Nemes László festõmûvész mûtermébe invitálták
a látogatókat.
A negyedik Göcseji Dombérozó a felsoroltakon kívül még
nagyon sok programot kínált.
Aki most lemaradt, az ötödiket
véletlenül se hagyja ki 2020 júliusában. Ennek szervezését már

tagjaként szintén sokat tett a
rendezvény sikeréért.
– Egyszerre dobbant a szívünk
ezekben a napokban, hiszen
megannyi ember dolgozott azért
a közös célért, ami a saját felelõsségünk. Az ország egészéért
nem tudunk tenni, de azért a vidékért, ahol élünk, viszont igen.
Éppen ezért szándékunk a göcseji falvak értékeinek átörökítése.
Külön öröm, hogy a legtöbb településen már tudják, mit csinálnak
jövõre. Így boldogan zárjuk a negyediket, és holnaptól belevágunk az ötödik szervezésébe –
mondta végül Magai Ágota.
Antal Lívia

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z 1–4D szempillaépítés
z Arckezelések, smink

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

z Szempilla- és szemöldökfestés
z Gyantázás
Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

