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SÍNT, UTAT ÉS FOLYÓT ÍVEL ÁT BALATONSZENTGYÖRGYNÉL

Már a hidat építik az M76-oson
Balatonszentgyörgynél már építik az új hidat az M76-os gyorsforgalmi úton, amely Zalaegerszeget fogja összekötni az M7-es autópályával négy kilométerrel lejjebb, Holládnál. Az egyes szakaszokon okos
útként is funkcionáló kétszer kétsávos, 40 kilométer hosszúságú út
170 milliárd forintból épül meg a zalai megyeszékhelyt érintõ Modern
városok program keretében.

lítják a helyszínre. Az építkezésrõl
még elmondta, hogy eddig 1 millió
köbméter földet mozgattak meg,
és 500 ezer tonna követ hordtak
be az alapba. Az elsõ hídnál 15 méteres töltést készítettek, amely alá
geo textíliát terítettek, rá mintegy
14 méter vastagságban földet döngöltek. Erre kerül majd az egy méter vastagságú kõágy, és végül a 15
centiméteres aszfaltréteg. Jelenleg 80 ember dolgozik 50 géppel az
5,6 kilométeres szakaszon. Emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban adták át a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya elsõ ütemét,
amelyhez kiegészítõ tesztkörnye-

Fotó: Antal Lívia

zetként csatlakozik majd az M76-os
gyorsforgalmi út.
Kiss Boglárka, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt.
szóvivõje hozzátette: hogy ez a
csomópont felülrõl a fel- és a lehajtó ágakkal fél lóhere alakot formáz
majd. Funkcióját tekintve Balatonszentgyörgy megközelítését teszi
lehetõvé az M76-osról. Ahhoz,
hogy a csomópont felvezesse a jármûveket hídra, töltést kellett épí-

Vigh László és Kiss Boglárka
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a június 4-i
sajtóbejáráson elmondta, hogy az
új híd 365 méter hosszúságú, 44,5
méter széles lesz. Átíveli a vasúti

A III. Országos Mobil Jármûipari, Logisztikai Szakkiállítás és
Konferencia keretében hat csatlakozási ponttal rendelkezõ három elektromos töltõállomást
helyeztek üzembe a ZalaZONE
jármûipari tesztpályán az Innovációs és Technológiai Minisztérium
beruházásában.

síneket, két közutat és a Zala folyót. A hídlábak mindegyikére 25
darab betongerendát emelnek be.
Ezt a munkát éjjel végzik, a gerendákat Dunaújvárosból vasúton szál-

Elektromos töltõk a tesztpályán

Az átadási ünnepségen Weingartner Balázs fenntarthatóságért
felelõs államtitkár azt mondta, az
e-töltõállomások átadásával a jelent hozták el, hiszen az autonóm

 SIKERESEK VOLTAK A TESZTEK a Magyar Telekom elsõ
szabványos 5G tesztállomásán,
Zalaegerszegen. A hálózat
megbízhatóan, stabilan mûködött, meghozva azt az eredményt, amellyel a város nemcsak Magyarország, hanem Európa digitális térképére is felkerült – jelentette be az
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelõs államtitkára. Kara Ákos kiemelte:
Magyarország felkészült a világban zajló digitalizációs versenyre, és kezdeményezõ szerepet vállal az ipari forradalom
negyedik szakaszában. Az embereknek és a vállalkozásoknak stabil, jó minõségû, gyors
és megfizethetõ 5G hálózatra
van szüksége.
Az 5G-nek kiemelkedõ szerepe van az ipar digitalizációjában, az ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák (mint
például dolgok internete, gépek közti kommunikáció) elterjedésében, az önvezetés megvalósulásában,
hiszen
az
internet sebessége adja a hátteret mindezeknek.

Balról Vigh László, Balaicz Zoltán, Weingartner Balázs, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott és dr. Pál Attila, a közgyûlés elnöke

vezetés és az elektromobilitás
kérdésköre az egyik legmeghatározóbb és legkiaknázandóbb technológiai lehetõség. Bízik abban,
hogy számuk gyarapodhat jövõben, még inkább segítve a jármûipari tesztpálya funkcionalitását és
az ideérkezõ látogatók kiszolgálását. Jelezte, hogy a most átadott
hat csatlakozási ponttal rendelkezõ három elektromos töltõállomás
része lesz az országos hálózatnak.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt fûzte hozzá,
hogy a város Smart City programjában is fontos szerepet tölt be az
elektromobilitás, így már több
elektromos töltõállomást telepítettek. A jármûipari tesztpálya
esetében ez még kiemeltebb jelentõségû, hiszen itt az önvezetõk
mellett az elektromos meghajtású
jármûveket is tesztelik.

teni. Mint mondta, egy 400 tonnás
daruval összesen 229 betongerendát emelnek be a helyükre az év
végéig, melyek közül a legnagyobbak 44 méter hosszúságúak. Ezt
követi majd a pályalemez kialakítása a hídon. A nyomvonal többi részén még a töltést építik. A kivitelezés a májusi nagy esõzés ellenére
is az ütemterv szerint halad. Az
M76-os ezen szakasza várhatóan
2020 nyarára készül el.
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ÜGYEIKET IS INTÉZHETTÉK AZ ÁLLAMPOLGÁROK

OKTATÁS

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ GYEREKEK VETÉLKEDTEK

Kormányablakbusz a fesztiválon Mindenki tehetséges valamiben
A mobil ügyintézés lehetõségével fogadta az érdeklõdõket a
kormányablak busz az Egerszeg Fesztivál pénteki napján. Ahogy
a kormányablakokban, így a mobilizált ügyfélszolgálati irodában
is több mint kétezerféle ügykört kezdeményezhetnek a lakosok,
így többek között személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel kapcsolatos ügyeiket intézhették a fesztiválra látogatók.

szolgáltatás révén az állampolgárok lakóhelyükön intézhetik el
ügyeiket.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy a kormányablakbusz kitelepült az
Egerszeg Fesztiválra. Mint mondA Zala Megyei Kormányhivatal mondta, a kormányablakbusz a ta, itt sokan megfordulnak, így
hagyományteremtõ szándékkal fix helyen lévõ kormányhivatalok sokan is élhetnek a mobil ügyfélelõször települ ki mobil ügyfél- továbbfejlesztett változata. Ez szolgálat lehetõségével.
szolgálatával az Egerszeg Fesztiválra, mondta dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott a nyitás elõtti
sajtótájékoztatón. Mint mondta,
2011 óta a szolgáltató kormányhivatal megvalósításán dolgoznak, hiszen fontos céljuk, hogy
minél hatékonyabban tudják kiszolgálni az állampolgárokat. A
kormányablak busszal éppen
ezért jelentek meg az Egerszeg
Fesztiválon, hogy bemutassák az
elmúlt évekbeli fejlesztéseket,
amelyek közelebb viszik az embereket az államigazgatáshoz.
A Zala megyei kormányablakbusz tavaly október elején kezdte
meg mûködését a megye 6 járásában összesen 38 kistelepülésen
Balról dr. Pál Attila, Vigh László, Balaicz Zoltán, dr. Koczka Csaba, a
helyben kínálva az ügyintézés le- Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetõje, Tompa Gábor, elõl dr. Sifter Rózsa
hetõségét. A téli szünet után a
Tompa Gábor fesztiváligazgamárcius 5-étõl ismét üzembe álló azt jelenti, hogy maga a korbusz szolgáltatásait a nyitás óta mányablak „megy oda” az embe- tó hasonlóképpen vélekedett, hiezer ember vette igénybe. Ez rekhez, ami nagy segítség mind- szen az eseményen a szolgáltanem elenyészõ szám a kisfalvak azok számára, akik kistelepülése- tók is mindig megjelennek, ezúttal a kormányablakbusz is, amely
alacsony lélekszámát tekintetve, ken élnek.
tette hozzá.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei aznap 10.30 és 18.00 óra között
Vigh László országgyûlési kép- Közgyûlés elnöke szintén azt állt rendelkezésére az állampolviselõ, miniszteri biztos azt emelte ki, hogy a helybe menõ gároknak.
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Üdítõkkel, süteményekkel és
nemkülönben szeretetteljes légkörben várták a sajátos nevelési
igényû gyerekeket a felsõrajki
Rajki Zsigmond Kultúrházban a
Suli Harmónia 2007 Gyermekeket
Segítõ Alapítvány által szervezett Ki mit tud?-ra.

A vendéglátó felsõrajki Szent
Imre Általános Iskola tanulói mellett érkeztek diákok az alapítvány
egervölgyi, zalaszentmihályi és
pölöskei általános iskoláiból, a
nagykanizsai Péterfy és Rozgonyi
iskolákból, Csapiból, Pacsáról és
Zalaszentbalázsról. A gyerekek
énekeltek, szavaltak, viccet meséltek, találós kérdéseket tettek fel,
illetve színdarabot adtak elõ. Ki
megilletõdve, ki egészen bátran, ki
szólóban, ki párban, ki többen. Az
összesen 31 fellépõvel zajló versenyen a gyerekek megmutatták tehetségüket, hogy igenis õk is jók
valamiben.
A Suli Harmónia Alapítvány által
második alkalommal életre hívott
Ki mit tud?-nak éppen ez a fontos
célja. Kósa Istvánné, az alapítvány
elnöke arról beszélt, hogy minden
gyermeknek boldognak kell lennie
a világon mindenhol. Az alapítvány
iskoláinak pedagógusai azt is vélik,
hogy minden gyermek tehetséges
valamiben. Éppen ezért fontosnak
érzik azt, hogy ezt meg is tudják
mutatni. Az iskolák oktatási programjában ez kiemelt szerepet játszik. A Ki mit tud?-ot is azért rendezik meg, hogy a sajátos nevelési igényû gyerekeknek is legyen
lehetõsége a bennünk rejtõzõ tehetség kibontakozására.
A rendezvényen Siskáné Dany
Mária, a zalaegerszegi oktatási hivatal szakmai tanácsadója is köszöntötte a gyerekeket. A szamár
és kút tanmesével arra kívánt
utalni, hogy minden nehézség
egy kihasználandó lehetõség a továbblépésre. „Ha nem adod fel,

•

rázd meg magad és lépj egyet feljebb!” – idézte.
Az alapítvány által rendezett Ki
mit tud?-nak sajátossága, hogy
nem hirdetnek gyõztest. Mert
mindenki az, aki felkészült és kiállt
színpadra, ezért mindegyikük
megérdemelte az elismerést.
Czémán László polgármester szá-

mára is fontos ez az esemény, így
a finom ebédet az önkormányzat
biztosította. A szülõk maguk által
készített süteményekkel, és egy
helyi termelõ pedig friss õszi barackkal és eperrel járult hozzá,
hogy valamennyi gyermek családias légkörben élje meg ezt a különleges napot.

A PE NAGYKANIZSAI KAMPUSZÁN

Ipari informatikai labor
Az iparban zajló, elsõsorban informatikai folyamatok modellezésére képes labort adtak át kedden a Pannon Egyetem (PE)
Nagykanizsai Kampuszán, ahol egyebek mellett az adatbányászat
vagy a gépi tanulási folyamat területével is foglalkoznak – tájékoztatta az egyetem az MTI-t.
A közlemény arra emlékeztet, hogy a cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele az ipar 4.0 elvárásainak követése, a digitalizáció és a robotika térnyerése. A Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kara a hazai ipar piacvezetõ vállalataival és vállalkozásaival hosszú távú és erõs kapcsolatokat épített
ki az elmúlt években, ennek következõ lépéseként adták át az
Emberi Erõforrások Minisztériuma Felsõoktatási Struktúraátalakítási Alapjából megvalósult, a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza Alkalmazott Informatikai Tanszékének új laborját.
A laborban a modern ipari folyamatok oktatását segítõ infrastruktúra segítségével a hallgatók megismerik az egyes, elsõdlegesen informatikai egységek célját és mûködését, valamint
ezek rendszerét. A labor az ipar szereplõi számára is hasznos kutatások alapjául szolgál, a még bevezetés elõtti új technológiák
fejlesztésére és tesztelésére is alkalmas.
A modern, teljesen automatizált ipari folyamatok minden lényeges eleme megjelenik a rendszerben, azaz a termék vásárlásától a legyártásán át a vevõ kiszolgálásáig modellezik azt a folyamatot, ami számos kutatási terület összehangolt munkáját követeli meg. Ilyen terület például az adaptív rendszerek, az adatbányászat, a gépi tanulás, az optimalizálás vagy a számítógéphálózatok.
A közlemény idézi Gelencsér Andrást, a Pannon Egyetem rektorát, aki szerint a hazai gazdaság piaci szereplõivel való sikeres
együttmûködés is bizonyítja, hogy a Pannon Egyetem kiváló oktató-kutató gárdája komoly gazdasági potenciált képvisel a szektorban. Az egyetem három nagyobb céggel már hosszútávú megállapodást kötött a labor igénybevételére, de továbbra is nyitottak a regionális igények kiszolgálására.

•
•
•
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A VASFÜGGÖNY ÁLTAL KETTÉ SZAKÍTOTT HATÁRTÉRSÉGBEN

Közös kerékpáros turisztikai desztináció
Sajtóközlemény az Interreg VA Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési
Program támogatásával megvalósuló Iron Curtain Cycling – Közös
kerékpáros
turisztikai
desztináció létrehozása a Vasfüggöny által ketté szakított határtérség
integrációjára
–
SIHU115 projekt tevékenységeinek eredményeirõl.

A világháborúk után meghúzott
határszakaszok, a Vasfüggöny évtizedekre elvágta egymástól a korábban egységes földrajzi, néprajzi
tájegységet jelentõ szlovén–magyar határvidéket. A korábbi kapcsolatok elhaltak, a falvak társadalmi, gazdasági szempontból is hanyatlásnak indultak. A határrégió
adottságai jó lehetõséget kínálnak
a kerékpáros turizmus számára,
amely kitörési pont lehet a rurális
térségben. Több fejlesztés is szolgálta már a kerékpáros kínálat bõvítését, a határtérség egészét lefedõ, összefüggõ és jelölt útvonalhálózat és erre ráépülõ komplex
kerékpárosbarát szolgáltatáskör
azonban még nem alakult ki.
E hiányt felismerve, a Zala Megyei Önkormányzat vezetõ partnersége mellett három magyar és
három szlovén partner összefogásával valósul meg a komplex projekt (Lenti, Letenye, Õriszentpéter,
Szentgotthárd,
Muraszombat,
Ptuj, Ormo , Ljutomer, Lendva térségében).
Célunk az EuroVelo 13 útvonalra, mint fõ észak-déli irányú tengelyre rácsatlakozó helyi, térségi
kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával, a kerékpárosbarát szolgáltatáskör és kiegészítõ
kínálat létrehozásával egy összefüggõ határon átnyúló kerékpáros
desztináció kialakítása, integrálva a
határtérséget az EuroVelo nemzetközi rendszerébe.
A projekt eredményeként számos kerékpáros útvonal került kitáblázásra a határtérségben, így
Zala megyében 79 útirányjelzõ tábla és 5 tájékoztató tábla került kihelyezésre az EuroVelo 13-ra rácsatlakozó utak mentén, valamint
négy településen (Csesztreg, Kistolmács, Lentiszombathely, Páka)
alakítottunk ki kerékpáros pihenõ-

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
Az akció a megjelenéstõl április 30-ig tart!

Az akció a megjelenéstõl június 30-ig tart!

mindkét oldaláról érkezõ látogatókat. A létesítmény további különlegessége, hogy „zöld történelmi” kínálati elemként jelenik meg a szlovén–magyar határon, egyedi elemmel gazdagítva a határtérség turisztikai kínálatát. Mindemellett
magyar oldalon a lovászi légópincéhez, a pákai bunkerrendszerhez,
a riganóci õrtoronyhoz valamint a
bödeházi Barátság Parkhoz vezetõ
utat is kitábláztuk.
Szlovén oldalon a muravidéki
regionális kerékpárút-hálózat fej-

lesztése során megtörtént a kerékpáros összeköttetések kijelölése 50
tábla kihelyezésével, az út mellett
pedig kerékpáros számláló készülékek telepítésére is sor került. Ennek eredményeként összesen 60
km hosszú hálózatot alakítottunk ki
Muraszombat térségében, amely a
kitáblázás révén csatlakozik az
EuroVelo 13 kerékpárút-hálózathoz, s megvalósul egyúttal a Ptuj
és Ormo környéki kerékpárút hálózathoz történõ csatlakozás is. Ily
módon a vidéki térségeket (pl.
rakièani vár, a Mura vizes élõhelyei,
Krog a murai vízimalommal,
Bogojina, stb.) összekapcsoltuk a
turisztikai mágnesekkel, nevezetesen Muraszombattal és Moravske
Toplice településsel.
Kerékpáros pihenõhelyek kialakításával is javítottuk a térségben
kerékpározók rendelkezésére álló
infrastruktúrát, összesen öt helyen
állítottunk fel rönkbõl készült pavilonokat asztallal és padokkal, kerékpárállvánnyal és információs
táblával kiegészítve. Három helyen
pedig (Rakièanban a vár mellett,
Krogban a füves sportpálya mellett
és Muraszombat mellett az Expano

pavilonnál) kerékpárkölcsönzõvel
egészítettük ki a pihenõhelyeket,
amelyek fémszerkezetûek, zárható
kerékpárállvánnyal és öt- öt kikölcsönözhetõ kerékpárral (hagyományos és elektromos) rendelkeznek.
Minden pihenõhely kommunikációs irányítási egységgel és felhasználói interfésszel, valamint tíz
olyan zárral van felszerelve, amelyek e-kerékpár töltõállomásként is
mûködnek.
A Ptuj és környéke térségi kerékpárút hálózat kialakítása során
Ormo és Ljutomer között elhelyezésre kerültek a jelzõtáblák és kerékpáros útjelzõk. A Dráva menti
kerékpárutat Jeruzalemen és
Svetinjen keresztül összekapcsoltuk az EuroVelo 13-hoz csatlakozó
Mura menti kerékpárúttal. A kijelölt útvonal mellett három paddal,
kerékpárállvánnyal, szemetessel és
kisebb javításokat segítõ szervizállomással felszerelt kerékpáros
pihenõhely is kialakításra került
(Ormo , Svetinje, Jeruzalem településeken). Az ormo i mellett kerékpárkölcsönzõ is mûködik, ahonnan akár elektromos kerékpárok is
kölcsönözhetõk.

SZÍVÉLYES KISZOLGÁLÁSSAL KESZTHELYEN
helyet, ahol kerékpárjavító szervizállvány és elektromos töltõállomás
is a rendelkezésre áll. Vas megyében 29 útirányjelzõ tábla és 2 tájékoztató tábla, valamint padok és
hulladékgyûjtõk kerültek kihelyezésre. Apátistvánfalván, az
Ökoturisztikai Információs Centrumnál e-kerékpár töltõállomást
létesítettünk, hogy az itt kiránduló
elektromos rásegítésû kerékpáros
turisták feltölthessék jármûveiket,

még mielõtt tovább barangolnak a
határtérségben. A szalafõi határsávban pedig kialakítottuk az információs táblákkal, oszlopokkal, határkövekkel és egy eredeti mûszaki
határzár részlettel felszerelt Határkõpark szabadtéri kiállítóhelyet,
amely a térség meghatározó történelmi idõszakát szemlélteti. Emellett látogatóbarát szolgáltatásokkal
(padok, tûzrakóhely, esõbeálló)
várja a szlovén–magyar a határ

A Zenit Kávéház Étterem
z
egykori
Amazon
Szálló és étterem 2016ban felújított patinás
épületében kialakított, egész
évben nyitva tartó Kávéház és
Étteremben kellemes összhangot alkot a régmúlt idõk eleganciája és a modern dizájn. A
Keszthely történelmi városközpontjában, a Sétáló utca végén,
a Festetics-kastély szomszédságában található a mindennapok
étterme, ami hangulatos teraszával is minden évszakban
fogyasztásra csábít – mesélte
Fodor Márk étteremvezetõ.

A

Az egyik legfontosabb éttermi
alapelvünk, hogy mindenkor minõségi alapanyagokat használunk
az ételeink elkészítéséhez. A másik alapgondolat, hogy mindenképpen elõnyben részesítjük a helyi, a környékbeli termelõktõl vásárolt romlatlan alapanyagokat. A
figyelemfelkeltõ étlap gerincét a
magyar konyha közkedvelt, jól
ismert ételei alkotják, ezért is hívható a mindennapok éttermének
a közkedvelt belvárosi helyszín,
amelyik tényleg minden nap
nyitva tart. A hagyományos
receptúrákat szakavatott séfünk:
Ács István modern konyhatechnológiai eljárások alkalmazásával,
valamint mindig friss alapanyagok
használatával formálja maivá és
még szerethetõbbé. Régtõl fogva
nagyra becsüljük a balatoni borokat és borkultúrát, ezért vendégeink a Balaton minden régiójának borválasztékából válogathatnak a borlapukról. A patinás hely-

szín kiválóan alkalmas családi rendezvények, születésnapi és névnapi összejövetelek, évfordulók,
lakodalmak, keresztelõi ünnepek,
ballagási
ebédek,
különféle
meetingek, osztálytalálkozók, üzleti tárgyalások, vagy meghitt vacsorák lebonyolítására.
Mindemellett a nemrégiben
nyitott és elegánsan felújított
Amazon Látogatóközpont száz fõ
befogadására alkalmas komplex
esküvõi helyszínnel rendelkezik.
Hétköznapokon a két fogásos
ebédmenüért mindössze 1400 forintot kell fizetni azon a helyen,
amelyik a Google szigorú értékelése szerint is az egyik legjobbra értékelt étterem Keszthelyen. Az ide
látogatók szinte mindegyike maradéktalanul elégedett volt az
ételekkel, az italokkal és minden
olyan szolgáltatással, amit kínálni
tudunk. Az étterembe érkezõ vendégek ráadásul ingyenesen par-

kolhatnak az Amazon Látogatóközpont belsõ udvarában, minden
nap délelõtt 10 és este 18 óra között. Azt már természetesnek
vesszük, hogy mind a bankkártyás, mind a Széchenyi Pihenõkártyás fizetési lehetõségek, mindenkor adottak minden nálunk fogyasztó vendégnek a minõségi
gasztronómia veretes helyszínén.
Az e-mailen érkezõ asztalfoglalást és egyéb érdeklõdést 24 órán
belül megválaszoljuk! Legyen vendégünk egy csésze gõzölgõ kávéra, egy pohár finom borra vagy ízletes vacsorára, mi mindig mosollyal, sok szeretettel és szívélyes
kiszolgálással várjuk!

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Cím: 8360 Keszthely,
Kastély u. 11.
+36 20 364 7929
hello@zenitcafe.hu
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Június 23-án fél tizenkettõkor
kerül adásba a Söjtörrõl készített
tudósítás az RTL Klub Kalandozó
magazinmûsorában. A beszámoló
mindent
megmutat,
amit
érdemes látni Söjtörön, a Deákházzal a történelmi múltat, a
természetjárást a szõlõhegyeken,
a páratlan panoráma ihlette
festményeket.

– Büszkeséggel tölt el bennünk,
hogy elsõ zalai falusi helyszíne lehettünk a RTL Klub Kalandozó címû
kulturális és turisztikai magazinmûsorának – Könyves Gábor polgármester. – Deák Ferenc szülõháza
minden bizonnyal sokat nyomot a
latba. Ezen kívül felkeresték dr. Simán László háziorvosunk rendelõjét, ami gyakorlatilag a saját kiállítóterme, hiszen amatõr fotómûvész. Érdekelte õket a söjtöri festõtábor, melynek Bottyán Marianna
budapesti festõmûvész a szakmai
vezetõje. Hozott alkotásokat, amelyeket szintén felvettek. A négyperces összeállításban a szõlõhegyrõl nyíló páratlan panorámát is bemutatják. Örömünkre szolgál, hogy
a vágott anyagot megkapjuk, amit
szabadon használhatunk fel.
– A hivatalban bejezõdött a felújítás.
– A Belügyminisztériumtól az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása
címen nyertünk 20 millió forintot
a felújításra. A polgármesteri hivatalnak helyet adó épületrészen a
külsõ falakat és a födémet szigetelték a szakemberek. Teljesen újjáépítették a tetõt, amelyre napelem rendszer került. Az épületet
övezõ járda pedig térkõ burkolatot kapott. A nyílászárók cseréjét
egy évvel ezelõtt szintén egy BMes pályázat tette lehetõvé, amelyen 1,6 millió forint támogatást
nyertünk. Szeretnénk folytatni a
munkát a hivatal belsõ felújításával, ezért 30 milliós forintos támo-

Igazi vidámparkká változott az
iskola mögötti utca Gellénházán
május 25-én, ahol számos játék és
foglalkozás várta a gyermeknapra
érkezõket. A gazdag programkínálatot egy EFOP-pályázat tette
lehetõvé. Jó hír a legkisebbek számára, hogy hamarosan megkezdõdhet az óvoda felújítása és bõvítése, mellyel bölcsõdei férõhelyek is létesülnek.

– Három EFOP projektet valósíthatunk meg, melyek mindegyike humánjellegû, és tulajdonképpen a lakosság valamennyi korosztályát érinti – mondta érdeklõdésünkre Farkas Imre Józsefné
polgármester – Az EFOP-3.7.3
egész életen át tartó tanuláshoz
való
hozzáférés
program
kedveményezettjei a 18. életévüket betöltõ fiatalok, akik informatikai oktatáson, angol és német
nyelvtanfolyamokon, valamint ismeretterjesztõ elõadásokon vehettek részt. Ezek folyamatosak,
hiszen a projekt két évig tart.
Plusz hozadéka, hogy ebbõl több
rendezvényt is finanszírozhatunk,
közte a gyermeknapot, melyhez a
Vajda József Népdalkör is hozzájárult az általuk elnyert pályázati támogatásból.
Az EFOP-3.3.2. projekt a közoktatásban résztvevõk, vagyis az általános iskolások számára kínál
programokat, többek között az
idei nyári napközis tábor is ebbõl
valósul meg. Felsõrajk a konzorciumi vezetõje annak az EFOPprojektnek, amely a hátrányos
helyzetû emberek újbóli munkába
állását segíti elõ tanácsadással és
különféle tréningekkel.
– Mikor kezdõdhet az óvoda
felújítása?
– Egy TOP-pályázat teszi lehetõvé az óvoda felújítását és bõvítését. Az új szárnyban kap helyet
a tornaszoba és a bölcsõde. Ez az
intézmény mini bölcsõdeként fog
mûködni hét kisgyermek ellátását
biztosítva. Jó hír, hogy a közbeszerzési eljárás eredménnyel zá-

KRÓNIKA

TÖRTÉNELMI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEKET FELFEDEZVE

Kalandozás a sokszínû Söjtörön

Könyves Gábor polgármester Gábriel József sírjánál
gatási igénnyel pályázatot nyújtottunk be a BM-hez. Valamennyi
régi gépészeti rendszert kicserélnénk, így a villamoshálózatot és a
fûtésrendszert a kazánnal együtt.
A fûtendõ légteret csökkentve álmennyezet építenénk be. Jelenleg
a belsõ akadálymentesítés hiányos, így ezt is teljessé tennénk. A
bútorzat nagy része is eléggé elhasználódott már, így azokat újra
cserélnénk. Ezzel a projekttel teljessé válhat az energetikai korszerûsítés, amellyel jelentõsen tudjuk
majd csökkenteni a dologi kiadásokat.
– Ebben az épületegyüttesben
található az óvoda és az önkormányzati konyha is. Milyen terveik vannak ezekkel az épületrészekkel?
– Az óvodát önerõbõl újítottuk
fel, évrõl évre egy-egy feladatot
elvégezve. Szeretnénk a felette
lévõ tetõt lecserélni, és arra is

napelemeket elhelyezni a Magyar
falu program segítségével. Pályázatot akkor tudunk majd benyújtani, amikor megjelenik az ezt
szolgáló kiírás. Az önkormányzati
konyha épületrésze esetében viszont nem tudunk pályázni, mert
nem egy a tulajdonos és az üze-

meltetõ, mivel bérbe adtuk. A
nyári leállás során azonban kicseréljük a nyílászárókat, és a fõzõhelyiség járólapját önerõbõl.
– A járdafelújítást is saját erõbõl végzik.
– Két évvel ezelõtt kezdtük
meg a falu alsó illetve felsõ végén
lévõ buszmegállóktól befelé, a településközpont felé haladva a járda felújítását a fõ úton, a Deák utcában. Ez körülbelül egy kilométert érintett, melyre öt-öt millió
forint saját erõt fordítottunk. Idén
550 méteres szakasz helyreállítását kívánjuk elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a teljes hat kilométerbõl már másfél kilométerre nõ a
felújított járdaszakasz.
– Az Öreghegyen turisztikai célú beruházást terveztek.
– A Leader-programra 11 millió
forintos pályázatot adtunk be az
önkormányzat által megvásárolt
öreghegyi panzió rekonstrukciójá-

A polgárõr egyesület horgászversenyén

Az önkormányzati hivatal megújult épülete
ra. Sajnos még döntés nem született. Számunkra ez mihamarabb
fontos lenne, hiszen a Start közmunkaprogramunk erre épül. Ebben értékteremtõ beruházás
megvalósítását vállaltuk, ami a
panzió turisztikai célú felújítása
lenne. Idén augusztus 14-e és 21e között 16. alkalommal adunk helyet a nemzetközi festõtábornak,
melynek helyszínéül a panziót
gondoltuk.
– A közelmúltban a falu egyik
híres szülöttére, Gábriel József
festõmûvészre emlékeztek.
– Május 23-án, születésének
napján megemlékezést tartottunk
a Felsõ-temetõben lévõ sírjánál.
Zalaegerszegen avató ünnepségre került sor: az
Izsák Imre Általános Iskolában mûködõ Csácsbozsoki Fiókkönyvtár Gábriel
József nevét vette fel.
– Milyen események
színesítik a nyarat?
– Új egyesületünk az
idén alakult Söjtöri Természetjáró Baráti Kör. Az
elsõ túrát március 30-án
tartottuk 35 fõ részvételével. Utunk a pusztaszentlászlói horgász tóig
vezetett és vissza. A május elsejei második túrán

FIGYELEM A CSALÁDOKRA SZÍNES KÍNÁLATÚ GYERMEKNAPPAL

Kezdõdhet az óvoda felújítása Gellénházán
rult, így a kivitelezés elkezdõdhet.
Október 31-e a befejezés határideje. Az építkezést szakaszosan
valósítjuk meg, hogy szeptemberi
kezdésre olyan állapotban legyen
az épület, hogy fogadni lehessen
a gyerekeket. Korábban nyert az
önkormányzat egy másik TOPpályázatot is. Beszéltünk már arról, hogy a piactér kialakításáról le
kellett mondanunk, mivel a pályázatban foglalt feltételeknek nem
tudtunk volna megfelelni. A hatósággal megállapodtunk, hogy az
elnyert támogatásból felhasznált
összeget 12 hónap alatt havi
egyenlõ részletekben fizetjük
vissza.
– Számítanak-e a Magyar falu
program kínálta lehetõségekre?
– A Magyar falu program segítségével szeretnénk a Kossuth
utca járdáját felújítani, amely
eléggé elhasználódott már. Az

úttest egy kilométeres szakasza
mellett, mindkét oldali járda rekonstrukcióját tervezzük. E tekintetben számolunk a Belügyminisztérium kiírására is, amellyel
az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekre nyerhetünk támogatást.
– Milyen rendezvényekkel telik el a nyár?
– Idén rendhagyóan kétnapos
falunapot tartunk, széles programkínálattal, amit az elnyert pályázati támogatásokból finanszírozni tudunk. Június 22-e, szombat a korábbi falunapokhoz hasonlóan telik, a hagyományos fõzõversennyel és a szabadtéri kulturális programok egy részével.
Június 23-a vasárnap az újdonságok jegyében zajlik. Gellénháza
olajos múltjára való tekintettel
Olajkúttól olajkútig elnevezéssel
gyalogtúrát teszünk. Ennek során

már hatvanan voltunk. Kispusztát,
Szénásvölgypusztát,
Csurgópusztát és Barátipusztát jártuk végig. A következõ június 8-án volt,
amikor szintén a településrészeket, vagyis a Gene-hegyet, Vasvölgyet és az Öreghegyet járjuk be. A
csapat eléggé kitartó, hiszen átlagban 15–18 kilométert gyalogolunk. Büszkék vagyunk arra, hogy
a sportkörön belül túraszakosztály
is létesült.
A polgárõr egyesületünk harmadik horgászversenyén 17 csapat vett részt. A kétévente sorra
kerülõ, meghívásos viadalnak
most is a pusztaszentlászlói horgásztó adott helyet május végén.
Készülnek a 25. országos polgárõrnapra is, amit június 15-én
Balatonföldváron rendeznek meg.
A Söjtöri Népdalkör Egyesület
tagjai készítették az ebédet. Június 1-én Harkányban, a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud? döntõjében Vásár címû elõadásukkal
kiemelt aranyminõsítést kaptak,
ahogy az elõzõ két évben is. A
népdalkör tagjai a múlt század 20as, 30-as éveinek vásárhangulatát
idézték meg darabjukban. Legnagyobb rendezvényünk a civil nap,
amit augusztus 17-én tartunk
meg.
Antal Lívia

felkeressük a környékbeli olajkutakat, amelyek történetérõl szakértõ ad majd tájékoztatást az
egyes helyszíneken. Este öt órakor a mûvelõdési házban kulturális program veszi kezdetét. A helyi
csoportok mellett fellépnek a más
zalai településekrõl érkezõ együttesek is, így a Teskándi Színjátszók. Országos könnyûzenei elõadók is szórakoztatják majd a közönséget.
A Göcseji Dombérozóban idén
is részt veszünk. Július 19-én
Vujity Tvrtko-t látjuk vendégül a
mûvelõdési házban. A Túl minden
határon címû elõadásán belépõjegy ellenében lehet majd részt
venni. Július 20-án, szombaton ismét megrendezzük az Olajkúttól
olajkútig elnevezésû gyalogtúrát,
mégpedig a környékbeli "olajos"
településekkel együttmûködve.
Így megállunk Ormándlakon, ahol
aznap falunapot tartanak. Itt ellátogatunk a tankállomásra, ahol
szintén szakértõ mondja el történetét. Ormándlakról átgyalogolunk Nagylengyelbe, ahol szintén
várni fognak bennünket frissítõvel. Innét pedig hazagyalogolunk
Gellénházára.
A gyermeknapon igazán megtalálhatta mindenki a kedvére valót. Valamennyi programelem ingyenes volt a pályázati finanszírozásnak köszönhetõen. A gyerekek
kincskutató játékban vehettek
részt, ügyességi feladatokat (célba dobás, kerékpáros akadály, gólyalábon járás, íjászat) megoldva.
Ezek teljesítéséért pecsétet kaptak egy kis füzetbe, és ha összejött öt, kaptak egy jégkrémet.
Emellett kézmûves foglalkozások,
ugráló vár, fajátékok, lufi hajtogató, arcfestés, csillámtetoválás is
várta õket. Megtekinthették a
Ziránó Bábszínház Pulcinella kertészkedik címû bábelõadását. Ezt
követõen jóízûen elfogyasztották
az uzsonnára kapott pizzát, majd
a Tátika Együttes zenés, dalos
mûsorával vehettek búcsút a
gyermeknaptól.

TÉRSÉG

KÖRNYEZET
Kehidakustányban a Deák-kúria kertbejáratának oszlopait befelé illetve kifele menet is új üdvözlõ tábla díszíti, a látogatókat
köszöntve. Deák Ferenc 1808-tól
1854-ig élt itt. Ezekben az években a reformkori Magyarország
szinte valamennyi kiemelkedõ
személyisége megfordult nála.
Az elsõ felelõs magyar kormány
igazságügy-minisztere politikusként és emberként is nemzete
érdekeit, a magyarság ügyét
szolgálta. A Deák-kúria zavartalan mûködtetését ezért tartja
fontosnak a fenntartó tulajdonos
önkormányzat, és nemkülönben
azok a magánszemélyek, akik
most az üdvözlõ táblákat ajánlották fel a kerítés kapujára.

– Miután Deák Ferenc 46 évig
élt itt, nyugodtan kijelenthetjük,
hogy a Deák-kúria fenntartásával
településünk hatalmas részt vállal
szellemi és tárgyi hagyatékának

megõrzésében – reagált érdeklõdésünkre Lázár István, Kehidakustány polgármestere. – Ehhez
elég csak megtekinteni a 2003ban, Deák Ferenc születésének
200. évfordulója alkalmából „A
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Deák-kúria és Múzeum felirat áll,
valamint három-három híres Deák
idézetet. A belsõ táblák a látogatóktól köszönnek el azzal, hogy
visszavárjuk õket.
Deák Ferenc nagyon szeretett a
kertben sétálgatni. Még áll az a fekete nyár, ami korából ítélve szemtanúja lehetett sétáinak. A kertben
van egy különlegesség, egy páfrányfenyõ, tudományos nevén
Ginkgo biloba. Azt tervezzük, hogy
ezt is helyi védelem alá vesszük,
ahogy korábban az egész kertet.
– A nyár egyik attrakciója a
Múzeumok éjszakája köré szervezett program a Deák-kúriában.

egyedi tárlatvezetésével. A különleges és egyedülálló attrakciók sorába tartozik a Múzeumok Éjszakája programunk, amelyen a
kehidai tekintetes, Deák Ferenc
életét Pál Imre diaporámás elõadásban mutatja be. Idén június
22-én rendezzük meg ezt az eseményt az esti órákban, melyen a
látogatók színdarabokat is megtekinthetnek. Ezt követõen indul el
a fáklyásmenet a Deák-kúthoz.
Akik nem kívánnak felmenni a
hegyre, azok a kúria udvarán várhatják vissza a kirándulókat. Itt is
lesznek programok, és itt lesz a
Szent Iván-éji tûzgyújtás.
Lázár István polgármester nemcsak a Deák-kúria, hanem az iskola
sorsát is szívén viseli, mivel úgy véli: a kis gyermeklétszám ellenére
sem engedhetõ meg, hogy Deák
Ferenc falujában ne legyen alapfokú oktatás. Gondoltak egy merészet, építettek egy új iskolát önkormányzati beruházásban, amit
2008. szeptember 7-én adtak át.
Most az önkormányzat színesre

– A Deák Ferenc szellemiségének megõrzésében, és a kúria folyamatos látogatottságában szintén nagy feladatot vállal Pál Imre
helytörténész, Deák-kutató, a
múzeum vezetõje színvonalas és

(zöld, sárga, kék, piros) festette az
óvoda és az iskola udvarának kerítését. Az iskolai játszóudvaron már
áll a fedett pavilon, és lesznek új
játszóeszközök is hamarosan.
Antal Lívia

KEHIDAKUSTÁNY ELKÖTELEZETT A „HAZA BÖLCSE” SZELLEMI HAGYATÉKÁNAK MEGÕRZÉSÉBEN

Nemzeti emlékhely a Deák-kúria
haza bölcse, Zala büszkesége”
címmel nyílt állandó kiállítást. Már
beszéltünk arról, hogy tavaly novemberben hosszas egyeztetéseket követõen sikerült mûködési
engedély kérelmet benyújtanunk. 2019. január 30-i keltezéssel ezt meg is kaptuk, mint közérdekû muzeális kiállítóhely, amelynek egyik feltétele, hogy a muzeális intézményt befogadó épületben az állományvédelem szempontjainak megfelelõ, állandó kiállítás bemutatására alkalmas kiállító helyiség legyen kialakítva,
továbbá az épületet mechanikus

vagy elektronikus védelemmel legyen ellátva. Ezért jelentõs az elmúlt év utolsó hónapján kapott a
hatmillió forintos belügyminisztériumi támogatás, melynek egy
részébõl teljesen megújítottuk a

biztonsági és tûzvédelmi rendszert a Deák-kúriában.
– A támogatás ezen felül még
háromhavi bér- és járulék, valamint közüzemi költség finanszírozását is tartalmazta.
– Önkormányzatunk, ahogy említettem már, hatalmas anyagi kötelezettséget vállal a mûködtetésében 2014 februárja óta. Azóta
mindössze 15 millió 383 ezer forint
bevétel folyt be a jegyeladásból,
mely összegben szerepel többek
között a BM-tõl kapott 6 millió forintos támogatás. A kiadási oldal
összege 50 millió 178 ezer forint,
ami a bérekre, a járulékokra, és a
dologi költségekre fordítódott az
elmúlt öt évben. Ennek különbözete 34 millió 840 ezer forint, ami az
önkormányzatot terhelte, és ami
mínuszt jelent a költségvetésünkben. Emiatt, hiába vannak fejlesz-

tési terveink, például járdafelújításra, nem tudunk forrást biztosítani
ezekre. Ugyanakkor egyértelmû,
hogy kötelessége Kehidakustánynak fenntartani a Deák-kúriát
és a múzeumot, ami hazánk egyik
legjelentõsebb nemzeti emlékhelye. Éppen ezért megérdemelné a
törõdést, ami a mûködtetés biztonságát illeti.
A mûködési engedély birtokában remélhetõleg pályázati forrást tudunk majd lehívni a fejlesztések érdekében, hiszen önkormányzati költségvetésbõl nem telik erre. Szerencsére kapunk segítséget magánszemélyektõl, vállalkozóktól kisebb-nagyobb munkák elvégzéséhez. Most felajánlásuknak köszönhetõen lett újra
festve a vaskapu, és lettek kihelyezve üdvözlõ táblák a tartóoszlopokra. Az utcafronti táblákon a

GÖCSEJI ARATÓNAPOK 31. ALKALOMMAL

Kiállítás-avatóval és orgonaáldással
endhagyó módon kezdõdik a XXXI. Göcseji Aratónapok Nován: tos, míg az utóbbira 43 millió forinjúlius 12-én, pénteken avatják fel a Nova egykori plébánosá- tos támogatást nyertünk.
– Milyen érdekességeket kínál
ról, Plánder Ferencrõl elnevezett helytörténeti gyûjtemény
megújult kiállítását, majd a Nagyboldogasszony Plébániatemplom fel- az aratónapok?
– Július 13. szombaton nyitjuk
újított, mûemlék orgonáját áldják meg, amit orgonakoncert követ.
meg a XXXI. Kézikaszás Arató- és
– A Plánder Ferenc Helytörténe- állunk neki a mûfüves edzõpálya lé- Cséphadarós Cséplõversenyt, ami a
ti Gyûjtemény felújítására a TOP- tesítésének, erre önkormányzatunk IV. Göcseji Dombérozó rendezvény1.2.1 programon nyertünk támo- nyert pályázati forrást. Az Alsóhegy sorozatának nyitánya is egyben. Az
gatást, melybõl kívül-belül teljesen alatt, a Kerta-patak partján közel eseményen közremûködik Gundel
megszépült a mûemléképület. A kéthektáros tavat létesítünk horgá- Takács Gábor mûsorvezetõ. A
Göcseji Múzeum a korábbi kiállítás szati céllal. A terület tulajdonjogát kézikaszás arató- és cséphadarós
helyére új tematikájú tárlatot állí- megszereztük, jelenleg tervezése cséplõverseny mellett sokféle progtott össze – tájékoztatott Lendvai folyik. Önkormányzatunk két másik ram lesz: „Nova és a zalai táj” címJenõné, Nova polgármestere. – A TOP-projektje közbeszerzési eljárás mel Simon Balázs fotókiállítását letemplom orgonáját 1787-ben épí- alatt áll, melynek lezárultával indul- het megtekinteni. A Zala Múltja Hatette 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 hangszert Dankos Attila zalaegerszegi
orgonamûvész szólaltatja meg
majd az ünnepségen.
– Idén milyen feladatok várnak
az önkormányzatra?
– A Fõ utcán önerõs beruházásban az ivóvíz gerincvezetéket cse- hatnak a kivitelezések. Az egyik, No- gyományõrzõ Egyesület ismét elréltük ki, amit nehezített az esõs va és a Zágorhida között kerékpárút hozza régi eszközeit. Július 14-én
idõjárás. A sportegyesület tavaly megépítését, a Fõ utcai buszöblök vasárnap a Freestyle Motocross kétnyert pályázatot a sportpálya öntö- felújítását, valamint egy traktor be- szer is tart bemutatót, de lesz
zõrendszeréhez, valamint a pálya szerzését teszi lehetõvé. A másik sportlövészet és íjászati lehetõség,
mellett korlát és járda építésére. pályázatból az egészségházat és or- valamint zenés mûsorok is. Várunk
Önkormányzatunk önerõt biztosí- vosi lakást újíthatjuk meg kívül-be- minden kedves érdeklõdõt, bízunk
tott a kivitelezéshez, amely hama- lül, és új orvosi eszközöket vásárol- benne, hogy a kínálatban mindenki
rosan befejezõdik. Az aratónap után hatunk. Az elõbbire 114 millió forin- megtalálja a kedvére valót.
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Július 12. péntek:
17.00
18.00

A Plánder Ferenc Helytörténeti Gyûjtemény megújult kiállításának avatása,
megnyitó ünnepség
A Nagyboldogasszony Plébániatemplom felújított orgonájának megáldása,
orgonakoncert

Július 13. szombat:
8.30-tól gyülekezés a Sportpályánál a rendezvénysátorban,
közremûködik a KISZÖV Táncegyüttes
9.00
A XXXI. Kézikaszás Arató- és Cséphadarós Cséplõverseny, valamint a IV. Göcseji
Dombérozó ünnepélyes megnyitója. Közremûködik Gundel Takács Gábor mûsorvezetõ
Kivonulás az aratómezõre, verseny kb. 12-ig tart. Felhívás: www.nova.hu
12.00
Gulyásparti
13.00–18.00
„Nova és a zalai táj” Fotókiállítás Simon Balázs fotóiból
13.30
Cséphadarós cséplõverseny
15.00
Zalai hagyományõrzõ együttesek mûsora, valamint a KISZÖV Táncegyüttes mûsora
16.00
II. Göcseji tarlófutóverseny
17.00
Az 5 éves Csádé zenekar koncertje
18.30
Eredményhirdetés
19.30
Trilla kamarakórus mûsora
22.00
Aratóbál, játszik: a FÁRAÓ Együttes
Egész nap látogatható a Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesület kiállítása

Július 14. vasárnap:
9.15
Szentmise a Nagyboldogasszony Plébánia Templomban
11.00–17.00
Polgári Lövész Egylet bonyolításában: Sportlövészet, Négy Kos Hagyományõrzõ Íjász Egyesület bonyolításában: íjászati bemutató, íjászati lehetõség
11.00–14.00
Off-road show
13.00–17.00
Egészségsátor
14.30
Freestyle Motocross bemutató (Szabolcs Attila, Szõke Márk és Nagy Martin
professzionális FMX pilóták,többszörös magyar bajnokok bemutatója)
15.00
Bódi Guzsti és Margó
16.00
Charme Együttes – Flipper Öcsi emlék-zenekara
17.00
Desperado Együttes
18.00
Freestyle Motocross bemutató (ismét)
18.30
Futballmérkõzés
20.30
Kárpátia Együttes koncertje
A rendezvény alatt: kézmûves bemutatók, vásár, népi játékok, ládavasút,
valamint látogatható a helytörténeti kiállítás, a fotókiállítás és a római katolikus templom.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk! Kérjük, figyeljék honlapunkat: www.nova.hu

RÉGIÓ

6
Alsópáhok közössége életében
az idei Nyári Fesztivál különös jelentõséggel bírt, hiszen ezúttal a
település elsõ írásos említésének
760. évfordulóját is megünnepelték. A jubileumra az önkormányzat megjelentette az Alsópáhok
kincsestára – Megõrzött és gyarapított értékeink címû képes albumot, és Ahol jó a szõlõ, ott jó a
gyümölcs is – Szüleink gyümölcsöskertje címû, ugyancsak fotókkal illusztrált kötetet is.

– A mûvelõdési házban tartottuk
meg a kötetek bemutatóját június
6-án, amit nagy érdeklõdés kísért.
Az Alsópáhok kincsestára – Megõrzött és gyarapított értékeink kötetet Tenczné Tóth Krisztina szerkesztette – mondta érdeklõdésünkre
Czigány Sándor polgármester. – Tulajdonképpen folytatása a 750. évfordulóra megjelentetett könyvnek, hiszen a megörökölt értékek
bemutatása mellett tartalmazza
azokat a beruházásokat, amelyeket
az önkormányzat azóta elvégzett a
község gyarapodása, szépülése érdekében. Mindezt fotókkal gazdagon illusztrálva, igényes kivitelben.
Dr. Szabó István, egyetemi tanár,
Professor Emeritus és dr. Szabóné
Lázár Ibolya a másik kötet szerzõpárosa. Ahol jó a szõlõ, ott jó a gyümölcs is – Szüleink gyümölcsöskertje cím jól árulkodik kötetük témájáról, Alsópáhok gazdag szõlõ- és
gyümölcskultúrájáról.
Mindkét
könyvet önkormányzatunk finanszírozásában adtuk ki 800-800 példányban. A 760. évfordulóra megjelent kiadványból minden háztartás kap egyet, illetve mindkettõ
megvásárolható az önkormányzatnál ezer-ezer forintos darabáron.
– Hol tart a tájház felújítása?
– Az ütemterv szerint halad a
rekonstrukció, amellyel június végére kell végeznünk. Az utcafronti
részében a tájház, míg a hátsó részében a kézmûves mûhely kap
helyet közösségi funkcióval. Az iskolások tanulhatnak itt fõzni, sütni, a civil szervezetek pedig prog-

A vidék értékeit, a falvakban
élõk szorgalmát volt hivatott
bemutatni a Térségi Kulturális és
Gasztronómiai Kiállítás és Vásár
Felsõrajkon. A havi rendszerességû termelõi vásárt 2012-ben
hívták életre, hogy lehetõséget
adjanak az árusításra a helyi és a
kornyékbeli termelõknek és kézmûveseknek. A június elseji alkalom egyben születésnapi rendezvény volt, mert a vásár idén
a hetedik életévébe lépett.

Most is arcukat, lelküket adták a vásárhoz, hangsúlyozta
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos utalva a
termelõk és kézmûvesek gazdag
és minõségi termékkínálatára.
Mint mondta, Zala megye óriási
értéket és kultúrát képvisel falvaival, városaival, bemutatva
azt, hogy „ezek mi vagyunk”.
Hozzáfûzte, hogy az európai parlamenti választásokon is ennek
megõrzése mellett döntöttek a
magyarok.
Horváth Ferenc, a szlovéniai
magyarok országgyûlési képviselõje azt emelte ki, hogy Zala
megye és települései fontosnak
tartják, szívükben hordják a Muravidék sorsát. Ezt akkor is így
gondolták, amikor az elmúlt században a magyarországi mindenkori kormány nem sokat figyelmet fordított a muravidéki
magyar közösségre. Zala és Vas
megye vezetõi, közszereplõi számos olyan támogatást nyújtottak akkor, amely nélkül nem tudta volna megõrizni kultúráját és
anyanyelvét. Ez most is így van,
és az anyaország kormányától is
rengeteg támogatást kapnak.
A vásármegnyitónak hagyományos eleme a közéleti vetélkedõ. Ebben Egri Gyula megyei
katasztrófavédelmi igazgató, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
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HAGYOMÁNY, KULTÚRA, KÖZÖSSÉG – MIND EGYÜTT

Alsópáhok jubileumi évében

Czigány Sándor a jubileumra
megjelentetett kötetet mutatja

– Két civil szervezet is jubileumot ünnepel idén.
– Az alsópáhoki vöröskeresztes alapszervezetünk
idén 50. életévébe lépett.
Májusban részt vettek a Magyar Vöröskereszt Biatorbágyon megrendezett Humanitárius Települések Országos Találkozóján, ahol
Magyar Vöröskereszt Csillagrendje kitüntetéssel ismerték el munkájukat. Kiss
Józsefné vezetõ pedig Gyémánt Emlékérmet vehetett
át. Kiemelendõ, hogy községünk immár harmadszorra
is megkapta a Humanitárius
Település címet. Az Aranypáva Nagydíjas Országos Minõsítõ Gálának negyedik al-

kalommal adtunk helyet a közelmúltban. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) szervezésében 19
csoport versengett. Az idén 20
éves fennállását ünneplõ Bodzavirág Népdalkörünk ezen a megmérettetésen hetedszer nyerte el az
Aranypáva Nagydíjat. A településen
mindig is színvonalas közösségi és
kulturális élet folyt. Ez a jelenben
sincs másképp. Hagyományaink,
múltunk értékei nélkül nem tarthatnánk itt, ezért azt gondolom,
hogy büszkén ünnepelhetjük meg a
760. évfordulót.
A Nyári Fesztiválon ismét elismerték azokat, akik kiemelkedõ
munkát végeztek saját szakterületükön a település fizikális és közösségi értékeinek továbbvitelében. A

Dr. Puskás László címzetes fõjegyzõ, Alsópáhok Díszpolgára
Balról Czigány Sándor polgármester,
jobbról Lázár László korábbi polgármester
kitüntetéseket Czigány Sándor polgármester adta át a fesztivál szombati napján.
Alsópáhok Díszpolgára kitüntetésben részesült dr. Puskás László
címzetes fõjegyzõ, aki a helyi közigazgatásban végzett 38 évi magas
színvonalú munkája után idén vonul nyugdíjba. Alsópáhok Ifjúságá-

ramjaikat tarthatják meg. Az épület mögötti területen szépen megeredtek az õshonos gyümölcsfák.
Csupa olyan fajtákat ültettünk el
tavasszal, amelyek a környékünkön teremtek régen.
– A másik két építési beruházás
mikor kezdõdhet meg?
– A tanévzárót követõen indul a
régi iskolaépület és a tornaterem
komplex energetikai korszerûsítése. Az önkormányzati hivatal teljes
külsõ és belsõ felújítását õsszel
kezdjük meg. Mindkét beruházásra
pályázati támogatást nyertünk,
amelyhez jelentõs önerõt is teszünk. Önkormányzatunk a kötelezõ és az önként vállalt feladatok ellátása mellett pályázati forrásokkal
és saját erõvel igyekszik fejleszteni
a települést. Ezt tettük az elmúlt tíz
évben, a folytatásban így cselekedünk: nemrég az orvosi rendelõ felújítására nyújtottunk be pályázatot.

A FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁR 7. SZÜLETÉSNAPJÁN

ért díjat Dákai Gáborné, a Szivárvány Óvoda vezetõje valamint
Darabos Katalin nyugdíjas pedagógus kapta. Alsópáhok Egészségügyéért kitüntetéssel ismerték el a
helyi
vöröskereszt
munkáját.
Alsópáhok Közszolgálatáért díjban
részesült Horváthné Makó Judit településfejlesztõ.
Elismerõ oklevelet hárman kaptak: Németh Károlyné dajka, a gyerekek szeretetteljes gondviseléséért, Kocsmár Viviven 8. osztályos
tanuló kimagasló tanulmányi eredményeiért, valamint Szabó Zsolt
Szilveszter, a Mûvelõdési Ház volt
vezetõje a közmûvelõdés terén
végzett tevékenységéért.
A Nyári Fesztivál a Lord együttes
koncertjével kezdõdött június 7-én
péntek este. Másnap társrendezvényként tartotta meg a helyi tûzoltó egyesület a Zalai Tûzoltó Kupa
második fordulóját. A szombat délután igazi fesztiválhangulatot hozott a helyi és környékbeli csoportok bemutatójával, a Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével. Fellépett Szûcs Judit, a Happy
Dixieland Band, Marót Viki és a
Nova Kúltúrzenekar. Az estét a
Roulette együttes bálja zárta.
Antal Lívia

A GAZDASÁGI EGYETEMEN

Innováci
ó
s
és
Tudásközpont
Helyi finomságok kultúrával fûszerezve A

Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, Horváth Ferenc,
Besenczi Árpád, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház igazgatója
és Vigh László vett részt (felsõ
kép). A feladat ezúttal az volt,
hogy egyik kézzel három szeget
kellett beütni egy fa gerendába.
A másik kézzel nem lehetett segíteni, mert abban egy almát
kellett tartani. Az ügyességi vetélkedõt Besenczi Árpád nyerte
meg.
A születésnapi vásárnak szintén hagyomány eleme a Zala
megye legfinomabb vendégváró
süteménye címért folytatott
küzdelem. A Czegõ Teréz színmûvésznõ vezette zsûri a
felsõrajkiak zserbóját választotta
a legjobbnak. Második helyen
Kilimán Kinder Buenója, harmadik helyen Nagykanizsa Palin városrészének vendégváró szelete

végzett. A különdíjat a hahótiak
képviselõfánkja érdemelte ki.
A vendégsereg étkeztetésérõl László Tímea és csapata gondoskodott hatféle bográcsban
készült étellel. Az orbányosfaiak

kürtös
kalácsot
sütöttek,
reszneki Csiszár Károly kenyérlángost.
A termelõk és kézmûvesek
termékeibõl összeállított vásárfia is elárverezésre került a helyi
iskola javára. A Gyerekszigeten
érzékenyítõ, logikai, és ügyességi játékokkal várta a gyerekeket
a Zala Megyei Család, Esélyteremtõ és Önkéntes Ház. A vásár
születésnapi tortáját a nagykanizsai Heni cuki készítette újragondolt Rigó Jancsival, amely 2019ben Kanizsa tortája címemmel is
büszkélkedhet. A lakosság számára a nap folyamán az egészségsátorban az alapvetõ szûrõvizsgálatok elérhetõk voltak.
S ha ez nem lett volna elég,
kulturális és sportbemutatók
szórakoztatták a jelenlévõket az
estébe nyúlóan, a felsõrajki várudvarban.

z egyetem nem önmagában, hanem egy környezetben létezik, ezért az oktatás mellett feladata, hogy valamilyen formában szolgálja azt a közösséget, amely finanszírozza, és
amely helyet biztosít számára – hangsúlyozta az innovációs és technológiai miniszter a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) zalaegerszegi karán a közel egymilliárd forintból megvalósuló Innovációs és
Tudásközpont beruházásának nyitó rendezvényén.

Palkovics László hozzáfûzte, ez
a kívánalom a BGE esetében teljesült, amit bizonyít az Innovációs és
Tudásközpont létesítése is. Ez azt
jelenti, hogy a BGE ellentétben
más budapesti egyetemekkel, komolyan gondolta azt, hogy a fõvároson kívül is lehet jól mûködni. A
BGE valóban akar ragaszkodni ahhoz a gazdasági környezethez, ami
Zalaegerszegen kialakult, és ahhoz
a gazdasági ökoszisztémához,
amelynek fejlõdése elindult.
Dietz Ferenc, a BGE kancellárja
azt hangsúlyozta, hogy zalaegerszegi karnak stabil jelene van,
ezért meggyõzõdése, hogy a nemzetközi szimulációs gyakorlati
helyként funkcionáló Innovációs

és Tudásközpont megbízható partnere lesz a jármûipari tesztpályának, az ott megjelenõ csúcstechnológiát képviselõ cégeknek. A kar
kulcsszerepet fog játszani a zalai
innovációs ökoszisztémában, hiszen az alkalmazott tudományok
egyetemeként széles körûen használják a digitális megoldásokat.
A rendezvényen köszöntõt
mondott Gubán Miklós, a zalaegerszegi gazdasági kar dékánja, Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos valamint Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Az Innovációs és Tudásközpont a 2019/20-as tanév kezdetére készül el a barnamezõs beruházásban.

TÉRSÉG

KULTÚRA

A keszthelyi város napi események részeként állították ki a
Balatoni Múzeumban azt a páratlan kincsleletet, mely idén
februárban került elõ egy belvárosi polgárház pincéjébõl.

Mint arról már korábban beszámoltunk, a becsületes megtaláló a több mint 2700 darabos
éremgyûjtemény és a 27 tételbõl
álló ékszerkollekció elõkerülése
után értesítette a Balatoni Múzeum igazgatóját.
A „Rejtélyes gyûjtemény – Egy
keszthelyi zsidó család megmentett öröksége” címû kiállításon
Ruzsics Ferenc polgármester elmondta: örömteli, hogy a megtaláló a páratlan kincseket a köz javára bocsájtotta. Bár a lelet tulajdonjoga még nem tisztázódott,
örülnének, ha Balatoni Múzeumban maradhatna a gyûjtemény.
Addig is a város biztonságos tárolóberendezéseket
vásárolt,
hogy az anyagot szakszerûen
tudják elhelyezni, illetve bemutatni a nagyközönség elõtt.
A kiállítást megnyitó Csótár
András, az önkormányzat emberi
erõforrások bizottságának elnöke úgy fogalmazott: Keszthely
csodás, és csodákkal teli város,

KIÁLLÍTÁS A REJTÉLYES KESZTHELYI KINCSLELETBÕL

Elrejtett befõttesüvegbõl a múzeumba
jelzi ezt a felbecsülhetetlen értékû kincs elõkerülése is. Idén februárban felújítási munkálatokat
végeztek egy családi ház pincéjében, amikor öt darab befõttesüveg került elõ, benne ékszerekkel, és különféle korszakból származó érmekkel. Több jel is arra
utal, hogy a lelet a keszthelyi
Pollák-Rosenberg-családhoz köthetõ.
Ezt erõsítette meg Klinger
László, a Balatoni Múzeum régésze is, aki a tárlatvezetésen többek között elmondta: az elõkerült
ékszerek néhány darabja tette lehetõvé az egykori tulajdonosok
beazonosítását. Az egyik egy P.F.
(Pollák Ferenc) monogrammal ellátott arany pecsétgyûrû, a másik
pedig egy zászlórúd jelvény
Pollák Ferenc nevével. De a személyes tárgyak között található
két szív alakú aranymedál, virág-

mintás berakással, hátoldalán vésett dátummal. Ez bizonyára eljegyzési ajándék volt, hiszen a dátum Pollák Teréz (Ferenc lánya)

Fedett elárusítóhelyet és irodaépületet is tartalmazó piactérrel gazdagodott Galambok. A
település önkormányzata ezen
felül a TOP-programon elnyert
74 milliós támogatásból felújított két épületet. Mindkettõ termény-elõkésztõként illetve raktárként funkcionál, miután mezõgazdasági
közmunkaprog- áll, terményeik tárolására, feldol- zárkóztatására. Európai uniós és
ramban érdekelt a helyhatóság. gozására illetve értékesítésére.
hazai forrásokból valamint saját
Cseresnyés Péter, az Innovációs erõbõl az elmúlt idõszakban számés Technológiai Minisztérium mi- talan fejlesztést tudtak a települéBertók Ferenc polgármester niszter-helyettese elmondta: a 74 sek felmutatni. Önkormányzati
az átadási ünnepségen elmondta, millió forintos galamboki projekt is épületek, közösségi terek, óvohogy az önkormányzat ismerve a jól jelzi, hogy a kormány kiemelt dák, iskolák, orvosi rendelõk újulhelyi lakosok élethelyzetét, azon figyelt fordít a magyar falvak fel- tak meg Zala megyében is.
munkálkodik, hogy azt hogyan
teheti jobbá. A helyi termelõi piac
létrehozásának gondolata éppen
ezért merült fel. Megépítésével
több évtizedes dédelgetett álma
valósult meg a mindenkori képviselõ-testületeknek. Hangsúlyozta, örömükre szolgál, hogy az elõdök szándékát követve, végrehajtói lehettek ennek a projektnek.
Köszönhetõen egy sikeres pályázatnak, melyben a helyi gazdaságfejlesztést tûzték ki célul. A
projekt három elemének szimbiózisa egységesen szolgálja ezt, a
termeléstõl kezdve az elõkészítésen keresztül az egészséges élelmiszerek asztalra juttatásáig.
Az ú piacot egy 520 négyzetméteres önkormányzati telken
alakították ki. Létesítettek egy
épületet a piacfelügyelõi iroda és
a vizesblokkok számára, mely tetõterével összekapcsolódik a 210
négyzetméteres fedett piactérrel. A projekt második eleme volt
a korábban megvásárolt, egykor
húsboltként mûködõ üzlet felújíKÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK
tása, ahol az elõkészítésre, a fel8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
dolgozásra, valamint a téli értékesítésre biztosítanak lehetõséPostacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
get. Önkormányzat a szemben léTelefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
võ egykori lakóházban – amit
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
szintén megvásárolt, részben a
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178
pályázati támogatásból – is végzett felújítási munkát. Ennek pinÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
cehelyiségét terménytárolóként
használják. A galamboki közmunZALAEGERSZEG
Ügyfélfogadás:
kaprogramban megtermelt terZalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
h.:
9.00–15.00
mények jelentõs részét a közétTelefon:
92/500-390;
92/500-391
k.:
9.00–17.00
keztetésben használják fel, de
Hátralékkezelés: 92/500-392
sze.:
8.00–20.00
jócskán marad eladni való is.
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu
cs.:
9.00–17.00
Mindhárom helyszín a helyi õsterp.:
9.00–15.00
melõk számára is rendelkezésre

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÕ PROGRAM

Galambok piacteret épített

www.zalamedia.hu

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

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

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

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

és dr. Rosenberg Samu (körorvos)
eljegyzési idõpontját jelzi. A szakemberek azt feltételezik, hogy a
család a kincseket (az ékszereket

és az éremgyûjteményt is) a
keszthelyi gettó felállításának
(1944. április 28.), és a zsidó lakosság gettóba költöztetésének
utolsó napja (1944. május 16.)
között áshatta el a pincébe. A
családot 1944. június 20-án deportálták, elõbb a zalaegerszegi
gyûjtõtáborba, majd Auschwitzba. Egyikük sem tért vissza.
Ami a kincslelet másik részét, a
több mint 2700 darabos éremkollekciót illeti, Dr. Redõ Ferenc
régész, numizmatikai szakértõ a
tárlatvezetésen elmondta: a legrégebbi darab Nagy Sándor, vagyis hellenizmus idejébõl származik. Ezenkívül a köztársaság kori
Rómából származó pénzek, majd
közép- és újkori, sõt a 20. század
elejérõl származó veretek (magyar és külföldi) is vannak a gyûjteményben, ami gyakorlatilag felöleli az emberiség fõbb történel-

mi korszakait. Még a Szovjetunióból származó pénz is akad közöttük. Érdekes, hogy keletkezésük
földrajzi helye is szerteágazó, fõleg ahogy a késõbbi korszakok felé haladunk.
A numizmatikus azt feltételezi,
hogy volt egy alapgyûjtemény
(valószínûleg az ókori, középkori
érmékbõl), ami valahogyan a
Pollák-Rosenberg-családhoz került (például vásárlás révén), ezután pedig már egy szisztematikus és nagyon tudatos gyûjtõmunka következett. A tulajdonos
mindent megtett annak érdekében, hogy értékes érmékkel gyarapítsa a kollekcióját. Ez a szenvedély jól nyomon követhetõ az
elõkerült leletanyagon. Vannak
olyan – a Kárpát-medencében ritkaságszámba menõ, jórészt már
újkori – darabok, melyek távoli
helyekrõl (Ázsiából, Dél-Amerikából) származnak, így vásárlás,
vagy csere útján juthatott hozzájuk a tulajdonos.
Az augusztus 25-ig látogatható kincsek nemcsak az érmek és
az ékszerek miatt fontos kordokumentumok, hanem azért is,
mert bepillantást nyújtanak egy
keszthelyi zsidó család életének
utolsó – tragikus – fejezetébe.
– pánczélPetra –
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