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1920. június 4-én olyan tettek a
magyarsággal, ami 1100 év alatt
nem történt meg soha – kezdte
beszédét Vigh László országgyûlé-
si képviselõ, miniszteri biztos –
majd így folytatta: Hihetetlen,
hogy Európában ilyen bûntényt
egyetlen ország ellen sem követ-
tek el, amit sunyi háttéralkuban
kötöttek egymással a nagy szövet-
ségesek. Soha meg nem bocsátha-
tó, és soha nem visszafordítható.
Ma fejet hajtunk mindazok elõtt,
akik a határ túloldalára kényszerül-
tek, és hihetetlen sokat szenved-
tek az elmúlt száz évben. Úgy vé-
lekedett a történelmen lehet vál-
toztatni úgy is, hogy nem szabad
egyetlen magyar embernek sem
belenyugodni abba, amit tettek
velünk. Jelezte, hogy eddig mint-
egy 1,1 millió határon túli magyar
élt a 2010-es kormányváltás után
meghozott honosítási törvénnyel.
Õk mindannyian nemzettársaink-
ból honfitársainkká váltak. A kor-

mány az óvodák, iskolák, gazdasá-
gi egységek támogatásával elõnyt
kíván kovácsolni az elmúlt száz év
hátrányából a határ másik oldalán
élõ magyarok számára, hogy meg-
õrizhessék anyanyelvüket és ma-
gyarságukat, hangsúlyozta. 

A rendezvényen köszöntõt
mondott Soós Endréné, Rédics
polgármestere. Juhász Gyula Tria-
non címû versébõl idézett: „Nem
kell beszélni róla sohasem, de
mindig, mindig gondoljunk reá”. A
rédicsiek valóban gondoltak rá,
hiszen az elmúlt száz évben nem

feledték, és amikor már lehetett,
élõben is ápolták, és jelenleg is
ápolják a kapcsolatot a határon
túli magyarokkal, ami sok eset-
ben nemcsak baráti, hanem roko-
ni is. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

Rédicsen, a kettészakított Zala megye jelenlegi határán, a magyar-
szlovén határátkelõn megemlékezést tartottak június 4-én a trianoni
békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából. Az ünnepség,
amelyen lakosok, polgármesterek, városi és megyei közintézmények
vezetõi voltak jelen, harangszóval kezdõdött. Ahogy száz évvel
ezelõtt is megkondultak a harangok a történelmi Magyarországon.

Az összesen 3,17 milliárd fo-
rintos projekt segítségével tele-
sen megújul – és a vallási funkció
mellett turisztikai helyszínné is
válik – a türjei premontrei pré-
postsági majorság. A fejlesztés-
hez kapcsolódóan régészeti feltá-
rások is zajlottak a területen.
Orha Zoltán ásatásvezetõ, a Gö-
cseji Múzeum régésze 2018-ban
már pincét tárt fel a majorság-

ban, majd az Árpád-kori templom
belsejében is zajlott feltárás. Mint
azt a bejárást megelõzõen a sajtó
érdeklõdésére elmondta: ezekkel
a korábbi munkákkal sikerült tisz-
tázni az egyes épületrészek kö-
zötti kapcsolatot. A templomban
pedig megtalálták az alapító, Dé-

nes bán sírhelyét is. A tudomá-
nyos munka tavasszal a kolostor
területén folytatódott, ahonnan
szintén értékes leletek kerültek
elõ. Ezeket rendszerezve négy
építési periódust lehet elkülöní-
teni.

– 1997-98-ban dr. Vándor
László régész egy akkori kisebb
feltárás során már tisztázta a ko-
lostor alaprajzát. Most nemcsak
ezeket a korábbi részeket tártuk
fel újra, hanem a hiányzó terüle-
teket is volt alkalmunk megvizs-
gálni.

(Folytatás a 2. oldalon.) 

RÉGÉSZETI BEMUTATÓ AZ EGYKORI RENDHÁZ TERÜLETÉN

A türjei kolostor évszázadai
Befejezõdött a türjei kolostor területének feltárása. Az elmúlt hó-

napok régészeti kutatásainak eredményét egy nyilvános bejárás kere-
tében tekinthették meg az érdeklõdõk. Mint ismert, a Csornai Pre-
montrei Prépostsághoz tartozó türjei templom, és annak épület-
együttese egy 2016-os, majd 2017-es kormányrendelet értelmében
nemcsak felújítás, hanem fejlesztés alatt is áll.

Az áldozatok kopjafájánál
Gyarmati Antal polgármester kö-
szöntötte az emlékezõket, majd a
megyei közgyûlés alelnöke szólt a
békedekrétum okairól, a veszte-

ségrõl, az országrészek elcsatolá-
sáról, a lelki és érzelmi tehertétel-
rõl. Történelmi, kulturális öröksé-
gek és helyszínek kerültek el ha-
zánkból, olyanok, melyek megha-

tározták a nemzeti identitásunkat
– fogalmazott Pácsonyi Imre hoz-
zátéve: de a reményrõl sem sza-
bad megfeledkezni. Az elszakított
országrészekben élõ magyar kö-
zösségek a szellemi hátországot
jelentik és lelki muníciót adnak.
Magyarország gazdasági és kultu-
rális értelemben is segíti a hatá-
ron túli magyarságot és a gyer-
mekek csereprogramjával – egy-
más megismerésével – õrzi a
nemzeti identitást. 

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁN

Õrtûz a magyar nemzetért

Trianonról Zalalövõn

A trianoni békedekrétum aláírásának 100. évfordulója kapcsán a
Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, Pácsonyi Imre mondott megemlé-
kezõ beszédet Zalalövõn, a felújított és ez alkalomból elnevezett
Nemzeti Összetartozás Parkjában.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Jól látszik, hogy már a rend

megtelepedése elõtt is volt itt
élet, hiszen a domboldalon a réz-
kortól találhatók leletek – fogal-
mazott az ásatásvezetõ.

Ha kronologikus sorrendben
haladunk, akkor a rézkori Balaton-
Lasinja-kultúra kerámiamaradvá-
nyai után, római kori bronzlele-
tekre, aztán némi ugrással a 12.
századi település nyomaira buk-
kantak.

– Magát az Árpád-kori templo-
mot a 13. században kezdték el
építeni, ezt követte a kolostor ke-
leti szárnyának létesítése. A rend-
háznak van egy 14. századi, vagyis
Anjou-kori periódusa is. A teljes ki-
építettséget azonban csak Luxem-
burgi Zsigmond idején, vagyis a
15. században érte el a kolostor.
Az elõkerült pénzérmék többsége
is Zsigmond idejébõl származik.
Ebben az idõszakban érte el jelleg-
zetes „négyszög” alakját az épület;
a középsõ részén az udvarral és a
kerengõvel. Több szerzetesi sírt is
találtunk a helyszínen. Sikerült azt
is meghatározni, hogy hol húzó-
dott a középkori temetõ északi
határa. Általánosságban elmond-
ható, hogy a templomtól távolod-
va egyre kevésbé temetkeztek az
emberek.

Orha Zoltán hozzátette: a ko-
lostor „pályafutása”, vagyis a szer-
zetesi élet a török korban (16. szá-
zad) véget ért. Az északi kerengõ
szárnyban találtak török kori, úgy-
nevezett másodlagos temetkezé-
seket is. A magtár elõtt pedig egy
török kori épület aljának (vagy
pincéjének) egy részlete is látható.
(Ezt a jövõben a magtárban vég-
zett további feltárás igazolhatja.)
Ekkoriban végvárrá alakították át

az épületegyüttest. A régész sze-
rint a domb alkalmas is volt erre a
célra, bár palánkot és az erõdítés
egyéb nyomait egyelõre nem ta-
lálták meg.

A török kor után a premontrei
szerzetesek visszatértek, és egy
romeltakarítást, tereprendezést
követõen barokk stílusú majorsá-
got alakítottak itt ki. A korábbi, kö-
zépkori épületbõl tulajdonképpen
csak az alapfalak maradtak meg;
ennek maradványai elõ is kerültek.

A szakember érdeklõdésünkre
elárulta, a mostani feltárás ered-
ményeképpen el lehet majd készí-
teni a kolostor tömegmodelljét,
mellyel még egyértelmûbbé válik
a rendház épületének szerkezete.

Ezt a munkát segítheti az is, hogy
több más középkori premontrei
kolostor épülete is ismert már a
kutatók elõtt, és ha nem is ugyan-
úgy épültek, azért párhuzamossá-
gok megfigyelhetõk.

A kolostor területén zajló ása-
tás záróeseményén jelen volt
Fazakas Z. Márton csornai pre-
montrei apát, valamint Füleky
Zsolt építészeti és építésügyi he-
lyettes államtitkár is. Az apát el-
mondta: örömteli, hogy a régé-
szeti munkáknak köszönhetõen
egy középkori épület – s ezáltal a
magyar középkor – mindennapi
életébe nyerhetünk betekintést.
Ez nemcsak a premontrei rend-
nek, hanem a türjeieknek is egy-
aránt fontos. Bizonyítja ezt az is,
hogy rengeteg önkéntes segítette
a feltárást. 

Füleky Zsolt mindehhez hozzá-
tette: a kormány kiemelt feladatá-
nak tekinti a türjei majorság
komplex felújítását és turisztikai
célú fejlesztését, mellyel nemcsak
Zala megye, hanem az ország
egyik gyöngyszemévé is válhat az
épületegyüttes. A tervek szerint a
közeljövõben felújításra kerülõ
magtárépületben bemutatnák a
feltárás során elõkerült leleteket.
S bár a kolostor maradványait ha-
marosan betemetik, az udvar tér-
burkolatán láthatóvá tennék a ko-
rabeli épület alaprajzát.

Türjén a következõ hetekben
megkezdõdik a magtár belsõ ré-
szének régészeti feltárása is, ami
tovább bõvítheti az épületegyüt-
tesre vonatkozó ismereteket.

– pánczélPetra –
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Antal Sándorné polgármester
felidézte, hogy a 2010-ben meg-
alakult Országgyûlés a nemzeti
összetartozás napjává nyilvání-
totta június 4-ét, a trianoni béke-
diktátum aláírásának napját. Az
elfogadott törvény kimondja,
hogy a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság minden
tagja és közössége része az egy-
séges magyar nemzetnek. 1920.
június 4-ének napja megcsonkí-
totta Magyarországot, de amíg a
magyarság egészében megvan
az összetartozás tudata, az egy-
másért érzett felelõsség és a
nemzet érdekeiért vállalt szolgá-
lat, addig ez a nemzet erõsödik.
A magyar nemzet történetének
egyik legnagyobb traumája a tri-
anoni békediktátum, mert Ma-
gyarország elveszítette területé-
nek és nemzeti vagyonának
mintegy kétharmadát, és ezzel
együtt több mint hárommillió
magyart, akik az elcsatolt terüle-
teken ragadtak. Magánéleti tra-
gédiát a családnak kell feldolgoz-
nia, a nemzeti tragédiát egy
nemzetnek. „Békétlen béke címû
mûsorunkkal példát szeretnénk
mutatni, hogy nyelvünkbõl és
kultúránkból erõt meríthetünk a
nemzeti megújuláshoz”, emelte
ki a polgármester.

A megemlékezõ mûsor zenés
bejátszásokkal folytatódott. Ver-
set szavalt Varga Róbert, Bucsi
Fani, Jakabfi Bálint és Horváth
Szabina. Ifj. Tompó László iroda-

lomtörténész elõadásában a Tria-
nonhoz vezetõ valódi okokról ér-
tekezett. A részletes történelmi
áttekintésében visszanyúlt egé-
szen az 1867-es kiegyezésig, me-
lyet követõen elindult egy folya-
mat. Mint mondta, az akkori poli-
tikai és gazdasági elit szembe
ment a deáki örökséggel, akik
Magyarország addigi hagyomá-
nyos keresztényi szellemiségét
megváltoztatva kozmopolita vi-

lágpolgárságot hirdetõ, a hazafi-
ságot és a nemzeti kultúrát sem-
mibe vevõ világnézetet terjesz-
tettek el. Mindez már jóval 1920
elõtt elõrevetítette a Nagy-Ma-
gyarország földarabolását. 

Az elõadás után a nemzeti
összetartozás jelképeként avat-
ták fel az emlékoszlopot a tele-
pülés központjában. Antal
Sándorné polgármester hangsú-
lyozta, az emlékoszlop egyaránt
jelképezi a tágabb értelemben

vett Magyarországot, de Ne-
messándorházát is. Az emlékosz-
lop felkiáltójelként emlékeztet
bennünket a múltunkra, és arra
int, hogy jó magyarok legyünk.

Dobronszki László ajánlotta fel
a faanyagot, melybõl Fekete
Gyula faragó készítette el az em-
lékoszlopot, amit a koszorúzás
elõtt Tódor Szabolcs plébános ál-
dott meg.

Antal Lívia

Nemessándorházán emlékoszlopot avattak a trianoni béke-
diktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából, július 13-án.
Az emlékezõ ünnepség a kultúrházban kezdõdött, amelyen
nagy költõink, íróink a magyar történelem egyik legtragikusabb
napjáról írt gondolataival idézték fel a 100 évvel ezelõtt történ-
teket és annak tragikus következményeit.

RÉGÉSZETI BEMUTATÓ AZ EGYKORI RENDHÁZ TERÜLETÉN

A türjei kolostor évszázadai

TRIANONRÓL NEMESSÁNDORHÁZÁN

A békétlen békére emlékeztek

Fotó: Antal Lívia

Fotók: Pánczél Petra

A partnerek szolgálatában

Food Office Kft.
ÉLELMISZERIPARI SZAKTANÁCSADÁS MARKETING

KERESKEDELEM KÜLFÖLDI CÉGKÉPVISELET INNOVÁCIÓ
INGATLANFEJLESZTÉS ÉS KÖZVETÍTÉS SZAKVÁSÁRI KÉPVISELET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12–14. Tel./fax: +36 92/312-680

Mobil: +36 30/9462-113 E-mail: postmaster@foodoffice.t-online.hu és info@helpkft.hu

Orha Zoltán
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2005-ben adtuk át tanuszodás
óvodát, amelynek négy csoportjába
jelenleg 113 gyermek jár több tele-
pülésrõl. Az udvarán létesített 16
négyzetméteres fatároló a kint
használt játszóeszközök elhelyezé-
sére alkalmas, amelyeket eddig
mindig be kellett vinni az óvodába -
válaszolt érdeklõdésünkre Sipos
László, Teskánd polgármestere. - A
Magyar falu programon elnyert
1,75 millió forintból építettük meg
a tárolót, amellyel egy régi szándé-
kunk is teljesült. Ugyanígy a Rigó
utca aszfaltozásával. Nemcsak azért
esett rá a választásunk, mert az
egyik legrosszabb állapotúnak szá-
mított, hanem azért is, mert csak
belterületi útra lehetett pályázni. A
Rigó utca tehát teljes hosszban,
csaknem 300 m felületen új aszfalt-
réteget kapott a padkák, és a kocsi-
beállók rendbetételével, amelyre 17
millió forintot nyertünk a Magyar
Falu Programon. Az utak mellett a
járdák állapota is jócskán hagy kí-
vánnivalót maga után. Érdemben
tenni csak pályázati támogatásból
tudunk. Így valósulhat meg a Petõfi
utca járda a hottói elágazótól a falu-
központig tartó szakaszának re-
konstrukciója, ami nemcsak a leg-
rosszabb állapotú, de a legforgal-
masabb is. Felújítására 5 millió fo-
rint támogatás áll rendelkezésünkre
az elõzõ forrásból. Lakossági kérés-
re járdát építettünk a híd után, a
sportpálya felõli oldalon, mintegy
elõkészítve egy jövõbeni gyalogát-

kelõ megvalósulását, mert annak
feltétele, hogy zebra csak két járda
között létesülhet a szabályok sze-
rint. Reméljük, ez mihamarabb
megvalósul a gyalogos közlekedés

biztonságát szolgálva, itt ugyanis
két buszmegálló is van. 

– A csapadékvíz-elvezetés is ré-
gi probléma. 

– Valóban. Az elmúlt években,
évtizedekben sokat változott a falu.
Új utcák jöttek létre, amellyel a be-
épített telkek száma is megnöve-
kedett a domboldalon. A csapadék-
vizet ezért a jelenlegi vízelvezetõ
árkok már nem tudják felfogni, sõt
sok esetben nem is feléjük folyik a
víz. Egy új csapadékvíz-elvezetõ
rendszer kiépítésére már korábban
nyújtottuk be pályázatot a Területi
Operatív Programra, amely kapcsán
kedvezõ elbírálásban részesültünk,

így hamarosan szerzõdéskötésre
kerülhet sor, tehát a nyugati domb-
oldalról lezúduló csapadékvizet fog-
juk belevezetni a patakba egy zárt
rendszeren keresztül.

A gyermekintézményeinkkel is
vannak terveink. A 2006 óta mûkö-
dõ bölcsõdét szeretnénk kiköltöz-
tetni az iskola épületébõl. Új helye
tekintetében esélyes lehet az egy-
házi tulajdonban lévõ használaton

kívüli kápolna az óvoda mögött.
Persze nem ebben az állapotában.
Állagmegóvására az egyházközség
nemrég 30 millió forintos támoga-
tási igénnyel adott be pályázatot.
Jelenleg itt tartunk. Az épület,
amely egyébként régen óvodaként
is mûködött, hasznosításáról közö-
sen gondolkodunk az egyházköz-
séggel. Egyik felében a bölcsõde
kaphatna helyet, míg másik felében
egy közösségi tér az idõsek számá-
ra. Céljaink között még sok minden
szerepel. Megvalósulásuk érdeké-
ben minden elérhetõ pályázati lehe-
tõséggel az elkövetkezõkben is élni
kívánunk. 

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK TESKÁNDON

Út- és járdafelújítás, tárolóépítés 
Teskándon az elmúlt hetekben két beruházás is befejezõdött.

Ezek közül az egyik az óvoda udvarában valósult meg, ahol a kül-
téri játékok tárolásához fa épületet létesítettek. A másik fejlesz-
tés a Rigó utcát érintette, amit teljes hosszban leaszfaltoztak.

Nagy István elmondta, a rend-
kívüli helyzetben a baromfiága-
zatnál az állatjóléti programokban
résztvevõ 2370 termelõnek a le-
hetõ legrövidebb idõ alatt fizetik
ki a támogatásokat, és az állatbe-
tegségek megelõzésével, leküz-
désével kapcsolatos támogatások
esetében is ez a cél. Létrehoztak
egy 25 milliárd forintos válságke-
zelõ támogatási programot a me-
zõgazdaság és az élelmiszeripar
szereplõi számára, továbbá 80
milliárd forint értékben új mezõ-
gazdasági beruházási pályázati
csomagot hirdet meg az agrártár-
ca az állattenyésztés és a kerté-
szeti ágazat számára.

Kifejtette: a válságkezelõ tá-
mogatási programot a következõ
két hétben hirdetik meg, ebbõl az
élelmiszeripar 8 milliárd, a barom-
fiágazat 3 milliárd forinttal része-
sül. A beruházási pályázati csoma-
got a nyár folyamán teszik közzé,
50 milliárd forint értékben a teljes
állattenyésztési ágazatot felöleli
majd a felhívás, amelynek újdon-
sága, hogy 50 százalékos támoga-

tás mellett 500 millió forintról 2
milliárd forintra emelik a maximá-
lisan elnyerhetõ összeget.

Az agrárminiszter kitért arra is,
hogy a magyar agrárvállalkozá-
sok, gazdálkodók, termelõk, élel-
miszerforgalmazók a koronavírus-
járvány miatti veszélyhelyzetben
is helytálltak. A magyar családok
ellátási zavarok nélkül vészelték át
a járványhelyzetet, március 14-én
még a karácsonyi forgalmat is
megháromszorozta a kiskereske-
delemben a vásárlói roham, de
ennek ellenére is mindig folyama-
tos volt az ellátás.

A Pulyka-Java Baromfifeldolgo-
zó Kft.-rõl szólva azt mondta: a
megbízható vevõkörrel és biztos
piaci háttérrel rendelkezõ cég éle-
tére is kedvezõtlenül hatott a jár-
vány, miközben évi 1 millió puly-
kát és 4,5 millió csirkét vágott és
dolgozott fel a piaci szûkülést
megelõzõen. A járvány óriási ke-
resletcsökkenést idézett elõ a cég
fõ külföldi piacain, Ausztriában,
Romániában, Olaszországában,
Horvátországában, Németország-

ban, Szlovéniában és Szlovákiá-
ban. A közel 100 dolgozónak
munkahelyet biztosító családi vál-
lalkozás az egyetlen olyan vágó-
híddal rendelkezik az országban,
ahol két soron külön dolgozzák fel
a pulykát és a csirkét. Tervezett
fejlesztéseikkel pedig a tovább-
feldolgozott, ízesített, konyha-
készre elõkészített termékekkel
szeretne újabb piacokat nyerni a
vállalkozás – részletezte Nagy
István.

Kántor Mária Veronika cégve-
zetõ elmondta: a tavalyi év ha-
sonló idõszakához képest az idei
elsõ négy hónapban mintegy 40
százalékkal, 1 milliárd forinttal
csökkent a cég árbevétele.

Az MTI kérdésére hozzátette:
nemrég fejeztek be saját forrás-
ból egy 180 millió forintos beru-
házást, amelynek keretében az
irodaházat és az öltözõket bõví-
tették, továbbá új laboratóriumot
és mosodát építettek. A növekvõ
igényekre válaszul terveik között
szerepel új kazán, illetve hûtõautó
vásárlása.

A nyilvános cégadatok szerint
a cég a tavalyi évet nettó 6,176
milliárd forintos árbevétel mellett
210 millió forintos adózott ered-
ménnyel zárta.

MTI

(Folytatás az 1. oldalról.)
A megemlékezésen Vigh

László égõ nyíllövedékkel gyúj-
totta meg az õrtüzet. Magyar
Janez, a szlovén Lendva polgár-
mestere elõimádkozta a Mi-
atyánkot, majd Bálint Csaba
operett-énekes Erkel Ferenc
Bánk bánjából a Hazám, hazám
címû áriát adta elõ. 

A Zalai 47-es Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület díszsortüzet
adott az ünnepségen, amelyen
másoki mellett részt vett dr.
Sifter Rózsa, Zala megye kor-
mánymegbízottja, dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke,
Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy,

megyei rendõrfõkapitány, Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármes-
tere és Horváth László, Lenti pol-
gármestere.  

* * *
A magyar nemzetgyûlés 1920.

november 15-én ratifikálta, és
1921. július 26-án, a XXXIII. tör-
vénycikkel hirdette ki a trianoni
szerzõdést, amely kimondta,
hogy az Osztrák–Magyar Monar-
chia felbomlott, ennek következ-
ményeként Magyarország (Hor-
vátország nélküli) területét 283
ezer négyzetkilométerrõl 93
ezerre, lakosságát 18,2 millióról
7,6 millióra csökkentették. Mint-
egy 3,2 millió magyar, a magyar-

ság harmada került az új határo-
kon túlra.

Az Országgyûlés 2010. május
31-én a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította az elsõ vi-
lágháborút lezáró trianoni béke-
diktátum aláírásának napját, júni-
us 4-ét. Az errõl szóló, 2010. évi
XLV. törvény kimondta: „a több
állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és kö-
zössége része az egységes ma-
gyar nemzetnek, melynek állam-
határok feletti összetartozása va-
lóság, s egyúttal a magyarok sze-
mélyes és közösségi önazonossá-
gának meghatározó eleme”.

Antal Lívia

A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM 100. ÉVFORDULÓJÁN

Õrtûz a magyar nemzetért

NAGY ISTVÁN: A KORONAVÍRUS UTÁN

Legfontosabb dolog a fejlesztés
Egyetlen helyes döntés van a koronavírus utáni helyzetben:

fejleszteni kell, mert aki megáll, az lemarad, piacot veszít –
jelentette ki az agrárminiszter a pacsai Pulyka-Java Baromfifel-
dolgozó Kft.-nél tett üzemlátogatása után.

A Zala Megyei Közgyûlés képvi-
selõi és nem képviselõ bizottsági
tagjai a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatban foglaltak alapján
valamennyi elõterjesztést a szoká-
sos eljárásrend szerint elõzetesen
kézhez kaptak. A megküldött elõ-
terjesztésekkel kapcsolatban a
közgyûlés elnökének küldhették
meg észrevételeiket, esetleges
módosító indítványaikat.

Hét elõterjesztés került ösz-
szeállításra, ezek közül egy kivé-
tellel a döntést a közgyûlés elnö-
ke a fent hivatkozott jogszabály-
ban foglaltak szerint meghozta.
A kivétel a „Tájékoztató a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 2019. évi tevékenységé-
rõl” címû elõterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képvise-
lõk, ugyanakkor a közgyûlési do-
kumentum a veszélyhelyzet
megszûnését követõen ismétel-
ten a testület elé kerül annak ér-
dekében, hogy a képviselõk kér-
déseiket személyesen is felte-
hessék a katasztrófavédelmi
igazgatóság illetékes munkatár-
sának. Erre tekintettel határoza-
ti javaslat nem szerepelt az elõ-
terjesztésben.

A közgyûlés elnöke elfogadta a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány 2019. évi mûködésérõl
szóló beszámolót. Az Alapítvány
eredményes évet zárt 2019-ben,
amit az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállalkozója
Díj átadási ünnepségen elismerés-
ben részesült, a díjat az Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Pácsonyi
Imre vette át Varga Mihály pénz-

ügyminisztertõl és Tolnay Tibortól,
a VOSZ elnökétõl.

Az M9 Térségi Fejlesztési Ta-
nácsban az érintett megyei önkor-
mányzatokat két fõ képviseli, a
közgyûlés elnöke mellett a képvi-
selõ-testület által delegált tag. A
Zala Megyei Önkormányzat részé-
rõl Pácsonyi Imre alelnök került
delegálásra a Tanácsba.

Döntés született a Zala Megyei
Önkormányzat 2020. évi költség-
vetési rendeletének módosításá-
ról. A 2020. évi költségvetés elfo-
gadásakor az önkormányzat és a
hivatal 2020. évi bevétel-kiadási
fõösszege 629.523 e Ft-ban került
meghatározásra. A változtatás
eredményeként a fõösszeg
805.211 e Ft-ra módosult, miután
az önkormányzat újabb hat pályá-
zat elbírálásának nyertes eredmé-
nyérõl kapott tájékoztatást, ebbõl
három a Terület- és Településfej-

lesztési Operatív Programban ke-
rékpárút-fejlesztést tartalmaz, há-
rom pályázat pedig a határmenti
szlovén és horvát együttmûködési
programban valósul meg.

Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020. már-
cius 23-án írta ki a 2020. évi, a
nemzeti értékek és hunga-
rikumok gyûjtésének, népszerûsí-
tésének támogatására szóló pá-
lyázati felhívását, melyre a me-
gyei önkormányzat benyújtotta
pályázatát. A felhívás célterülete
„Nemzeti értékek (települési, táj-
egységi, megyei, ágazati, külhoni
települési, külhoni tájegységi,
külhoni nemzetrész értéktárban
szereplõ nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerûsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április hó-
napokban kerül sor egy kétfordu-
lós vetélkedõre, melyet általános
iskolai felsõ tagozatos és középis-
kolás diákoknak hirdet meg az
önkormányzat, bevonva a mura-
vidéki Lendva környékét is. A pá-
lyázat 3.461.800 Ft-os költségve-
téssel került benyújtásra.

A megyei kitüntetõ cím, vala-
mint díjak alapításáról és adomá-
nyozásáról szóló 13/2007. (VI.26.)
ÖR számú rendelet módosítására
is sor került, a változtatás eredmé-
nyeként a megyei elismerések
száma 11-rõl 9-re csökkent, vala-
mennyi díjból 2021. évtõl kezdõ-
dõen 1 kerül átadásra. A közgyûlés
elnöke a vonatkozó rendeletben
elõírt elõkészítõ bizottság javasla-
ta alapján határozott a 2020. évi
kitüntetõ cím és díjak adományo-
zásáról is (11 db), melyek a me-
gyei közgyûlés ünnepi ülésén ke-
rülnek átadásra.

A megalkotott rendeletek, illet-
ve a határozatok a Zala Megyei Ön-
kormányzat Közlönyében kerültek
kihirdetésre, mely megtalálható a
www.zala.hu honlapon.

A KÖZGYÛLÉS ELNÖKE DÖNTÖTT A RENDKÍVÜLI HELYEZETBEN

Költségvetésrõl, pályázatokról
A koronavírus járvány következtében elrendelt veszélyhelyzet-

ben képviselõ-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen
lehetõség, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyûlés feladat-és hatáskörét a közgyûlés
elnöke gyakorolja. A megyegyûlés 2020. júniusi ülésének megtar-
tására ezért nem kerülhetett sor.

Dr. Pál Attila

Fotók: Antal Lívia

Fotó: Antal Lívia
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A koronavírus-járvány soha
nem tapasztalt kihívás elé állítot-
ta Zalaszentmihály önkormány-
zatát is. A krízis kezelésében és a
védekezés megszervezésében
példásan helytállt a falu. Az ön-
kormányzat intézkedéseit össze-
fogás kísérte és önkéntes munka
segítette. Dr.  Csikós  Andrea  Dóra
polgármesterrel beszélgettünk. 

– A veszélyhelyzet március 11-i
kihirdetése után azonnal összehív-
tam az intézmények vezetõit,
hogy az országos intézkedések
alapján közös álláspontot alakít-
sunk ki. A munkába bekapcsoló-
dott a 25 fõs helyi védelmi bizott-
ság, amit korábban hoztunk létre
bárminemû katasztrófahelyzet
kezelésére. Március 16-ával kez-
detét vette a digitális oktatás, te-
hát bezártuk az iskolát, az óvodát.
A kijárási korlátozás életbelépésé-
vel nem nyitottuk ki a könyvtárat,
a közösségi házat. Lezártuk a ját-
szótereket, a tópartot viszont
nem. A kormány polgármesteri
jogkörbe rendelte a veszélyhely-
zetben meghozandó döntéseket,
amelyekrõl minden esetben kikér-
tem képviselõ-testület vélemé-
nyét online felületeken keresztül.
Ilyen döntés volt, hogy a tóparton
egy kikötõben öt embernél több
nem tartózkodhat.  

– Milyen más intézkedéseket
hoztak még?

– Elöljáróban elmondanám,
hogy példás összefogás jellemez-
te a falut. Maszkok varrásába 12
varrónõ 150 munkaórát fektetett
bele, amelyekbõl minden lakos ka-
pott egyet. Az iskolában és az
óvodában alapos nagytakarítást
végeztünk, fertõtlenítõszerekkel
mostuk le minden tárgyat. A hiva-
talban szüneteltettük az ügyfélfo-
gadást, a kollégák home office-
ban dolgoztak, illetve telefonos
idõpont-egyeztetés után szemé-
lyesen is fogadták az ügyfeleket.

A házi orvosi és a védõnõi szolgá-
lat is telefonon tartotta az ügyele-
tet. Közösségi oldalunkon folya-
matosan tájékoztattuk a lakossá-
got a vírushelyzetrõl, ebben Mé-
száros Márk volt segítségemre.

Köszönetemet fejezem ki házi
orvosunknak és házi segítségnyúj-
tónknak odaadó munkájukért,
mert a járvány idõszakában még
nagyobb törõdéssel fordultak az
idõsekhez. A legveszélyeztetet-
tebb korosztályra való tekintettel
felmérést végeztünk a 70 év fe-
lettiek körében. Falunkra jellemzõ
a családok, a szomszédok összefo-
gása, ezért csak kevesen igényel-
ték a segítségnyújtást. Akik kér-
ték, azoknak élelmiszert, gyógy-
szert vásároltunk. Nálunk is bezár-
tak a vendéglátóegységek, de az

élelmiszerboltok nyitva maradtak.
A vírushelyzet enyhülése után,
hogy segítsük a lakosságot a to-
vábbi védekezésben, önkormány-
zatunk saját erõbõl minden ház-
tartásnak higiénés csomagot osz-
tott ki, amelyben Domestos,
antibakteriális kéztisztító és felü-
lettörlõ volt. Megvásárlásához
egyhavi polgármesteri illetmé-
nyem és költségtérítésem felaján-
lásával jómagam is hozzájárultam.

– Az élet azonban nem álha-
tott meg.

– Valóban nem. Tavasz révén
belekezdtünk a település rendbe-
tételébe, csinosításába, melyben
nagy szerepe volt Németh
Józsefnének és Sinkovics László al-
polgármesternek. A temetõben
összegyûjtöttük a télen keletke-

zett hulladékokat, a behajló ága-
kat levágtuk, illetve közterületi
padokat újítottunk fel. A Közút,
kérésünkre leaszfaltozta a Kisfa-
ludy köz kihajtójának tönkrement
szakaszát. A Közút meteorológiai
kamerát is telepített a fõ utcán,
ami az út állapotát figyeli az idõjá-
ráshelyzet indokolta beavatkozá-
sok tekintetében. A kamera fotó-
kat küld a központba, ami szintén
a közúti közlekedés biztonságát
szolgálja. A játszótereket ütéscsil-
lapító homokággyal láttuk el. A
kapcsolódó földmunkákat Kuti Ist-
ván térítésmentesen végezte el. A
járványügyi helyzet olyan feladat
elé állította az önkormányzatot, il-
letve a hivatalt, ami még nem
volt. Ezért könyvelhetjük el ered-
ménynek, hogy nyárra már teljes
apparátus dolgozik a hivatalban,
mert sikerült szaktudással rendel-
kezõ munkatársakat felvennünk.

A jegyzõkérdés is megoldódott:
Szalai Mónika, a település új jegy-
zõje júnlius elsejével áll munkába. 

– A hivatali munka mellett
mely pályázatok megvalósítása
illetve benyújtása adott felada-
tot?

– Az egyházközség tavaly tá-
mogatást nyert a Magyar falu
programon a plébánia felújítására,
amit több héten át pakoltunk ki a
testületi tagokkal és az önkénte-
sekkel. Önkormányzatunk elvé-
gezte a kivitelezés megkezdésé-
hez szükséges adminisztratív fel-
adatokat, és saját költségén el-
szállítatta a hulladékot. Több tár-
gyi emlékekre bukkantunk, amit
az egyházközség a Göcseji Múze-
umnak ajánlott fel. Az elnyert tá-
mogatásból több program, így jú-
nius 22-ével egyhetes fazekas-
kézmûves tábor is indul a hittanos
gyerekek számára.  

A Kossuth utca, helyi nevén
csúszka felújítása is megkezdõ-
dött a Magyar falu programon el-
nyert 19 millió forintos támoga-
tásból. Márciusban saját erõbõl
informatikai eszközöket adtunk
át a háziorvosi szolgálatnak, ami
orvosi eszközökkel is bõvült az el-
nyert 3 millió forintos támoga-
tásból. Az orvosi rendelõ és szol-
gálati lakás felújítására is nyer-
tünk pályázatot. A kivitelezõ kivá-
lasztása után kezdõdhet meg a
munka.

– Milyen további célokra kí-
vánnak pályázni? 

– Az óvodaudvar játszóterének
bõvítésére, közterület karbantar-
tását szolgáló eszközökre, többek
között traktorra, fûnyíróra, vala-
mint Csány László utca felújítására
adtunk be pályázatot a Magyar fa-
lu programra. Tervezzük a temetõ
felújítását is, ha lesz ilyen célú ki-
írás. A Belügyminisztérium pályá-
zati lehetõségét használjuk ki az
önkormányzati hivatal hõszigete-
lésére, tetõszerkezetének egy ré-
sze, illetve a mosdó felújítására.
Örömünkre szolgál, hogy több te-
lepülés mellett Zalaszent-mihály is
részese a Zalavíz Zrt. 400 millió fo-
rintos ivóvízminõség-javító pro-
jektjének. 

Reméljük, kedvezõ elbírálás-
ban részesülnek pályázataink, így
az év hátralévõ részében megva-
lósításukba kezdhetünk amellett,
hogy járványügyi készültségben
maradunk. 2020 a nemzeti össze-
tartozás éve. Június 4-én, a tria-
noni békediktátum aláírásának
100. évfordulóján településünkön
is megszólaltattuk a harangot.
Szeretnénk a késõbbiekben na-
gyobb teret adni az állami ünne-
peknek. De a jelenlegi helyzet mi-
att idén a hagyományos rendez-
vényeink megtartásáról is le kell
mondanunk – mondta végül dr.
Csikós Andrea Dóra, Zalaszent-
mihály polgármestere. 

Antal Lívia

Hazaérkezett Zalaapátiba a
„Nemzeti összetartozás harang-
ja” szülõbölcsõjébõl, Tiszaesz-
lárról, amellyel a település képvi-
selõ-testülete a trianoni béke-
diktátum centenáriumának kí-
ván örök emléket állítani. Június
4-én este fél ötkor, a diktátum
aláírásának 100 évvel ezelõtti
idõpontjában ezért kongatták
meg 100 másodpercig a község-
háza elõtt egy megemlékezõ ün-
nepség keretében. A harangnak
egy harangláb is készül, amit
szeptember 5-én avatnak fel az
Apáti nevû települések találko-
zóján.  

– A harangot Vajda László ko-
vácsmester, Király Zsiga-díjas népi
iparmûvész, Tiszaeszlár polgár-
mestere és fia, ifj. Vajda László ko-
vácsmester készítette és hozta el
nekünk május 29-én. Felavatását
eredetileg június 13-ára terveztük

az Apáti nevû települések, vala-
mint Zalaapáti testvértelepülései-
nek találkozója keretében. A koro-
navírus-járvány miatt ezt az idõ-
pontot azonban módosítanunk
kellett szeptember 5-ére – ava-
tott a részletekbe Vincze Tibor
polgármester. – A nemzeti össze-
tartozás évének tiszteletére ké-
szítetett harangot és haranglábat

ezen a napon avatjuk fel a Hõsök
kertje mellett kialakítandó emlék-
parkban, megemlékezve a triano-
ni békediktátum aláírásának 100.
évfordulójáról. A tartószerkezeté-
vel együtt 50 kilogrammos ha-
rang addig a községháza aulájá-
ban marad, hogy minél többen
megtekinthessék. A költségek fe-
dezetéhez benyújtott kérelmün-
ket az Országgyûlés nemzeti ösz-
szetartozás bizottsága 3 millió
550 ezer forinttal támogatja, amit
önkormányzatunk saját erõvel
egészít ki. 

– Nagyszabású rendezvényre
készülnek?

– Igen, Zalaapátival együtt 16
település vesz részt az apátiak
találkozóján. Testvértelepülése-
ink delegációi is jelen lesznek.
Kõrispataki barátaink egy kopja-
fát hoznak magukkal, amit szin-
tén az emlékparkban állítunk fel.
Az eseményen egy a települé-

sünkhöz fûzõdõ új szõlõfajta is
bejelentésre kerül. Annyit elárul-
hatok még, hogy elnevezése az
Apáti nevû települések szövetsé-
gére is utal. 

– Milyen feladatok kötik le
most az önkormányzatot?

– A Magyar falu program kere-
tében tavaly három pályázatot
nyertünk, melyek közül két pro-
jektet már megvalósítottunk. Kö-
zel 15 millió forintból közterüle-
tek karbantartásához szükséges
eszközöket, egy 80 lóerõs trak-
tort, fûnyíró adaptert és egy pót-
kocsit vásároltunk. Régi vágyunk
volt az óvoda udvarának fejleszté-
se, ahova új játszóeszközöket te-
lepítettünk 5 millió forint érték-
ben. Hátra van még az Apáti te-
metõ belsõ útjának felújítása,
amelyre szintén 5 millió forintot
fordíthatunk. A Hosszúfalusi te-
metõt az elmúlt években már

rendbetettük, így most erre a te-
metõre koncentrálunk. Az Agrár-
minisztériumtól elnyert mintegy
10 millió forintos támogatásból
közel egy kilométer hosszban újí-
tottunk fel zártkerti utakat. Ezek
murvás borítást kaptak. 

– A hírek bölcsõdefejlesztés-
rõl is szólnak.

– A bölcsõdei ellátást
Zalaapátival együtt hét település
számára biztosítjuk. Az igényekre
reagálva döntöttünk a második
mini bölcsõde létrehozásáról,
melyre 12 millió forintot nyertünk
a Belügyminisztériumtól. Ez szin-
tén az óvoda épületében kap he-
lyet, így csak minimális átalakítás-
sal jár a bölcsõdebõvítés. A pro-
jekt kerítésépítést és udvari játé-
kok beszerzését is tartalmazza.
Június 15-ével kezdtük meg a
munkálatokat, ami egy hónapig
tart majd. 

– A járványhelyzet miatt sok
szülõ felélte a szabadságát. Al-
kalmazkodnak az óvoda nyári
nyitva tartásával ehhez?

– Ez a nyár valóban nem a sza-
badságról szól, hiszen egyfajta
szolgáltatóként támogatnunk kell
a szülõket a gyerekek felügyelet-
ének biztosításával. Ezúton is kö-
szönöm az óvónõk és a dajkák
hozzáállását ehhez. A két házior-
vosunknak is köszönetemet feje-
zem ki, hiszen amikor az óvoda új-
ra kinyitott, a koronavírus-fertõ-
zöttség tekintetében felkészítet-
ték a dolgozókat a gyermekek új-
bóli fogadására. A beérkezõ gye-
rekek testhõmérsékletét megmé-
rik, hogy az esetleges megbete-
gedéseket kiszûrjék. 

– Az orvosi rendelõ felújítása,
valamint a tornaterem létesítése
ügyében sikerült-e elõrelépni?

– Végre döntés született a
TOP-programos pályázatunkról,

amellyel közel 60 millió forintot
kaptunk az orvosi rendelõ épüle-
tének energetikai korszerûsítésé-
re. Nyílászárók cseréje, külsõ szi-
getelés, akadálymentes mosdók
kialakítása, az orvosi helyiség és a
várók felújítása valósulhat meg a
projektben. Az egészségügyi ellá-
tás színvonalának további növelé-
sét fogja szolgálni, ha a Magyar
falu program keretében idén be-
adott pályázatunk nyer. 

A Kanizsai Tankerületi Központ
már korábban nyert egy pályáza-
tot az új tornaterem építésére,
ami azonban költségek harmadát
sem fedezi az építõanyag-árak fo-
lyamatos emelkedése miatt. A
tankerület ezért kiegészítõ pályá-
zatot nyújtott be nemrég. Ha tá-
mogatásra érdemesnek ítélik, ak-
kor végre valóra válhat ez a régi
álmunk. A tornaóráknak jelenleg
helyet adó helyiség méreténél
fogva még tornaszobának sem
nevezhetõ. A mindennapos test-
nevelés infrastrukturális feltétele-
it biztosító korszerû tornaterem
azért is szükséges, mert a
zalaapáti Gábor Áron Általános Is-
kola központi szerepet tölt be a
mikro térségben. Ezért tekintünk
reményteljes várakozással a ki-
egészítõ pályázat elé – köszönt el
Vincze Tibor polgármester. 

Antal Lívia
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A nemzeti összetartozás harangja
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A március óta tartó vészhelyzet
egy eddig ismeretlen életformát
követel meg tõlünk. Csak bízni tu-
dunk abban, hogy mielõbb újra él-
hetjük az életünket, ahogy eddig
is, vagy talán kicsit másképp  –
mondta Elekes István, Cserszeg-
tomaj polgármester, akit elöljáró-
ban a vészhelyzetre való reagálás
lépéseirõl kérdeztünk.

– Negyedéve még én sem gon-
doltam arra, hogy szinte hetente
aktuális on-line tájékoztatót fogok
majd tartani a járványhelyzettel
összefüggésben. A létbizonytalan-
ság, a megélhetési válság szinte
minden családban felütötte a fejét,
ezért volt öröm számomra, hogy a
képviselõ-testületünk tagjai – két

kivétellel – lemondtak a tiszteletdí-
jukról. A választott tisztségviselõk
majd mindegyike úgy gondolta,
hogy a bajban részt kell vállalni, ál-
dozatokat kell hozni, humánus
hozzáállással. Vészhelyzeti alap-
számlánkon több mint egymillió
forint jött össze. Így rászorultsági
és szociális alapon 5–50 ezer forin-
tos összeggel sikerült sokakon se-
gíteni.

Az állami elvonások (gépjármû-
adó, idegenforgalmi adó) bennün-

ket is rosszul érintettek. Az elma-
radt bevételek pótlására a megyei
önkormányzat bevonásával lehet
majd késõbb pályázatot benyújtani,
de hogy ez mekkora lesz, azt egy-
elõre nem tudni. Saját bevételeink
között megmaradt az ingatlan- és
telekadó. Ennek végsõ sorsa majd
október végén, a helyi adórendele-

tek módosításakor dõl el. Felmér-
tük a környék településeinek hatá-
rozatát és rendeleteit a telek és in-
gatlanadó vonatkozásában. A pol-
gárokkal közmeghallgatáson sze-
retnénk megvitatni ezt a témát.
Most, június elején, a fertõzéses
idõszak lecsengését éljük. Nem szí-
vesen, de készülnünk kell a vírus-
helyzet õszre-télre vizionált máso-
dik hullámára is, ami elmélyítheti a
gazdasági-társadalmi válságot
egész Európában.

– Cserszegtomajon a vészhely-
zetben sem állt le az élet. 

– A Magyar Falu Programhoz
kapcsolódva három, összességében
50 millió forint értékû pályázat be-
adását is elõkészítettük. Az orvosi
rendelõ tetõzetének felújítása elo-
dázhatatlanná vált. A tetõ felújítása
kimaradt a 2018-as projektbõl, de
úgy látom, hogy a pályázat több
eleme is túlárazott volt a beruházá-
si költségek és a négyzetméter
árak tekintetében. A sûrûn lakott
Millennium utca aszfaltozása is
megoldásra vár. A 15 milliós keret-
összegû kisgép beszerzés egy nagy
teljesítményû, hó tolásra, só szó-
rásra, rézsûkaszálásra is alkalmas,
pótkocsival kiegészített, két és fél
tonna hasznos teherbírású traktor
vásárlását takarja. Kisgépeket, fû-
nyírókat, mûszaki eszközöket,
egyéb berendezéseket nem túl ré-
gen már beszereztünk több millió
forint értékben. A közterületeink
fenntartásáért felelõs állományi
létszám nem emelkedett. A fizikai
dolgozók hétfõs létszámában ben-
ne van az a munkatárs is, aki az el-
számolásokat, a dokumentálást, az
anyagbeszerzést, üzemanyag-tan-
kolást végzi.  Azt tudni kell, hogy
nagyközségünk területe Nagykani-
zsa város közigazgatási területével
összemérhetõ nagyságú. A késõbb
sorra kerülõ beruházások mellett a
gépbeszerzés azért is van napiren-
den, mert így, akár negyven száza-
lékkal nagyobb területen tudunk
majd munkát végezni. 

A beruházások között az Akácfa
utca aszfaltozását és a Pajtika utca

járdaépítését tudom megemlíteni.
Elkészült a csapadékvíz problémák-
kal sújtott Nyárfa utca burkolatá-
nak cseréje. Ugyancsak az esõvíz
okozta károk enyhítésére, a Csóka-
kõi úton, 36 millió forint ráfordítá-
sával két támfal építését kezdtük
meg. Folyamatban van egy játszó-
tér felújítási projekt is. Az óvodával
egyeztetve – amely ügyeletet és
felvigyázást tartva néhány gyer-
mekkel a vészhelyzetben is mûkö-
dött – az intézmény udvarára sze-
retnénk több, új, ütés- és esés csil-
lapító gumilapokkal biztonságossá
tett, hajót formázó, mászókát,
csúszdát és hintát is magában fog-
laló játszótéri elemet beszerezni,
majd letelepíteni.

A zöld munkák javarészén túl
vagyunk. Folyamatban van a hadiút
és a focipálya rendbetétele, és az
iskola és az óvoda udvarok füvesí-
tése befejezõdött. Az egyik játszó-
téri elem alá ütéscsillapító gumila-
pot helyeztünk. Egy sikeresen le-
zajlott vállalkozói fórumhoz kap-
csolódva most készül egy mobilte-
lefon méretû vállalkozói kisokos ki-
advány, ami minden fontos infor-
mációt tartalmaz a helyben élõk
számára és minden háztartásba
postázásra kerül. A helyi vállalkozók
tevékenységi körét és elérhetõsé-
gét is tartalmazó könyvecskébe a
polgármesteri hivatal ügyfélfoga-
dási rendjétõl, a civil szervezetek
elérhetõségén át az orvosi rendelõ
telefonszámáig igyekszünk minden
hasznosnak ítélt információt bele-
tenni. A cserszegtomaji vállalkozók
megrendelés állományát gyarapíta-

ni szeretnénk önös érdekbõl is. Szá-
munkra sem mindegy, mekkora
iparûzési adó folyik be és az élhe-
tõbb környezet megtartása sem el-
hanyagolható.

– Milyen rendezvények megtar-
tására nyílt lehetõség?

– A normális és megszokott éle-
tünk beindulását egy olyan rendez-
vénnyel szerettük volna megkez-
deni, ami legelébb a gyerekekhez
kötõdik. Május legvégén egy mo-
solygós, kincskeresõs családi prog-
ramot szerveztünk, tíz helyszín ki-
jelölésével. A lufikkal dekorált tíz ál-
lomáson kisebb-nagyobb meglepe-
tések mellett találós kérdéseket is
elrejtettünk. Arányosított csokolá-
dé jutalom járt mindazoknak, akik
felkeresték a Panoráma kemping,
az Orbán tér, az Iskola utca Major út
felé vezetõ szakasza, az óvoda kör-
nyéke, a Vénusz étterem környéke,
a Coop üzlet környezete, a kultúr-
ház, a Kucori út és a dr. Vajkai Aurél
tér kijelölt állomáshelyeit. A kincs-
vadászat annak ellenére sikerrel
zajlott, hogy az idõjárás nem ked-
vezett a Kupár-Kovács Fruzsina és
az Elekes Éva által életre hívott vi-
dám programnak. 

A koszorúzással egybekötött
Hõsök Napi megemlékezés része-
ként kegyeletadó szentmisék vol-

tak a Cserszegi Rózsafüzér Királyné-
ja templomban és a Tomaji Szent
Anna templomban. A trianoni bé-
kediktátum 100. évfordulója alkal-
mából, a nemzeti összetartozás je-
gyében a tündérkertben kegyeleti
megemlékezést tartottunk. Tûz-
gyújtással és közös népdaléneklés-
sel látogattunk el lélekben az elsza-
kított országrészekre. 

Az ünnepségünket az összetar-
tozásunk megerõsítéseként az er-
délyi Dálnok és a vajdasági Adorján
testvértelepüléseink lakóival élõ-
ben is megosztottuk. A rendezvény
a Cserszegtomajért Hagyományõr-
zõ Egyesület szervezésében, a
nyugdíjas klub, a népdalkör és a
polgárõr egyesület közremûködé-
sével, önkormányzatunk támogatá-
sával valósult meg. A sportélet is
beindult. A shotokan karate klub
tagjai és a zenés nõi tornát kedve-
lõk is új erõre kaptak. A nyári fesz-
tiválok feltétlen megtartását nem
erõltetjük, inkább majd a szüreti
programunkat szeretnénk az eddi-
gieknél is színvonalasabbá tenni. A
futballpálya környezetét valódi
rendezvénytérré kívánjuk átalakíta-
ni. A szennyvíz- és ivóvízbekötések,
az áramvételezés megerõsítése itt
elengedhetetlen lesz.

Nemes Norbert

A szokásosnál egy hónappal
késõbb, látványos jelképpel, egy
forgalomirányító fényjelzõ készü-
lék zöld lámpájának felvillanásá-
val indították el a Zalakarosi
Strandfürdõ pénztára elõtt az 55.
strandszezont. Az ünnepséget bá-
jos szépségével megtisztelte a
tanakajdi Becker Vivien a fürdõ-
város tavalyi szépségversenyének
nyertese. A csinos fiatal hölgy ez-
úttal is igazolta, hogy az egész-
ségmegõrzés és az egészséges
életmód nagyköveteként is helyt-
áll. A média és a turisztikai part-
nerek gyûrûjében, barátságtalan
idõben, de sok barátságos gesz-
tussal, Novák Ferenc polgármes-
ter mondott köszöntõt. 

„Különleges év az idei. Nemcsak
azért, mert 55 éves a fürdõ, hanem
azért is, mert a járványhelyzet
okozta nehézségeket, korlátozáso-
kat is sikerült javarészt felszámol-
ni.” Jelezte: Guller Zoltán, a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezérigazga-
tója a közelmúltban olyan lényeg-
látó gondolatot fogalmazott meg,
ami igaz a dél-zalai gyógyüdülõ-
hely mindennapjaira is: „Ha vendég
van, minden van.” A kijelentés
Zalakaros gazdaságára is igaz. Re-
ménykedünk, hogy a turisták ha-
marosan képesek lesznek helyre-
billenteni a település gazdaságát –
húzta alá Novák Ferenc. 

– Zalakaros az egészség városa-
ként is hirdeti magát, és mi, min-
dent megteszünk az itt élõ polgá-
rok és az ide érkezõ vendégek
egészségének megõrzéséért, meg-
tartásáért. A fürdõben is elvégez-
tük az elõírt óvintézkedéseket
(testhõmérséklet mérés lehetõsé-
ge, fertõtlenítõ pontok, várakozási
pont kijelölések), és betartottunk
minden olyan elõírást, amely azt
segíti, hogy mindenki egészsége-
sen hagyhassa el a népszerû
gyógyhelyet. Az Egészséges Váro-
sok Szövetségének tagjaként arra
is büszkék lehetünk, hogy az el-

múlt 55 esztendõben mintegy 30
millióan látogattak el a települé-
sünkre. Ennyi ember pedig nem té-
vedhetett, amikor Zalakarost vá-
lasztotta pihenése, gyógyulása
helyszínéül. Az ország egyik legbiz-
tonságosabb, legtisztább, legvirá-
gosabb városában a gyógyhelyi ka-
rakter megõrzése kiemelten fon-
tos. A település építése, szépítése,
dekorálása a járványhelyzetben
sem maradt el. Elültettünk mint-
egy 30 ezer tõ kannavirág tövet is,
ami a fürdõhely egyik jelképe lett
az elmúlt évtizedekben. A belföldi
vendégek körében Zalakaros to-
vábbra is az egyik legnépszerûbb
turisztikai célpont, ahol idén is szí-
nes programok várják majd az ér-
deklõdõket. A gyógyvizes meden-
cék és az élményelemek a jogsza-
bályokhoz igazodva fognak elindul-

ni. Az értékes hagyományok, az év-
tizedes tradíciók folytatása mellett
hitet tevõ polgármester köszöne-

tet mondott mindenkinek, különö-
sen a turisztikai szervezeteknek,
akik együttmûködése hozzásegí-
tette a várost ahhoz, hogy a lámpa
zöldre válthatott. 

A hazai turisztikai élet legfonto-
sabb szereplõit bemutató szakmai
kiadványba – idén már második al-
kalommal – került be Novák Fe-
renc, Zalakaros város polgármeste-
re is a hazai turizmus TOP 10 legsi-
keresebb vidéki polgármesterei kö-
zött. A Balaton kiemelt turisztikai
fejlesztési térség egyik emble-
matikus településének polgármes-
terét arról kérdeztük, hogy milyen
fõ feladatok ellátása lesz napiren-
den júniusban.

– A fürdõ indításáról már szól-
tunk, reményeink szerint hamaro-
san készülhetünk a zárt terek meg-
nyitására is. Podlovics Péter sze-

mélyében a közelmúltban megvá-
lasztottuk a fürdõ új vezérigazga-
tóját. Településünkön igyekeztünk
mindent megtenni az emberek
egészégének védelme érdekében,
az eddigi erõfeszítések eredmény-
nyel jártak. Folyamatosan tér visz-
sza az élet a rendes kerékvágásba,
nyitnak a szolgáltatók, ovisaink pe-
dig egy fantasztikus sportudvart
kapnak ajándékba.

– Kínál-e újdonságot, különle-
gességet nyáron a zalakarosi für-
dõ?

– 2020 a „Gyermekek éve” a
Zalakarosi Fürdõn, ez ad keretet a
tervezett programsorozatnak. Az
eddigi családbarát attrakciókat
erõsítve, a kreatív és sportprogra-
mok mellett animációs projektkí-
nálatunkra helyezzük a hangsúlyt,
ahol többek között felhívjuk a fi-
gyelmet az egészségmegõrzésre.
A játékok során még több mozgást
iktatunk be, valamint ismeretter-

jesztõ programokat szervezünk. Az
animációs gyermekprogramok pe-
dig igazodnak az ünnepek és a jeles
napok tematikájához. 

– Milyen szakaszánál tart a
gyógyhelyi városközpont építése?

– Az év végére készülünk el ve-
le. A látogatóközpont épülete már
szerkezetkész, ugyancsak utolsó
építési fázisába érkezett a szabad-
téri színpad kialakítása is, öltözõk-
kel és egyéb fedett kiszolgálóhelyi-
ségekkel. Mindezek közelében már
folyik a rendezvénytér díszköves
burkolása, de épül futópálya és
több más szabadtéri attrakció is. A
kertmozi világítástechnikai felújítá-
sa már megtörtént, a termáltóig
vezetõ, egységes utcabútorokkal
ellátott sétány pedig összeköti a
különbözõ látnivalókat. Reménye-
ink szerint 2021 tavaszától fogad-
hatja majd az új gyógyhelyi köz-
pont a látogatókat.

– nemes –

BÁTRAN A VÉSZHELYZETBEN IS

Cserszegtomaj cselekszik

ZALAKAROS ZÖLD LÁMPÁVAL

Nyitotta meg a fõidényt

Novák Ferenc és Becker Vivien
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A BOCFÖLDEI  Közös Önkor-
mányzati Hivatal TÓFEJI Kiren-
deltsége  a koronavírus-járvány
éles idõszakában is biztosította
az ügyfélfogadást az országos
intézkedések maradéktalan be-
tartása mellett. A 2020-as esz-
tendõt, ahogy minden települé-
sen, úgy Tófejen is meghatároz-
za a vírushelyzet, ami miatt ren-
dezvények maradnak el. A jár-
ványügyi helyzetre való felké-
szülésrõl, az év hátralévõ fel-
adatairól és terveirõl Horváth
Zoltán polgármesterrel, Lakatos
György alpolgármesterrel vala-
mint Pappné Varga Angéla al-
jegyzõvel beszélgettünk.    

– Ha a pályázatokat nézzük, az
év eleje csendesen indult, hiszen
csak a falugondnoki szolgálat feb-
ruár elsejei elindítása adott meg-
valósítandó plusz feladatot, a töb-
bi rendszeres munkánk mellett
mondta Pappné Varga Angéla al-
jegyzõ. – Önkormányzatunk élt
azon jogszabályi változással, ami
800 fõs lélekszámú települések
számára is lehetõvé tette a falu-
gondnoki szolgálat bevezetését.
Mûködtetéséhez tehát állami tá-
mogatást kapunk. A feladat ellátá-
sához rendelkezünk gépjármûvel
egy elõzõ pályázatból. 

A járványügyi veszélyhelyzet ki-
hirdetése után a kormány intézke-
déseinek megfelelõen végeztük
feladatainkat. A hivatal nem home
office-ban végezte munkáját, ha-
nem helyben biztosította a szemé-
lyes ügyintézés lehetõségét a la-
kosságnak. A létszámkorlátokat és
az óvintézkedéseket betartva en-
gedtük be az embereket a hivatal-
ba, illetve két házasságkötésnek is
helyet adtunk. Emellett az aktuális
államigazgatási feladatainkat is el-
láttuk. Március 16-tól május 24-ig
az óvodát szüneteltettük, mely idõ
alatt nem kellett ügyeletet tarta-
nunk, mert mindenki megoldotta

otthon gyermeke felügyeletét. Mi-
vel saját konyhával rendelkezünk,
az étkeztetést továbbra is biztosí-
tottuk az iskolások, az óvodások, a
szociálisan rászorultak, valamint a
vendégétkezõk számára, az éthor-
dós megoldás helyett egyszer
használatos edényekkel. Az étel-

szállítást a falugondnoki szolgálat
végezte az idõsek nappali ellátásá-
ban dolgozók segítségével.  Az ön-
kormányzati intézményfenntartó
társulás konyhájának üzemelteté-
sével a dolgozók munkahelye nem
került veszélybe, ami szintén fon-
tos volt számunkra.

Az év eleji programjainkat még
meg tudtuk tartani, de március

16-ával, ahogy az egész ország-
ban, mi is várakozó álláspontra
rendezkedtünk be a további ren-
dezvények tekintetében. A jár-
ványügyi idõszakban folyamato-
san tájékoztattuk a lakosságot az
aktuális helyzetrõl és intézkedé-
sekrõl, melyhez a közösségi médi-

át is igénybe vettük – folytatta
Lakatos György alpolgármester. –
Önkormányzatunk mindjárt a jár-
vány elején elsõk között vásárolt
többször használatos szájmaszkot
a település valamennyi lakója szá-
mára, mégpedig gyermek és fel-
nõtt méretben. Maszkot lakossági
kezdeményezésre is varrtak. Pol-
gármesteri döntés értelmében,

illetve a képviselõ-testülettel
egyeztetve minden családnak
egyszeri 10 ezer forintos támoga-
tást adtunk plusz kiadásokra, pél-
dául fertõtlenítõszerek vásárlásá-
ra. Önkormányzatunk vásárolt egy
ózongenerátort, amellyel az intéz-
ményeket (orvosi rendelõt, óvo-

dát, hivatalt, konyhát) fertõtlení-
tettük. A buszmegállókat, vasúti
várót folyamatosan a játszóterek
eszközeit a korlátozás feloldása
után minden nap fertõtlenítõsze-
rekkel mosattuk le. Tófejen igazolt
koronavírus-fertõzött nem volt.
Hatósági karanténba öt fõ került,
csak a külföldi munkahelyükrõl va-
ló hazatérés okán. 

Visszatérve a közösségi progra-
mokra, nem tudtuk megtartani a
tavaszi fesztivált, a motoros csalá-
di napot, a juniálist, illetve elmarad
az egyhetes alkotó- és festõtábor
is. A létszámkorlátozás miatt az au-
gusztusi kétnapos falunapunkról is
le kell mondanunk. Egyelõre az is
bizonytalan, hogy õsszel tudunk-e
nagyobb rendezvényt tartani. Ez
az õszi forgatag lenne szeptember
végén, október elején. Talán ki-
sebb programok megtartására le-
hetõség lesz. 

– A Magyar falu programon ta-
valy 15 millió forintot nyertünk az
intézményfenntartói társulás által
mûködtetett óvoda teraszának le-
fedésére – tért rá az önkormány-
zat fejlesztési terveire Horváth
Zoltán polgármester. – Ez a munka
kitolódott a nyárra a járványhely-
zet miatt. De nem ültünk tétlenül,
hiszen ezt az idõszakot további pá-
lyázatok készítésére is kihasznál-
tuk. A Magyar falu program idei ki-
írásait figyelembe véve pályázatot
nyújtottunk be 20,5 millió forintos
támogatási igénnyel a Hunyadi ut-
ca rekonstrukciójára. Ebben az ut-
cában felújítanánk a járdát is,
melyre 5 millió forintot kaphatunk
anyagköltségre. A munkadíj ezen
felül lenne. Tófeji favázas közössé-

gi tér és kemence kialakítása címû
pályázatunkkal közel 30 millió fo-
rintra számítunk. Ebbõl a közössé-
gi házat bõvítenénk egy 140 négy-
zetméteres fedett terasszal. To-
vábbi két beadott pályázatunkkal a
sportcentrum melletti, valamint az
óvodaudvari játszótér eszközpark-
ját szeretnénk fejleszteni 5-5 millió
forintból. 

A tavasz mindig sokat munkát
ad a közterületeken, hiszen ilyen-
kor indul növekedésnek a növény-
zet. Szakembereket hívtunk azért,
hogy a veszélyes fák kivágását és
metszését oldják meg. A keletke-
zett faanyagot a közeljövõben ki-
osztjuk a rászorulóknak. Májusban
a közterületek virágosítása is meg-
történt. 

Nagyon bízunk abban, hogy a
koronavírus-járvánnyal terhelt hó-
napok után a lakosság és az önkor-
mányzat számára egyaránt köny-
nyebb idõszak következik az év
hátralévõ részében. Az egészség-
ügyi készültséget természetesen
fenntartjuk. Reméljük, beérik a pá-
lyázatok készítésébe fektetett
munkánk. Kedvezõ elbírálásra szá-
mítunk, hogy az elkövetkezõ hó-
napokban hozzáláthassunk terve-
ink megvalósításához. 

Antal Lívia

TÓFEJEN A VÉDEKEZÉS MELLETT

Pályázatok készítésére fókuszáltak 

Bödeháza szentistvánlaki
falurészében emlékkö-
vet avattak a nemzeti

összetartozás szimbólumaként
a trianoni békediktátum aláírá-
sának 100. évfordulója alkalmá-
ból. Az emlékkõ az 1910-ben ál-
lított kereszt szomszédságában
fekszik, ott, ahol eredetileg hú-
zódott volna a trianoni határ
Magyarország és az akkori
Szerb–Horvát–Szlovén Állam, a
késõbbi Jugoszlávia között.

A trianoni szerzõdés kettévágta
Hetés falvait, területeket, családo-
kat elválasztva egymástól, fogal-
mazott köszöntõjében Bedõ And-
rea, Bödeháza polgármestere.
Szentistvánlakról (korábbi ne-
vén Jósec) azonban megfeled-
keztek, nem nevesítették a
trianoni határleírásban. Ami-
kor a határt véglegesítették
1922-ben, döntöttek az akkor
még nem Bödeházához tarto-
zó falu sorsáról, hogy Magyar-
ország része marad. A
Szentistvánlaktól messzebb
fekvõ, de szomszédos Zsitkóc
a mai Szlovéniához került. A
határt odébb húzták meg, ami
része a 2014-ben átadott
Bödeháza és Zsitkóc között létesí-
tett Barátság parknak. A vasfüg-
göny szétválasztotta Hetés falvait,
de késõbb egy mintaprojekt kere-
tében sikerült újra összekapcsolni
a mikro térséget, amiért a telepü-
lések, közte Bödeháza elnyerte az
Európai Tanács Táj Díját 2015-ben.
A trianoni határ nemcsak fizikailag
választott el egymástól embere-
ket, de a lelkekben is komoly töré-
seket okozott.  A jelenlegi járvány-
helyzetben mindenki átérezhette,
milyen is lehetett ez, emelte ki a
polgármester. 

A kijelölt határ egy kés volt, ami
településeket vágott szét, családo-
kat választott el egymástól, fûzte
tovább a gondolatot Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, utalva arra, hogy száz évvel
ezelõtt, a trianoni békediktátum-
mal Magyarország elvesztette te-
rületének kétharmadát, lakosságá-
nak egyharmadát. Vajon az anya-
országban élõknek, a kor politiku-
sainak lehetõsége arra, hogy ne
történhessen meg ez a bûntény,
tette fel a kérdést. Talán nem is
sejtették, hogy mivel jár majd ez a

döntés, amit a fejünk fö-
lött, megkérdezésünk nél-
kül hoztak. Vajon meg tud
maradni a határon túli ma-
gyarság újabb száz évig? A
parlament azért döntött
úgy 2010-ben, hogy bizto-
sítja számukra a magyar ál-
lampolgárság megszerzé-
sét. Ez idáig mintegy 1,1
millióan éltek a lehetõség-
gel, hogy nemzettársaink-
ból honfitársainkká válja-
nak, hangsúlyozta végül.  

A mai magyar–szlovén határt
érintõ trianoni határrendezés rész-
leteit Göncz László történész is-
mertette elõadásában. Az emlékkõ
avatásán részt vett még Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alel-
nöke, Horváth Ferenc muravidéki
kisebbségi magyar parlamenti kép-
viselõ, Magyar János, Lendva pol-
gármestere valamint a környékbe-
li magyar és muravidéki települé-
sek vezetõi, képviselõi. A Molnár
Attila kõfaragó által készített em-
lékkövet Végi Csaba esperesplébá-
nos áldotta meg.

– A település sokat köszönhet
Czupi Magdolna korábbi polgár-
mesternek, akinek több cikluson át
tartó tevékenysége során szem-
mel látható fejlõdésnek indult a fa-
lu – mondja Bedõ Róbert, aki 1998
óta képviselõ-testületi tag. Így õ is
részese volt annak a munkának,
amellyel munkahelyek jöttek létre,
megteremtõdtek az óvodai, az is-
kolai és az egészségügyi ellátás, a
szabadidõ hasznos eltöltésének és
a kulturális tevékenységek feltét-
elei. Az utóbbit azért is állíthatja
magabiztosabban, mert õ a
csesztregi színjátszó kör vezetõje. 

– Az önkormányzati munka va-
lóban nem volt ismeretlen szá-
momra, de, mint polgármester, a

járványügyi helyzettel egybõl a
mélyvízbe csöppentem. Az elsõ
félév bizony nem a fejlesztésekrõl
szólt; hogyan tudjuk még szebbé
és élhetõbbé tenni a falut. Erõin-
ket a veszélyhelyzet kezelése kö-
tötte le. Persze nem telt ese-
ménytelenül ez az idõszak, hiszen
dolgoztunk az elõzõ ciklusban el-
indított beruházások megvalósí-
tásán is.

Február végén adtuk át a 11 la-
kást magába foglaló fecskeházat,
amit a volt tsz-irodaház külsõ és
belsõ felújítása révén alakítottunk
ki. A Leader-program által támo-
gatott beruházás a fiatalok hely-
ben maradását szolgálja Lenti tér-
ségében. A 40 év alatti beköltözõk

öt évig lakhatnak itt, mialatt bérle-
ti díjat nem, csak közüzemi díjakat
kell fizetniük. Lakás-elõtaka-
rékossági számlát azonban nyitni-
uk kell, amelyre havonta minimum
20 ezer forintot kell befizetniük
fejenként a házastársi, illetve élet-
társi viszonyban lévõ pároknak. 

A tíz település alkotta intéz-
ményfenntartó társulás tavaly pá-
lyázatot nyert a Magyar falu prog-
ramon az óvodaterasz burkolatá-
nak cseréjére, amit tavasszal vé-
geztünk el. Az új gumiszõnyeg-bo-
rítás különlegessége, hogy beépí-
tett ábrákat tartalmaz, amelyek a
gyermekek mozgásának, matema-
tikai képességeinek fejlesztését
szolgálják.  

A két legnagyobb helyi foglal-
koztatónál, a Schunk Carbon
Technology valamint a Femat Kft.-
nél több százan dolgoznak. A kül-
sõs munkavállalókat buszok szál-
lítják, melyek megfordulása, par-
kolása állandóan gondot jelentett.
Ez hamarosan megoldódik, hiszen
állami beruházásban elkészült egy
nyolc beállásos parkoló a két cég-
gel szembeni területen, amit a
közeljövõben állítanak forgalom-
ba. Megjelentek a Magyar falu
program újabb kiírásai, így pályá-
zatot nyújtunk be több járdasza-
kasz rekonstrukciójára, közterüle-
tek karbantartásához szükségek
gépek beszerzésére, valamint a
színpad és függönyrendszerének
felújítására. 

Büszkék lehetünk a kilenc civil
szervezetünkre, a közösségi illetve
a kulturális és sportéletben kifej-
tett munkájukra. Sajnos, a jár-
ványhelyzet miatt ezt most hiá-
nyolhatjuk, hiszen nem lehet ren-
dezvényeket tartani. Talán egy
családi napra lesz alkalmunk, ha a
létszámkorlátok változnak.

Emlékkõ a trianoni határonCsesztreg vonzerejét erõsíti
Csesztreg vezetésének falufejlesztési szándékát mindig is azt

határozta meg, hogy helyben álljon rendelkezésre minden olyan
szolgáltatás, amelyek megtartják a lakosságot, a fiatalokat, és
amelyek a betelepülõk számára is vonzóvá teszik a települést.
Ugyanezt ezt az irányt szeretné követni Csesztreg tavaly õsszel
megválasztott polgármestere.

Vigh László, Bedõ Andrea, Pácsonyi Imre

Vigh László, Cseke Erika óvodavezetõ,
Bedõné Lõrincz Valéria óvodapedagógus és Bedõ Róbert

Fotók: Antal Lívia

Borverseny március elején



HIRDETÉS8 RÉGIÓ


