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A ZALAEGERSZEGI SPORT- ÉS TANUSZODA A VÁROS ÉS TÉRSÉGÉNEK ÉPÜL

Jövõ tavasszal már fogadja látogatóit
Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda elnevezést kapta a város
új létesítménye, melynek építése
jó ütemben halad. A felirat mellett valamennyi homlokzati borítóelem is felkerült már az épületkomplexumra. Építik a megközelítését szolgáló buszöblöt is
a Göcseji úttal párhuzamosan.
Ezt már a járókelõk is láthatják, a
belsõ munkálatokat viszont
nem, amit sajtóbejárás keretében mutattak be.

Diós András, Bali Zoltán, Bánhegyi Péter, Vigh László,
Balaicz Zoltán és Gecse Péter
szönhetõen már jóval nagyobbat
mertek álmodni, melynek megvalósításán dolgoznak jelenleg. A
minden elemében új épületegyüttes átadását 2022 tavaszára tervezik, amit a sportolók mellett a
városlakók is nagyon várnak. Az
uszodakomplexummal nemcsak
Zalaegerszeg gazdagodik, hanem
a térség is; biztosítva a kikapcsolódás és a sportolás lehetõségét a
környéken élõknek, és a távolabbról érkezõ turistáknak is.
Vigh László országgyûlési képviselõ miniszteri biztos az új
uszoda térségi szerepérõl beszélt

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, hogy az
új uszoda, tanuszoda és városi
strand a Modern városok program
keretében 9,5 milliárdos ráfordítással épül. Mint fogalmazott: ez
jelentõs elõrelépés, hiszen 2014ben még csak a strand megújításáról és az 1969-ben átadott
uszodaépület kisebb rekonstrukciójáról gondolkodtak. 2017-ben a
jelentõs állami támogatásnak kö-

Elsõ írásos említésének 700
éves évfordulóján nagyszabású
falunapot rendeztek Molnáriban, a határmenti horvát nemzetiségû településen július középsõ szombatján.

– Molnári neve, királyi adománybirtokként, legelõször egy
1321. szeptember 25-én keltezett
dokumentumban szerepel, de a
falu bizonyosan létezett már korábban is, hisz a határban a régészek õskori emlékeket és kelta
cserépdarabokat is feltártak –
mesélte Kósa János polgármester,
aki a program részleteibe is beavatott. – A rendezõ helyi önkormányzat szerepvállalásán túl a
rendezvény szervezésében aktívan közremûködött a Molnári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Murai Rafting Vízitúra Egyesület, a helyi horgász – illetve
sportegyesület, a MOKE és a
MTSZÉE. Az EMMI Széchenyi 2020
projekt által szponzorált, három
helyszínen egyszerre is zajló esemény támogatói között volt többek mellett: a Zala Megyei Közgyûlés (ZMK), a Colonia Club Caffe,
a Kis Joy's presszó, a Skandimania
és a Club Africa. A számos díszvendég közremûködésével tartott esemény a Rózsafüzér Király-

A TELEPÜLÉST 700 ÉVE EMLÍTETTÉK ELÕSZÖR

Kerek évfordulót ünnepelt Molnári
állított hõsi emlékmûvet. A néprajzi, hely- és hagyománytörténeti vonatkozású kiállítás a kultúrházban mutatta be a település értékeit az alapítástól egészen napjainkig.
Az ünnepen Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ méltatta a
község vezetésének azon törekvéseit, amelyek a hagyománytiszteletre építkezve, folyamatosan hoznak létre új értékeket. Vendégünk
volt, sokak között: Bene Csaba, a
ZMK alelnöke; Horváth János Milán,
az Országos Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.
(Folytatás a 2. oldalon.)
nõje templomban bemutatott ünnepi hálaadó szentmisével vette
kezdetét, majd a hívek és vendégek képviseletében a község és a
megye elöljárói megkoszorúzták
az elsõ és második világháborúban elesett áldozatok tiszteletére

A Zalai Napló legközelebbi száma
2021. auguszus 31-é
én jelenik meg.

www.zalamedia.hu

annak okán, hogy a zalaegerszegi
járásban élõ százezer ember is élvezheti majd elõnyeit, akár az
úszásoktatás, akár a szabadidõs
tevékenység tekintetében.
Gecse Péter alpolgármester
azt mondta, jó ütemben halad az
építkezés, így az év végén megtörténhet a mûszaki átadás-átvétel. A jövõ év elsõ hónapjai a különféle engedélyek beszerzésével és a vízpróbákkal telik majd.
Jelenleg gépészeti, villamossági,
burkolási és festési munkák zajlanak az épületen belül.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL
 Világlik Vonyarcvashegy vágyálma

7. oldal

 Megkezdõdött a Mura-híd tervezése

9. oldal

 Az okiratoktól a használati tárgyakig

11. oldal
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A TELEPÜLÉST 700 ÉVE EMLÍTETTÉK ELÕSZÖR

KALEIDOSZKÓP

BEMUTATKOZTAK A GÖCSEJI TÁJEGYSÉG FALVAI

Kerek évfordulót ünnepelt Molnári A novai aratónapokkal a Dombérozóba
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egykori díszpolgárok leszármazottjai mellett a jelenleg élõ
nagyrabecsült díszpolgárok, valamint az innen elszármazott neves
polgárok is meghívást kaptak a különleges alkalomra. A plébánoson
és háziorvoson és a környékbeli
falvak vezetõin mellett a majd
negyven díszvendég közt volt:
Cziráki László a Délzalai Víz és Csatornamû Zrt. igazgatója és Kendli
Richárd, a cég üzemeltetési-szolgáltatási igazgatója, dr. Koósz Attila tiszteletbeli horvát konzul, Bíró
László nyugállományú határõr alezredes, Sifter Éva a letenyei rendõrõrs bûnügyi alosztályvezetõje,
Czupi Gyula, a Nagykanizsai Városi
Könyvtár igazgatója, Száraz Csilla
régész, fõmúzeológus-igazgató.
A XX. évszázad meghatározó
munkáltató egységeit egykor irányítók leszármazottjai mellett a
horvátországi Kotor község vezetõi közül is többen elfogadták az
invitálásunkat, de a Mura-menti
Társulás illetékes irányítói is tiszteletüket tették. Az estig tartó
programban szerepelt Kósa Peti
és bandája, az ovisok tánccsoport-

Nován július 10-11-én 32. alkalommal rendezték meg a Göcseji
Aratónapokat. A kétnapos rendezvény fókuszában a népi kultúra
értékeinek bemutatása mellett a régi falusi élet, munkarend egy
szegmensének, a kézi aratásnak a megismertetése állt. A rendezvény egyúttal nyitányául szolgált az 5. Dombérozó rendezvénysorozatnak, amely a Göcseji tájegység gondosan õrzött sajátos értékeit tárta a látogatók elé tíz napon át.

ja, a helyi, a Fityeházi, a Beleznai
valamint a Kotoriba asszonykórus,
a Semjénházi Gyöngyszemek, a
Zalagyöngye néptánc-együttes.
Müller Kati retró slágereket, a
Canisca Chronica formáció középkori zenét adott elõ, de szerepelt
Dj OJ és a STOBOS Tamburazenekar és szerveztünk táncházat a
gyermekeknek. A látogatóközpontban a kézmûvesház fazekasés kosárfonóbemutatóit nézték
meg. A kísérõ programokban a
Thúry György Vitézlõ Iskola, a

A megnyitón elsõként Németh József, Nova polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
Mint mondta, az aratás évszázadokon át embert próbáló nehéz fizikai munka volt, amit a
kézikaszás arató versennyel kívánnak felidézni. Erre vállalkoz-

az azokat szervezõ civil szervezetekkel lehet elõsegíteni.
Pácsonyi Imre, a rendezvényt
támogató Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke kiemelte: érték ez a
rendezvény és egyben tisztelet
õseink iránt. Egy olyan világ
iránt, amikor még az ember har-

tak a gellénházi Tarló betyárok és
Kaszapengetõk, a gutorföldei
Handa-banda és Náprádfa, a
ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas
Egyesület, a Lakhegyi Dalos Kör
és a Lakhegyi Önkormányzat Hagyományõrzõi, a Becsvölgyei
Aratóbanda, a vasboldogasszonyi
Községi Népdalkör Egyesület és a
nagykutasi Rebecse egyesület.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy fogalmazott, ma a falvak reneszánszukat élik, hiszen számos fejlesztési lehetõséget biztosít számukra a Magyar Falu Program. A
komfortérzet növelésén túl
megmaradásuk záloga, hogy az
ott élõk jól érezzék magukat,
amit a novai aratónapokhoz hasonló közösségi programokkal és

móniában élt a természettel, és
a paraszti munka nehézségei ellenére az emberek meg tudták
õrizni a lelki békéjüket.
A Göcseji Dombérozón résztvevõ települések nevében Farkas
Imre Józsefné, Gellénháza polgármestere szólt. Véleménye szerint
az, hogy 32 település, 50 helyszín, 10 nap és több mint 100
rendezvény alkotja a program sorozatot, jól igazolja a létjogosultságát és szükségességét. Ez egy
olyan összefogás, ami országosan
is ráirányítja a figyelmet a Göcseji
tájegységre, és turistákat vonz
ide.
Magai Ágota, a Göcsej Civil
Társaság alapítója, a rendezvény
ötletgazdája szintén a program
országos kihatását emelte ki, hi-

Zrínyi Kadétok, a Kanizsai Császár
Huszárok, az I. és II. világháborús
hagyományõrzõ katonák, a határõr relikviák, a honvédség, a rendõrség képviselõi mutatkoztak be.
A kézmûves kirakodó vásáron
felül a kulináris élvezetek, a sütésfõzés is helyet kaptak a programban. A helybeli kenu kikötõtõl
Murake-resztúrig tartó öt kilométeres, egy órán keresztül tartó
rafting vízitúra is sok érdeklõdõt
vonzott.
Nemes Norbert

III. KEMÉNFAI HÍDI VÁSÁR

Önfeledt jókedvvel, derûvel
A dance-mulatós zenék legújabb darabjaként 16 évvel ezelõtt alakult Kredenc együttes fiatal srácainak látogatókat vonzó szereplésével szervezték meg a III. Keménfai Hídi Vásárt, ahol a százfõs falu lakóin kívül több százan szórakoztak a környékbeli községek lakói közül, de még a megyeszékhelyrõl is.

A vásáron csak olyan helyi, környékbeli és vidéki kézmûvesek tehették ki a portékáikat, akik saját
kezükkel készítették az eladásra

szépséges darabjait. A rendezvény
alaphangulatát a zalalövõi Salla
Néptánccsoport tagjai, Tuboly Viktória dalai és az alibánfai Lila Akác

gyományõrzéshez kapcsolódik. A
miniszteri biztos megköszönte
Cser Gábor keménfai polgármester 2017-es ötletadó, tradíció teremtõ szerepvállalását, mely a
Zalalövõt elkerülõ út keménfai
szakaszán lévõ viadukt alsó részét töltötte valódi meg élettel,
szórakoztató tartalommal. A gyerekeket ugrálóvárral és csillámtetkó készítéssel várták, de persze gondoskodtak a vendégek
étel és ital igényérõl is.
– nemes –

szen a hat évvel ezelõtt megfogalmazott gondolatnak az volt az
egyik célja, hogy Göcsejt országvilág elõtt láthatóvá tegyék. Az
eltelt években felépítettek egy
olyan közösséget, melynek minden tagja érzi, hogy jó benne
együttmûködni. Mint fogalmazott, egy csodálatos fejlesztési
folyamaton haladnak keresztül,
ami tartást és büszkeséget ad
Göcsej falvainak. Köszönetét fejezte ki a településeknek, a rendezvény védnökeinek és támogatóinak, akik mellé álltak a Göcseji Dombérozónak.
Végül Kiss Mihály osztotta
meg gondolatait. Nova korábbi
népmûvelõjének ötlete nyomán
több mint három évtizeddel ezelõtt rendezték meg elõször az
aratónapokat. Háláját fejezte ki
Nova község népének, hogy tenyerén hordozta, õrizte, ápolta
ezt a „szépséges ünnepet” és
hogy a pandémia után az idén
ilyen gazdagon születhetett újjá
az aratónapok, ez azt is jelenti, a
hagyományok mélyen élnek az
emberek szívében.
A megnyitó után a kis- és
nagybandák kivonultak a helybéli Horváth Attila mezõgazdasági
vállalkozó búzaföldjére, melyet a
munka kezdés elõtt Nagy Tamás
helyi plébános áldott meg. A
bandák megmutatták magukat
az aratási versengésben, amelyben zsûri éles szemmel nézte a
levágott tarló magasságát,
egyenletességét, a kévék megfelelõ összekötését, a kötözés
minõségét, a keresztek összerakásának biztonságát.
A 32. novai aratónapokat valóban a hagyományok szõtték át.
A kulturális forgatagban a színpadra lépõk a népmûvészet, a
népi kultúra és a népzene értékeit mutatták be. Nova önkormányzatának már 2020-ban is az volt
célja, hogy a régi paraszti világ
hagyományait felvonultató rendezvényt szervezzen a Göcseji
Aratónapok köré, ami szerencsére idén valóra válhatott.
– AL –

A ZALAEGERSZEGI SPORT- ÉS TANUSZODA A VÁROS ÉS TÉRSÉGÉNEK ÉPÜL

Jövõ tavasszal már fogadja látogatóit
szánt, igényes, minõséget kínáló
termékeiket. A közönség külön elismeréssel fogadta Varga Ernõ
zalacsébi mûvész mestert, aki
nyolc sörasztalra kitéve, egy szabadtéri kiállításon mutatta be a fából készült, a régi paraszti világ
eszközeit, épületeit makettezõ,

Dalkör énekesei adták meg. A számos helyi és térségi támogató segítségével rendezett programon
mondott köszöntõjében Vigh
László országgyûlési képviselõ kiemelte: minden olyan ötlet díjazásra érdemes, ami értékes, hasznos tartalommal bír és a falusi ha-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Végéhez közeledik az 50 méteres, 10 pályás versenymedence
burkolása, amely FINA minõsítést
kap, így nemzetközi megmérettetések megtartására is alkalmas
lesz.
Bali Zoltán alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje a külsõ környezet kialakításáról számolt be. Parkolót építenek a Mártírok útja felõl, valamint az Ady utca és a Göcseji út
találkozásánál, ahol egy buszöblöt is létesítenek az épületegyüttes megközelítése érdekében. A biciklivel érkezõk számára
kerékpártárolókat helyeznek ki.
A Kovács Károly városépítõ
program keretében felújítják a
Mártírok útját a Petõfi utcai keresztezõdésig, valamint új közmûveket építenek az Ady utca

felõl. Az uszodakomplexumot
körbefogó környezet szebbé tétele érdekében jövõre felújítják
a Rózsák terét is.

A létesítmény fogadótere
egyesíti a múltat és a jelent, hiszen Németh János az egykori
uszoda falát díszítõ, A víz mitoló-

giája címû alkotását ide helyezték
át. Az 1971-ben létesített több
elembõl álló dombormû akkor egy
sorban, most a helyszûke miatt
három sorban mutatja magát. Az
uszodakomplexum több technológiai érdekességgel is rendelkezik.
Ezek egyike, hogy tetejének mintegy 50 százalékát karbantartást
nem igénylõ zöld növényzet borítja a hõszigetelés hatékonyságát
szolgálva. A versenymedence
2700 köbméteres vízszükségletét
termálkút biztosítja, 270 fõs lelátója elé kerülõ üvegkorlát pedig a
szabad rálátást teszi lehetõvé a
medencére a közönség számára.
A sajtóbejáráson Diós András, a
ZÁÉV Zrt. projekt-fõmérnöke, valamint Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõje is részt vett.
Antal Lívia

Kiadó: ZALA-LAP Kiadói Kft. • Felelõs kiadó: Borda Menyhért • Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • ZALAI NAPLÓ • ISSN 1217-8403 • Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. • Pf.: 199 •
Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (92) 599-353, telefon: (92) 599-354 • E-mail: info@zalamedia.hu, zalalap@gmail.com • Marketing: Dr. Varga Zoltánné 06-30/9168-670
• Munkatársak: Antal Lívia szerkesztõ-újságíró, 06-30/696-6668, Nemes Norbert, Pánczél Petra • Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest • Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ • Terjeszti a ZALA-LAP Kft.

TÉRSÉG

AKTUÁLIS

3

HÁROMSZENTEKI BÚCSÚ PÁKÁN

Sajtóközlemény

Kitelepítettek keresztjét avatták

A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS
2021. JÚLIUS 6-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL

A Pákai Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelt mûemlék templom zsúfolásig megtelt helyi és környékbeli hívekkel,
akik részt vettek a község háromszenteki búcsúünnepén tartott
ünnepi szentmisén, melyet dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek celebrált a barokk templom nevét adó apostolok tiszteletére.

Az érsek sorra vette a két
apostol különbözõségeit, majd
utalt arra, hogy hitük megszilárdulása révén megerõsödött ben-

tott tagjai. Németh Csaba plébános megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte dr. Kövér
László, a magyar országgyûlés el-

lódva igyekeznek rendbe tenni a
közösségi házat és a gazdasági
épületet. Kiemelte: a magyar államtól idén több mint 20 millió
forint összegû forrás érkezett rekonstrukciós munkákra.
Ezt követõen az egyházi méltóságok megáldották a felújított
Kitelepítettek Keresztjét. Cseresnyés Péter köszöntõjében utalt
az 50'-es évek ordas eszméire, a

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága által a közgyûlés részére
megküldött TOP pályázatokról
szóló döntés meghozatala a testület rendkívüli összehívását tette
szükségessé.
A testület 2020. szeptember
17-én ülésezett utoljára, összehívására hosszú idõ után elõször kerülhetett sor.
A közgyûlés döntése értelmében a TOP-2.1.3-16 azonosító számú Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések címû
felhívás vonatkozásában az idei év
májusában már támogatott 14 db
támogatási kérelem mellett további 17 db pályázat részesíthetõ
támogatásban, így a korábbi 2,6

Mrd forint összegû forráslekötésen túl újabb 1,7 Mrd forint össze-

gû támogatás odaítélésére kerülhet sor Zala megyében.

A KÖZÉP-ZALA GYÖNGYSZEMEI LEADER-CSOPORT PÁLYÁZATAIVAL

Helyi fejlesztéseket támogat
Lukács Tibor, Cseresnyés Péter, dr. Márfi Gyula, dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke,
(mellette felesége) és Németh Csaba
nük a Jézus iránti és mindenkire
kiterjedõ õszinte, kölcsönös, igazi szeretet, ami máig élõ példaképpé tette õket. A misét bemutató papok az ünnepelt apostolok közbenjárását kérték a településre, az ott élõkre. Az ünnepi
alkalmon fogadalom-esküt tettek az egyházközség képviselõtestületének frissen megválasz-

nökét és a házelnök feleségét;
Cseresnyés Péter államtitkárt, a
térség országgyûlési képviselõjét; Lukács Sándor díszpolgárt;
Lukács Tibor polgármestert és a
megjelent vendégeket. Jelezte,
hogy 3,5 millió forint adományt
gyûjtöttek a templomhoz vezetõ
gyalogjárda kiépítésére, de a Magyar Falu programhoz kapcso-

kommunizmus gaztetteire. A
hétvégén a Wesendorf parkban,
a Sportház mellet, a futballpályán, valamint a szabadtéri színpadon: kézmûves vásár, légvár,
ugrálóvár, népi játszótér, bohócmûsor és barátságos futballmérkõzés is a búcsúünnep vendégeinek kedvét kereste.
– nemes –

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEIRE
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000. (IV. 18.) KR-rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

(munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás),
nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi
szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indoko1. A pályázat benyújtásának feltételei:
ló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokuA kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató mentumok.
pályázhat, aki
z lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megz tanulmányait valamelyik pécsi, államilag elis- címzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Memert felsõoktatási intézmény nappali tagozatán gyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán
folytatja az elsõ diploma megszerzése érdekében (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy lefõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, il- tölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
letve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, (www.zala.hu).
vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hinem élt, és megfelel azon intézmény kollégiumi vatal címére (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
férõhely elbírálási szempontjainak,
10.) 1 példányban, postai úton, vagy személyesen
z kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszí- kell benyújtani.
tette el, és
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet:
z akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR ren- Zala Megyei Önkormányzati Hivatal, telefon:
delet 3.§ (4) bekezdésében foglalt szabályok meg- 92/500-711.
szegéséért.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2021. augusztus 10.
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
z hallgató szociális körülményei, (jövedelmi viA pályázók értesítése az elbírálásról: 2021.
szonyai, az eltartott testvérek száma, szülõk fog- augusztus 31-ig.
lalkoztatottsága, stb.) melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik,
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kíz a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben vül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát
elért jó tanulmányi eredménye, választott szakte- a részvételbõl.
rületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
6. Egyéb:
 A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és
 Amennyiben a hallgató bármely okból nem
tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles haa szükséges mellékletek csatolásával) lehet.
ladéktalanul, elektronikus úton azt jelezni a pályáA pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
z a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének zat kiírójának.
hivatalos igazolása, elsõ évfolyamos hallgató ese A férõhely másnak át nem adható. E szabátén érettségi bizonyítvány másolata, valamint fel- lyok megszegése kizárást jelent a tanulmányok
sõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
teljes idejére.
z tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási
 Azonos feltételek esetén elsõbbséget élvezigazolás)
nek a megyei jogú városok területén kívüli lakóz a jövedelem típusának megfelelõ igazolások hellyel rendelkezõ hallgatók.

A helyi fejlesztések támogatása érdekében a Közép-Zala Gyöngyszemei Leader-csoport fontos mérföldkõhöz érkezett, miután közzétette pályázati felhívásait a mezõgazdasági vállalkozások és az
önkormányzatok számára. A részletekrõl dr. Csikós Andrea Dóra
munkaszervezet-vezetõt kérdeztük.

– A Leader-csoport 32 települése mezõgazdasági vállalkozóinak 2021. május 4-e óta érhetõ el
a pályázati felhívás, amellyel a helyi termékek elõállításához, termeléséhez, népszerûsítéséhez
szükséges eszközök és gépek beszerzésre, illetve marketingtevékenységre tudnak forrást nyerni.
Július 11-én az önkormányzatok
számára is megnyílt a lehetõség.
Minden olyan, tevékenységet támogatunk, amelyek összhangban
állnak az önkormányzat mûködésével. Lehet pályázatot benyújtani önkormányzati épületek felújítására, bõvítésére, játszóterek,
fitneszparkok létesítésére, továbbá olyan eszközök és gépek beszerzésére, amelyek a karbantartó munkák ellátásához szükségesek, vagy kapcsolódnak a klímavédelemhez, így például az özönvízszerû esõzések elhárítását segítik. Ezenfelül rendezvények
megtartására is pályázhatnak az
önkormányzatok.
– Mekkora keretösszegek állnak rendelkezésre?
A mezõgazdasági vállalkozóknak 116 millió forintos keretöszszeggel nyílt meg a pályázati kiírás, amelyre 1 és 15 millió forint
közötti projekteket várunk. Eddig
hét agrárvállalkozás nyújtott be
pályázatot, amellyel le is kötötte
a keretösszeg felét. Az önkor-

www.zalamedia.hu

mányzatoknak 139 millió forint a
keretösszeg, ebbõl projektjeikhez
2,5 és 8 millió forint közötti támogatást tudnak nyerni.
– Mire hívná fel a pályázók figyelmét?

– A korábbiakhoz képest ebben a kiírásban építési beruházásra nem lehet pályázni a mezõgazdasági vállalkozóknak. Az önkormányzatoktól pedig azt kérjük,
hogy kisebb összegû építésre pályázzanak, inkább az eszköz- és
gépbeszerzésben gondolkodjanak. Ennek oka a szoros határidõ,
ugyanis 2022-ig le kell kötni a forrásokat, és a pályázatok egy részének is meg kell valósulnia. Az

eljárásrend nem változott. Az
allamkincstar.gov.hu oldalról lehet letölteni az anyagokat, illetve
benyújtani a pályázatokat, amelyek elbírálása szakaszosan történik. A pályázattal kapcsolatos kérdések megválaszolásában munkaszervezetünk áll rendelkezésre.
Még egy fontos információ az
önkormányzatoknak, hogy hazánk 103 helyi akciócsoportja és
az irányító hatóság által kidolgozott közös felhívás figyelembe
veszi a hátrányos helyzetû településeket. A korábbi körökben ezt járási
szinten határozták meg,
most viszont
településszinten. Ez azt jelenti, hogy a
pályázatok
pontozásánál
elõnyt élveznek majd a
hátrányos
helyzetû teleA fotó illusztráció
pülések azokkal szemben, amelyek a kedvezményezett településekrõl szóló
105/2015-es kormányrendeletbe
nem férnek bele. A projektterv kidolgozása ezért kap nagyobb jelentõséget, amelyhez útmutatót
is készítettünk. Egyesületünk július 28-án tartja következõ közgyûlését, amelyen a polgármesterek bõvebb tájékoztatást kaphatnak az önkormányzataikat
érintõ fejlesztésekrõl.
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Zalalövõn július 3-4-én kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelték a várossá nyilvánítás 21.
évfordulóját. A jeles eseményt
idén a járványügyi korlátozások
feloldása következtében újra a
megszokott idõben és helyszínen, a Salla Mûvelõdési Központban tudták megünnepelni, és
immár 21. alkalommal osztottak
ki elismeréseket az arra érdemeseknek.

Zalalövõ 2000. július elsejével
története során immár harmadszor nyerte el a városi rangot. Elõször még az ókorban, mintegy
1900 évvel ezelõtt Municipium
Aelium Salla néven, majd a török
idõkben mezõváros lett, ismertette köszöntõjében Gyarmati Antal
polgármester. Mint mondta, a jelenkor vezetõinek felelõssége,
hogy a város történelmi nevezetességeit és természeti kincseit az
idegenforgalom számára vonzóvá
tegyék, hogy Zalalövõ az Õrség és
a Göcsej határán a turisták kedvelt
célpontja legyen. Legfontosabb
azonban az, hogy az itt élõk jól
érezzék magukat, ami jól mûködõ
intézményrendszert, széles körû
szolgáltatásokat és megfelelõ infrastruktúrát feltételez. Sok még a
teendõ, hogy az utak, járdák, parkok állapota mindenki megelégedését szolgálja. Az önkormányzat
ennek érdekében számos tervvel
rendelkezik, melyek valóra váltásában a térség országgyûlési képviselõjében és a megyei közgyûlésben bíznak. Mint fogalmazott,
ezt csak közösen tudják elérni. Az
összefogás más téren is kulcsa a
város fejlõdésének, utalt a közösségépítésre a polgármester. E téren örömükre szolgál, hogy sok
egyesület színesíti a helyi közéletet, megszólítva a lakosságot és
támogatva az önkormányzat céljait. Ez a közös gondolkodás nyilvánult meg a veszélyhelyzetben is,
amit a polgármester úgy értékelt:

Böde településközpontja egy
újabb létesítménnyel, egy pajtaszínházzal gazdagodott. Az építmény különleges konstrukcióval
bír, mert nyolcszögletû tér és a
fölötte magasodó nyolcszögletû
fa tetõszerkezet fogja közre. Az
önkormányzat pályázati sikereit
mutatja továbbá, hogy a szomszédos faluház és a közelben fekvõ iskolakápolna is megújulhat..

A faluháznak hosszú története van, hiszen az egykori tsz-irodát az 1980-as évek elején vették birtokba. Késõbb egy nagytermet és vizesblokkot építettek
hozzá, ami szinte csak társadalmi
munkában, 1990-re készült el.
Ezután hosszú szünet következett egészen 2015-ig, amikor a
faluközpontban megépült a
sportpálya, majd a sportöltözõ
2019-ben, mondta el bevezetõjében Ujj Tibor polgármester.
– A pajtaszínházzal most már
három közösségi épületünk is
van, ahol a falu lakosságának,
nem különben a fiataloknak lehetõsége nyílik a közösségi életre. Császár János építész a 234
négyzetméter bruttó alapterületû pajtaszínházat is ingyen tervezte. Kivitelezését a Rapi-Ép
bt., az ácsmunkát pedig a
Jumager Bt. végezte. Úgy gondolom, maradandót alkottunk a
pajtaszínházzal, hiszen 7,5 köbméter betont, egy tonna vasat
és 10 köbméter faanyagot építettünk be. A környékbeli amatõr csoportoknak szeretnének
fellépési lehetõséget biztosítani
45 négyzetméteres színpadán,
valamint a Déryné program segítségével illetve a zalaegerszegi Hevesi Színház színészeivel nívósabb produkciókat is szeretnénk ide hozni. A Göcsej-Zala
Mente Leader Egyesület pályázatán nyertünk 10 millió forintot a pajtaszínház létesítésére,
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aktív szereplõje. Zalalövõ Város
Szolgálatáért díjat Verteticsné
Szekeres Klára, a helyi általános iskola pedagógusa vehette át, több
mint 40 éves oktató-nevelõ munkájáért. Zalalövõért ifjúsági díjat
Fábián László kapta néptáncos és
kerékpáros eredményeiért. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából a legalább húszéves közszolgálati
múlttal
rendelkezõ
Horváth
Józsefné, Horváth Károlyné, Né-

Az ünnepséget Hideg Zoltáné
és Radics Petra ének, valamint a
Salla Néptáncegyüttes táncmûsora zárta a mûvelõdési ház nagytermében. A hagyományokhoz
híven kiállításokat nyitottak meg.
Dr. Bakler Ferenc nyugalmazott
orvos világkörüli útjáról készített
fotókkal, Bicsák Istvánné (Szidi
néni) kézimunkáival és hímzéseivel mutatkozott be, míg Berke
József képeslapgyûjteményével a
régi Zalalövõt tárta a látogatók
elé. Ezt követõen az érdeklõdõk
megtekinthették a Csúcsfejek
színjátszó csoport, valamint Szûcs
Enikõ és Bellus Attila színmûvészek elõadását.
A másnapi programoknak a
Zalalövõi Szabadidõközpont adott
helyet, ahol többek között a barangoló túrán, a nagykanizsai gólyalábasok bemutatóján és a köny-

meth Imréné, Verteticsné Szekeres Klára önkormányzati, illetve intézményei dolgozók emlékplakettet vehettek át.
A „Város bora” címet idén vörösbor kategóriában, Fekete Tamás merlot borával, a fehérbor kategóriában pölöskei muskotályos
borával Németh Ferenc nyerte el.
Az okleveleket Galambos István, a
Zalalövõi Borbarát Kör Egyesület
elnöke adta át.

nyûzenei koncerteken át, mindenki megtalálhatta a kedvére valót.
Senki sem maradt éhesen, a Civil
kondér közösségi fõzésre jelentkezõ csapatok gondoskodtak errõl.
Így ünnepelt az „újkorban” harmadszorra városi rangot kapott
Zalalövõ, melynek történetéhez az
is hozzátartozik, hogy 1780-tól
egy évszázadra járási székhellyé
vált.
Antal Lívia
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Zalalövõ az összefogásra épít

A kitüntetettek és az ünnepség résztvevõi. Elöl balról Sütheõ Jánosné, Verteticsné Szekeres Klára,
Németh Imréné, Horváth Józsefné, Horváth Károlyné, Fábián László és Németh Ferenc.
Mögöttük Kovács Ildikó jegyzõ, Vigh László, Pácsonyi Imre, Gyarmati Antal, Fekete Tamás és
Galambos István, a Zalalövõi Borbarát Kör Egyesület elnöke
a lakosság fegyelmezett és türelmes magatartása Zalalövõn is hozzájárult a sikeres védekezéshez.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt tette
hozzá, hogy Magyarország példát
mutatott a világnak a járvány kezelésében, ahogy mindannyiszor
tette a túlerõvel, a nagyhatalmakkal szemben történelme során.
Ennek köszönhetõen most példa
nélküli gazdasági fejlõdésrõl beszélhetnek egy olyan országban,
melynek jelenét, jövõjét a Szent
István király által lerakott keresztény-konzervatív szellemiség ha-

tározza meg. Zalalövõrõl szólva
azt hangsúlyozta, hogy a háromezer lakosú kisváros az elmúlt
években fejlõdési pályára állt. Ezt
igazolja többek között az elkerülõ
út, a mentõállomás megépítése és
a bölcsõde létesítése. Fontos,
hogy a város éljen minden pályázati programmal, többek között a
Magyar falu programmal, amellyel
forrást szerezhet fejlesztési elképzelései megvalósításához.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke úgy fogalmazott, a város 2000-ben visszakapott egy rangot, ami lehetõségek-

kel és kötelezettségekkel is jár.
Egy település mindazonáltal akkor
lesz város, ha a benne élõk szövetségükkel, tenni akarásukkal azzá
formálják. Zalalövõ ezen az úton
halad, azáltal is, hogy a város napján köszönti kiemelkedõ polgárait,
példaképeket állítva a fiataloknak.
A rendezvény folytatásában erre került sor; az elismeréseket a
három ünnepi szónok adta át.
Zalalövõért díjat kapott Sütheö
Jánosné volt tanyagondnok, aki
hosszú idõn át mindenki elégedettségére segítette a város lakosságát, és ma is a helyi közélet

PAJTASZÍNHÁZ, ISKOLAKÁPOLNA, FALUHÁZ

Középületeket érintõ beruházások Bödén
amely önerõvel együtt 11,7 millió forintba került, és amelynek
átadását az augusztus 14-i falunapunkra tervezzük, a faluház
energetikai felújításának avatásával együtt. Ez utóbbi beruházást a TOP-programból elnyert
közel 24 millió forint teszi lehetõvé. Ebbõl külsõ hõszigetelés,
födémszigetelés,
nyílászárók
cseréje, gépészeti felújítás,
mozgássérült mosdó létesítése
és napelem-rendszer kialakítása
valósul meg.
A polgármester megjegyezte,
településük egyre kelendõbb a
betelepülõk körében, ami az ingatlanárakat is felnyomta. A
mostani lakosság 20–25 százaléka az elmúlt néhány évben költözött be; fiatalok, gyerekes családok, igaz nem mindenki rendelkezik helyi lakcímmel. De ez

Ujj Tibor, Vigh László, Szalai Attila és Bogár Róbert

legyen a legkisebb gond, az a lényeg, hogy jól érzik magukat itt.
További fejlesztésekkel és parkosítással is szeretnék még vonzóbbá tenni a falut. 2010 óta,
amióta polgármester sok minden történt. Köszönetet illeti a
kormányt azokért a pályázati lehetõségekért, amelyek a kistelepülések megmaradását segítik
elõ, hangsúlyozta.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy fogalmazott, Bödén tudatos falufejlesztés zajlik. Ezt igazolja a
sportpálya, a sportöltözõ és a
pajtaszínház létesítése, továbbá
az Árpád-kori templom, az iskolakápolna és a faluház felújítása,

melynek eredményeként tetszetõsebb falukép alakult ki. A beruházások lebonyolításában dr.
Tóth-Árvai Viktória aljegyzõ és
Bencze Ildikó jegyzõ munkája is
benne van, amit Vigh László és
Ujj Tibor virágcsokorral köszönt
meg a június 30-i sajtóbejárás alkalmával.
Ezt megelõzõen június 27-én
az iskolakápolna felújítási munkálatait mutatták be, amelyre az
egyházközség 15 millió forintot
nyert a Magyar falu programból.
Ez az 1900-as évek elején iskolaként épült, több generáció járt
oda, a maiak közül is sokan. Bogár
Róbert egyházközségi képviselõ
is itt tanult az elsõ három osztály-

ban. Elmondta, hogy az elvizesedett falakat acéllemez-beveréses
szigeteléssel szárították ki. Teljesen felszedték az eredeti cementlapos, illetve pallós padlóburkolatot. Az aljzatba tették a
villamos áram, a gáz-, a víz- és
szennyvízhálózatok vezetékeit.
Erre jött a szigetelés, majd az új
járólap. Kifestették a falakat, kicserélték az összes kültéri és beltéri nyílászárót, a helyiségekbe
álmennyezetet építettek be szintén az energiahatékonyság érdekében. Az iskolakápolna felújítással érintett utcafronti épületrészét szálláshelyként, illetve közösségi térként kívánják használni. A két szobában várhatóan hat
fõ elhelyezését tudják biztosítani.
Viszonylag nagy konyha és vizesblokkok is szolgálják majd a szállást igénybevevõk kényelmét.
Külsõ rendezvények kapcsán is
várhatóak vendégek, hiszen Böde
nemzetközi vadászatnak, országos agármustrának ad helyet,
ezen kívül a Göcsej galopp terepfutóversenynek is a starthelye.
Hátra van még a szentmiséknek
õsztõl tavaszig helyt adó kápolnarész rekonstrukciója, mivel ezt a
jelenlegi pályázat nem tartalmazta. Itt is ugyanazon munkálatokat
kell majd elvégezniük, mint a már
felújított helyiségekben. Erre is
igyekeznek forrást találni az elkövetkezõkben.
A kilencvenes évekig iskolaként mûködõ épület külsõ felújítást is tervezik. Így teljessé válhat egyházi épületek megújítása
Bödén, hiszen a Szent Mihály
templom rekonstrukciója tavaly
készült el fennállásának 800. évfordulójára. Az Árpádkori templom tavasztól õszig helyszíne a
szentmiséknek. A szokásos vasárnapi szentmisét ezúttal az iskolakápolnában mutatta be
Szalai Attila plébános, megünnepelve a megvalósult beruházást.
– liv –

MEGYE

KRÓNIKA

z összehangolt védekezésnek és a lakosság
fegyelmezettségének
köszönhetõen nem volt az operatív törzs és a kormány elõírásait meghaladó intézkedésekre
szükség. Június végétõl már
fertõzött sem volt a városban.
foglalta össze a pandémiás
helyzet alakulását Horváth
László polgármester, akit elöljáróban arról faggattunk, hogy
miért vett föl a város nemrégiben fejlesztési hitelt?

A

– Megvalósítás alatt lévõ pályázataink közül a Zöld Város projekt utolsó elemének kivitelezési
munkálataihoz, valamint a Vörösmarty Általános Iskola fõzõkonyha kapacitásbõvítéséhez szükséges volt további forrásokat biztosítani.
– A városban egyszerre több
nagy volumenû fejlesztés is fut.
Milyen stádiumban vannak ezek
a beruházások?
– A munkálatok a terveknek
megfelelõen folynak, a geotermikus projekt a végéhez közeledik, a munkák befejezõdtek, már
a termálvizes fûtési rendszer
üzembe helyezését végzik. A
Zöld Város projekt Táncsics utcai
részén a parkolók kialakítása folyik, ezt követi a vasút melletti
részen a termálvíz-kifolyó lefedése és zöldítése. A kézilabda
munkacsarnok tetõfedése is zajlik, a tervek szerint év végére készülhet el a létesítmény. A Vörösmarty-iskola felújításánál a tanév
befejezése után birtokba vehették az épületegyüttes belsõ tereit a szakemberek, lassan végeznek a nyugati rész színezésével
is. Bízunk abban, hogy szeptemberben már a megújult iskolában
kezdhetik a tanévet a tanulók.
– Volt-e jelentõsebb fejlesztés a gyógyfürdõben?
– Az utóbbi öt év legjelentõsebb fejlesztése kezdõdött az év

Teskándon több beruházás
zajlik jelenleg: a Toldi és a Petõfi
utca között csapadékvíz-elvezetõ rendszer épül, megújul a Szent
Ilona kápolna, és jelentõs belsõ
felújításon esik át a nyolc települést kiszolgáló közös önkormányzati hivatal épülete.
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Lenti futó projektjei: egyik a másik után

Rekonstrukció a Vörösmarty-iskolában
elején mintegy 2,4 milliárd forint
értékben, megújul a fedett uszodarész, új gyógyászati-terápiás
részleg épül, megújul a vendéglátó- és a fõbejárati épületrész is.
Jelenleg is fogadjuk vendégeinket, hiszen a 14 medence közül tíz
jelenleg is rendelkezésre áll. Örülnénk, ha a jövõ év fõszezonjában
már használatba vehetnék az új
szolgáltatásokat is a vendégek.
– Létezik egy Ausztriával közös nemzetközi projekt. Mi ennek a lényege?
– Az E&C Toolbox projektben
együttmûködõk:
a
Weizer
Energie Innovations-Zentrum
GmbH, Lenti Város Önkormányzata, a Forward Energy GmbH,
valamint a stratégiai partnerek
különbözõ, elméleti és gyakorlati
tapasztalatokkal rendelkeznek a

kommunális energiagazdálkodási
és klímavédelmi intézkedésekre
kidolgozott koncepciók és stratégiai modellek, valamint a
megfelelõ intézkedések kivitelezése és monitoringja terén. A
projekt az energia- és klímastratégiák, akciótervek helyi, regionális közintézmények számára
releváns, rendelkezésre álló
módszereket, eszközöket gyûjti
és kapcsolja össze. A cél a gazdasági és lakóépületek, valamint a
közlekedés energiaellátásának és
a klímasemleges intézkedések
fenntarthatósága, valamint a
nemzeti és európai klímacélok elérése. Erre irányul a magyar és
osztrák kisvárosok határon átnyúló együttmûködése.
– Egy a kultúrát és energiafelhasználást érintõ horvát pro-

jekt is érinti Lentit.
Mit tartalmaz ez a
program?
– A 2020. szeptember
1-én indult „Energy
Tour” projekt konzorciumban valósul meg
Lovászi, Lenti, Gosztola
és Mursko Sredisce
(Muraszerdahely) települések önkormányzatainak együttmûködésében. Célja a közös
ipari és kulturális örökség, az olajiparhoz
kapcsolódó vonzerõk
turisztikai attrakcióvá
alakítása a hármashatár térség magyar
és horvát oldalán, a
történelmi energiaiparral kapcsolatos turizmusra és összehangolt fejlesztésére összpontosítva.
A határmenti térségben az egykori virágzó olajiparhoz kapcsolódó objektumok maradtak fenn,
ezen létesítmények fejlesztése,
illetve a megújuló energiára épü-

lõ fejlesztések kapcsolják öszsze a
térség jelenét és jövõjét. Lentiben nagyértékû, megújuló energiával (napenergia) mûködõ eszközök beszerzése valósul meg,
melyek lehetõvé teszik egy energiapark létrehozását Lentiszombathelyen, valamint egy tematikus túra kialakítása Lentiszombathely, Lenti, Gosztola, Lendvadedes, Lovászi, Mursko Sredisce
útvonalon. A Mursko Srediscével
együttmûködésben megvalósuló „Cross Cultural Tool Kit”
közösen kifejlesztett új, innovatív struktúrák és közös eljárásokat jelent, amelyek a folyamatos
együttmûködést biztosítják a
kultúra és turizmus területén a
határrégióban, célja, hogy egyesítse az ágazatokon átnyúló közösség tagjait, hogy létrehozhassanak és megépíthessenek
egy új innovatív megközelítés
alapját, amelynek segítségével a
kultúrát, mint öszszekötõ témát
tudják kiaknázni, hasznosítani az
ágazatokon átnyúló közösségek
tagjai között.

Az épülõ kézilabdacsarnok

Teskánd: figyelemmel a helyi értékekre is

– A több mint száz éves épület
mûszaki állapota jelentõsen leromlott. Régi alumínium vezetékekbõl álló elektromos hálózata
már régóta nem felelt meg a kívánalmaknak, ezért újra kellett cserélni – mondta Sipos László,
Teskánd polgármestere. – A helyiségek világítása modern Led-es
fényforrásokkal lett megoldva. Az
álmennyezet beépítése több
szempontból is praktikus volt.
Egyrészt helyt adott az új elektromos vezetékeknek, így nem kellett falat vésni, másrészrõl az alacsonyabb belmagassággal az
Látogatás a magángyûjtõnél
energiafelhasználás is csökken.
Ezt az új fûtési rendszer is elõsegí- tünk a „szomszédos” kemence- tal épületrészének még eredeti
ti az új gázkazánnal és radiátorok- házba, de hamarosan visszaköltöz- tetõszerkezetét is megújítani,
kal. A helyiségek új festést illetve hetünk. Szeretnénk idõvel a hiva- amelyre így napelemes rendszert
padlóburkolatot
tudnánk telepíteni.
kaptak. A kivitele– Teskánd határában újabb
zést a helyi Cseke
családi házas lakópark épül. Ez
Kft.-vel és az önmilyen feladatokat ad az önkorkormányzat minmányzatnak?
denes gondnoká– A népesség növekedésével
val, Pál Lászlóval
egyrészt feladatunk adódik az okoldottuk meg. A
tatási, nevelési intézmények terekonstrukcióra
rén. Az iskolában ugyanis helyszû6,5 millió forintot
kében vagyunk, mert 2006-ban
nyertünk a Maott lett kialakítva a bölcsõde. Átgyar falu progköltöztetése az iskolakápolnába
ramból, amelybe
már régóta terv, ahol korábban az
nem fért bele a
óvoda mûködött, míg meg nem
gyengeáram kiépíépült az új. Az iskolakápolna az
tése és az új padegyházközség tulajdona, így köló. A közös önkorzösen keressük a megoldást. Az
mányzati hivatal
igény miatt egy új bölcsõdei csotelepülései finanportot is szeretnénk nyitni. Léteszírozták ennek
zik ugyanis egy pályázati lehetõköltségét. A márség, amivel fel tudnánk újítani az
ciusban megkezépületet a kétcsoportos bölcsõde
dett munkálatok
létesítéséhez, de ehhez önkorBelsõ felújítás a hivatalban
miatt áttelepülmányzati tulajdonba kellene azt

vennünk. Másrészrõl az utak, közterületek fenntartása terén is van
teendõnk. A magánberuházásban
épülõ új családi házas sornál a vállalkozónak nem sikerült megnyugtatóan rendezni az utak és
közmûvek kérdését. A közvilágítás megoldásában tudtunk segíteni, napelemmel mûködõ Led-es
mozgásérzékelõ lámpákkal ellátott oszlopokat helyeztünk ki.
– Az uszoda ismét gyermekzsivajtól hangos.
– A 15 éve átadott óvodánk
uszodájában a falszerkezetet
tönkretette az állandó pára. Pályázat segítségével új gipszkartonrendszert építettünk be. Önerõbõl
új takarófóliát vettünk, ami a víz
hõmérsékletének
megtartását
szolgálja. Ehhez rendeltünk egy
tartószerkezetet is, de ez még
nem érkezett meg. A tanuszodás
óvodánk valóban hangos, mégpedig a nyári úszótáborok zajától,
ahová nem csak a helyi gyermekek jelentkezhetnek be.
– Milyen pályázatok megvalósításán dolgoznak még?
– A Leader-programon nyertünk 10 millió forintot a sportpályánál egy rendezvénytér kialakítására. A pályázat még a tavalyi
építõanyagárakat tükrözi, amelyek, különösen a faanyagok árai,
mostanra a duplájára emelkedtek.
Ez 6-7 millió forint többletköltséget jelent, amit nem tudunk biztosítani. Kivárunk, illetve kiegészítõ
forrásban bízunk, amellyel már
meg tudnánk építeni a rendezvényteret.
A Szent Család templom szomszédságában a Toldi és a Petõfi utca között épül a csapadékvíz-elvezetõ rendszer, amelyre a TOP-

programból nyertünk forrást. A
munkálatok jól haladnak, már 75
százalékos készültségi fokon állnak. Az egyházközség beruházásában újul meg a Szent Ilona-kápolna, amelyhez vezetõ kavicsos utat
szeretnénk rendbe tenni. A Magyar falu programra benyújtott
pályázatunk azonban nem hozott
eredményt, ezért most a Belügyminisztériumnál próbálkozunk. Az
Árpád-kori kápolnát szeretnénk a

– A járvány lecsengésével a
civil szervezeteknek is aktívabb
lett a szerepvállalása.
– Ez így van. Megtarthatták az
elmaradt közgyûléseket, korábban betervezett programjaikat.
Az önkormányzat is számít aktív
együttmûködésükre, hiszen több
közösségépítõ projektünkben is
fontos szerepet töltenek be.
– Elindult a Zenés Nyári Esték
programsorozata. Milyen programokkal várja a vendégeket
nyáron az üdülõtelepülés?
– Megjelent a programfüzetünk, mely júniustól decemberig
tartalmazza a tervezett programokat. A Lenti Nyári Esték öt ingyenes rendezvénye mellett
több kulturális, közösségi és
sporteseményre is sor kerül.
– Milyen készültségi fokban
van július közepén a máhomfai
kerékpárút?
– A kerékpárút felújítása befejezõdött, még egy pihenõhely kialakítására kerül sor a temetõ
melletti területen, ezután sor kerülhet a projekt zárására is.
– Miként indul be a sportélet
a városban?
– Voltak egyesületek, melyek
a járvány alatt is bajnoki rendszerben szerepeltek, így a labdarúgók és a kézilabdások is. Fõleg
a téli idõszak edzésmunkája volt
nehéz, az iskolák fedett létesítményeit nem használhatták, a
gyógyfürdõ zárva volt, az úszók
is Zalaegerszegre utaztak edzésre. Bízom abban, hogy õsszel
nem áll majd elõ hasonló helyzet,
hiszen a sportolók és a szurkolók
számára is hiányoztak a mérkõzések, találkozások. Nyári rendezvényünk lesz a 24 órás kerékpáros maraton, ahol az eddigi tapasztalatok szerint több száz
bringás részvétele várható, július
végén labdarúgóink a hagyományos négy város tornáján vesznek részt Körmenden.
Nemes Norbert

– Szabó Sándor magángyûjteményrõl van szó, amely valóban
pazar: a múlt századi eszközöktõl,
a berendezési tárgyakon át az
egyedi dokumentumokig széles
spektrumot sorakoztat fel. Szeretnénk felvenni a helyi védettséget
élvezõ értékek, mint az Ilona-kápolna, és a mellette álló két, több
száz éves fa, közé. Voltaképpen
önkormányzati tulajdonba vennénk, mert csak így tudnánk megõrizni.
Augusztus 20-ára tervezzük iskolánk névadójának, Csukás István író, költõ, a Süsü, a sárkány
szerzõje szobrának avatását. Szabolcs Péter szobrászmûvész készítette el mellszobrát, aki Süsüt
is megformázta a kompozícióban.

Úszótábor a tanuszodában
késõbbiekben jobban preferálni és
olyan programokat szervezni köré, amelyek a hely varázsát is tükrözik. Állítólag az ott található néhány sír egyikében Pálóczi Horváth Ádám, költõ, író felesége, Kazinczy Klára nyugszik. Ha ez bebizonyosodik, akkor az önkormányzat által megvásárolt aprócska területet, amelybõl sétányt alakítanánk ki, róla neveznénk el.
– Egy helyi magángyûjteménynyel is van tervük.

Kiemelném, hogy az alkotás költségét teljes mértékben magánemberek, vállalkozások adakozásból finanszíroztuk. A megmaradt pénzbõl az ugyancsak kedvelt rajzfilmsorozatból Pom Pom
figuráját állítatnánk fel az óvoda
udvarában, melynek elkészítésére
szintén felkérnénk a szobrászmûvészt. Így lesz teljes ez az átadás, a gyerekek öröme pedig
végtelen.
Antal Lívia
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SZÉP SZEZONT SZERETNÉNEK

Világlik Vonyarcvashegy vágyálma
szörfiskola, vízisípálya, sportpályák,
fitneszpark, vízitaxi, vízibicikli, óriáscsúszda, vízi aerobik, kerékpárkölcsönzõ, csónakázás, vitorlázás, SUP,
wakebord, játszótér, horgászat, büfék és éttermek, animációs programok, víziszínpad, rendezvények. Homokos partszakaszával, gyermekmedencéjével, játékaival strandunk
hamar közkedveltté lett. Országos és
nemzetközi strandfoci-, röplabda- és
kézilabda-bajnokság helyszíneiként
is számon tartanak
már minket. A legkisebbeknek igazi
örömet okoz a játszóház,
ahol
animátorok várják
õket, a nagyobbak
óriáscsúszdán próbálhatják ki tehetségüket. A strandhoz ingyenes parkoló tartozik. Három bejáraton, a
három pénztárnál
közelíthetõ meg. A
bérelhetõ kabinok
mellett díjtalanul
használható öltözõk is vannak. Az
összes vizesblokk
családbarát lett. A
melegvizes fürdõvel felszerelt babamama
szobában
tûzhely, mikrosütõ
és szoptató szék is
segíti az édesanyáSzekeres Szabolcs községgazda,
Simonné Nemes Ibolya strandvezetõ
kat. A majdnem neés Pali Róbert polgármester
gyedszáz büfé hato-

Zala megyében élõ, helyben ingatlantulajdonnal rendelkezõ
mintegy 300 polgár figyelmét is szeretném fölhívni azokra a
minõségi értékekre, programokra, látnivalókra, amelyeket Vonyarcvashegy kínál a fõidényben. A strandunkra már úgy tekintünk,
mint egy több generációs, egész évben mûködõ, élménygazdag, találkozási, rekreációs centrum – foglalta össze Pali Róbert, a kedvelt üdülõfalu polgármestere, akit elöljáróban, a minden korosztály körében is rendkívül népszerûvé tett Lidó Strand sikerérõl faggattunk.

A

– A több mint 5 hektáros strand
minõségét és színvonalas szolgáltatásainkat a szakma is rendszeresen
díjazza. Nemrég elismerték a járvány
elleni védekezésben kiemelkedõen
teljesítõ strandunkat, ami a Zala Megyei Önkormányzat különdíját is bezsebelte, az öt csillagos „Kék Hullám
Zászló” strandminõsítéssel egyetemben. A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park különdíját is elhoztuk az élõhely-védelmi és zöldterület-gondozási feladatellátásunk kiváló minõsítéseként. Szörfiskolával, vízisípályával és vízi színpaddal nyújtunk egyedi élményt a balatoni strandok közül.
Tavaly strand-színházat hoztunk létre, aminek óriási sikere van. Az elmúlt 15 év folyamatos fejlesztéseinek köszönhetõen a fürdõzõk igazi
zarándokhelyévé vált a különleges
zöld felülettel és kiépített partszakasszal rendelkezõ, higiéniai szolgáltatásokkal is biztonságossá tett fürdõhely, amelyik védettségi igazolvány nélkül látogatható. Az új attrakció -és élményelemek között vannak
vízi ugró-, és fejesugró stégek. Új öltözõk, pihenõpadok, értékmegõrzõk,
hulladéktartók, digitális víz -és levegõhõmérséklet kijelzõk, napvitorlák,
szülõi felügyelet szigetek várják a
strandolókat. A fürdõzés mellett
számtalan színvonalas szolgáltatás
biztosítja a gondtalan pihenést:

da minõségi melegkonyhás gasztronómiai élményt kínál.
– Idén a szabadtéri színpad is különlegességekkel csábít.
– A nagyközségben július derekától tényleg valami új, valami nemes
kezdõdött el. A szabadtéri színpadon
– mely eddig fõként a Panoráma
Kertmozi névre hallgatott, s családi,
szórakoztató és izgalmas filmeket
mutat be továbbra is a hét bizonyos
napjain – július 5-én az Imre Sándor
Szeretetszínház „Valahol Európában”
címû elõadását fogadta be. A gyermekotthonokban nehéz sorsban élõ
sérült és ép gyerekeket egyszerre
színpadra hívó programsorozat színházi produkciói minden alkalommal
megtöltötték a nézõteret. Az érdeklõdõk július 10-én Lipták Gábor: Balatoni mesék, mondák, történetek címû könyvébõl készült elsõ balatoni
musicalt láthatták: „Rege a tihanyi
visszhangról” címmel, majd a
„Dzsungel könyve” címû nagysikerû
musicalt is bemutatták. A Szeretetszínház elõadásai azért is különlegesek, mert a bemutatókat megelõzõ
héten egy izgalmas alkotómunkában
vehettek részt azok a diákok, akik jelentkeztek a színjátszó táborba. A
„Dzsungel könyve” címû musicalben
csodás dalok hangzottak el az elfogadásról és a kitagadásról. Óriási élményt jelentett a táborozó diákoknak, hogy õk is szerepelhettek az
elõadásokban. A Pannon Várszínház
nagysikerû elõadására: A Pál utcai fiúk címû zenés darabra is sokan váltottak jegyet. 2023-ban Európa Kulturális Fõvárosa címet nyert Veszprém és a Balaton régió. Ezért is szeretnénk szorosabb és folyamatos
kapcsolatokat kialakítani a régióban

A Valahol Európában címû darab bemutatója
található mûvészeti szereplõkkel.
Ennek elsõ jele volt a Pannon Várszínház remek elõadása.
– Milyen programok lesznek a
szezonban?
– A Kossuth utcai rendezvénytéren felépített „boros faluban”, 28. alkalommal indul útjára a Vonyarci Boros Forgatag július 28. és augusztus
1. között. A zamatos borok, ízletes
falatok, kézmûves kirakódóvásár,
gyermek-foglalkoztató, borlovagrendi felvonulás mellett változatos
szórakoztató mûsorok is várják a
forgatagra látogatókat. Fellép: a
Canarro Swing, Gidó és a Fáraó, a Kanizsa Bigband és a Vintage trió, a
Tom White and the Mad Circus, a jó
hangulatot esténként a Silver Band
és a Helios zenekar, valamint disco
garantálja. Július 31-én, szombaton
rendezzük a már hagyományos és
nagysikerû fúvószenekari találkozót,
a Zalai Balatonpart Ifjúsági Fúvószenekar és a soproni és ajkai vendégzenekarok részvételével. Kiss Tamás
karnagy vezetésével a külön produkciók mellett az est végén közös számokat is játszik a három zenekar. A
Boros Forgatagot augusztus 1-jén a
Sugarloaf és Muri Enikõ koncertjével
zárjuk. Az augusztus 6–8. között
megrendezésre kerülõ 40 Halász
Emléknap már évtizedes hagyomány
nálunk. A strandon, a Szent Mihálydombon és kápolnában, a 40 halász
emlékhelyen megrendezett programok közül kiemelkedik a Strandszínházi találkozó 6-7-én.

A Lidó strandon a gyerekeknek és
a felnõtteknek is szóló színházi-zenei
programokat szervezünk. Augusztus
19–22. között zajlik a Bor- és Csemegeszõlõ Fesztiválunk, melyre dr. Bakonyi László szõlõnemesítõ zamatos
szõlõivel, borokkal, ízletes falatokkal,
színes kézmûves vásárral várjuk kedves vendégeinket. A kézmûvesek utcájában színes forgatagként változatos árukínálattal kínálják portékáikat
az ügyes kezû mesterek.
A fesztivál fõbb fellépõi lesznek, a
Zártosztály zenekar régi Edda dalokkal, 20-án a „középkori világzenét”
játszó Bordó Sárkány, 21-én a 8 kiváló zenészbõl álló Blue Canarro
Group, valamint a Dal címû vetélkedõ
nyertese, a Kaukázus zenekar zárja a
fesztivált. A programokról a közösségi médiában és a községi honlapon is
tájékoztatjuk minden érdeklõdõt.
Augusztus 26-28 között rendezzük
újra a tavalyi évben nagy sikerû
VonyArt's Folkpart Folk és Világzenei
tábort és fesztivált. Napközben népzenei hangszeroktatáson vesznek
részt a jelentkezõk, esténként pedig
koncerteket és táncházakat rendezünk a Rendezvénytéren. Fellép
majd a Tindia, a Pásztorhóra, a Góbé
zenekar, Ferenczy György és a
Rackajam, valamint a világzene hazai
pápája, a Besh o droM zenekar. A
rendezvényekrõl bõvebb információ
a vonyarcvashegyi mûvelõdési házban a 83/348-053-as telefonszámon
kérhetõ.
Nemes Norbert

A HECHTA KFT. KÍNÁLATÁBAN

TIGRA a tarlóra!
Trichoderma asperellum T1 törzsét tartalmazó mikrobiológiai készítmény
Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett!
kalászos-repce-kalászos vetésforgó
elterjedt technológia Zala megyében.
Az elõnyein túl ez a szûkített vetésforgó számos növényvédelmi kihívást jelent a termelõknek. Az utóbbi években az õszi búza állományokban évjárathatástól függõen jelentõsen emelkedtek a szártõ eredetû megbetegedések. Ennek oka a szûkített vetésforgóban, a
forgatás nélküli talajmûvelésbõl adódó, a talaj
felsõ rétegében visszamaradt nagy tömegû
növényi maradványok és fertõzésre alkalmas
szaporítóképletek mennyiségébõl adódik.

A

Azokon a területeken, ahol a vetésforgóban
sûrûn szerepel az õszi káposztarepce meghatározó problémát jelent a fehérpenészes rothadás
(Sclerotinia sclerotiorum) kórokozója. A gomba
kitartó képletei (szkleróciumok) hosszú évekig
megõrzik fertõzõképességüket és direkt, vagy
indirekt módon bekövetkezõ fertõzéssel jelentõs
kártételt okozhatnak.
A Tigra rendszeres alkalmazásával biológiai
úton mérsékelni tudjuk ezeknek a területeknek a
fertõzési nyomását, ezért fontos, hogy az õszi
káposztarepce vetése elõtt a gabonatarlók kezelésével a talajba juttassuk a Trichoderma gombát
tartalmazó Tigra-t.
A talajélet fokozásában kiegészítõ és
szinergista hatást biztosít az Amalgerol®, amely
egyedien magas szerves olajtartalma miatt kiterjedt határfelületen terül szét a szármaradványokon, nagy életteret biztosítva a hasznos mikrobiológiai szervezeteknek. Az Amalgerol® könnyen
felvehetõ széntartalma azonnali, gyorsan hasznosuló tápanyagot biztosít a lebontó baktériumok számára is, ezért Amalgerol® egyaránt fo-

kozza a talajoltásra alkalmazott baktériumfajok
és a Trichoderma gombafaj szaporodását és talajban kifejtett hatékonyságukat. A tarlókezelésre a
visszamaradt növényi maradványok eredményes
lebontása, valamint a talajban élõ kórokozók elleni biológiai védelem érdekében használjuk a
Tigra + Amalgerol® kombinációját.
A Tigra + Amalgerol® technológiai alkalmazása 5 kg/ha+ 3 l/ha-os dózisban:
–a kalászos betakarítását követõen tarlóra
történõ kipermetezés és tarlóápolással bedolgozás;
–az õszi káposztarepce vetése elõtt talajra
permetezve;
–az õszi káposztrepce vetésével egy menetben történõ kijuttatás.
–Keresse kereskedõjénél a Tigra
+
Amalgerol® 8 ha-os csomagot!
DR. VARGA ZSOLT
+36 30 217 9256 www.hechta.hu
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TÉRSÉG

HIRDETÉS

RÉGIÓ

GAZDASÁG
A MuKoBrigde projekt keretében megkezdõdött a Murakeresztúr és a horvát Muraköz
megyei Kotor (Kotoriba) között
létesítendõ Mura-híd és a kapcsolódó közútszakaszok tervezése, amely 2022 végére fejezõdhet be. A projekt Kotorban tartott nyitókonferenciájával elindult egy folyamat, amelynek
végsõ célja, hogy a két település
között közvetlen határkapcsolatot jöjjön létre. A rendezvény a
két ország himnuszát követõen
Dario Friscic, Kotor polgármestere
és Josip Grivec, a MURA Régió
EGTC elnök köszöntõjével vette
kezdetét.

A folyók nem elválasztanak, hanem összekötnek, utalt a fejlesztés
rendeltetésére Palkovics László innovációs és technológiai miniszter,
amely a MuKoBridge projektben
tervezett új híd és közútszakaszok
megépítésével valósul majd meg.
Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy
légvonalban mindössze 4-5 kilométerre fekvõ településeket közúton 50 kilométeres kerülõ választja el egymástól, ami egyórás
utazási idõt is jelent. A létesítendõ
Mura-híddal ez az idõ pár percre
csökken. A miniszter fontosnak
nevezte a határ menti térségek összeköttetését a kisebb léptékû
közlekedésfejlesztések által, hozzátéve azt, hogy az autópályáknak
inkább a nemzetközi tranzitforgalomban, a távlatosabb gazdaságfejlesztésben van szerepük. A magyar kormány tavaly decemberi
döntése értelmében február óta
épül az M6 autópálya befejezõ szakasza. A 2024 elejére elkészülõ beruházással az M7-es után a második teljes értékû autópályás összeköttetés jön létre Budapesttõl a
horvát határig. Ezáltal teljes körûen kiépül a Balti-tenger és az Adriai-tenger közúti kapcsolatát megteremtõ észak-déli folyosó magyarországi szakasza. „Ahogy lát-
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A MAGYAR MURAKERESZTÚR ÉS A HORVÁT KOTOR KÖZÖTT

Megkezdõdött az új Mura-híd tervezése

A projektben érintett települések polgármesterei a konferencián
juk Horvátország aktivitását, a
sztráda Pélmonostorig is hamarosan elkészül”, mutatott rá.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért
felelõs államtitkára, a Mura program felelõs miniszteri biztosa azt
mondta, az elsõ, és tényleges lépéséket teszik meg annak érdekében, hogy a Mura-híd néhány év
múlva megépüljön. Ebben a munkában komoly szerepet vállalt fel a
Mura Régió EGTC, amely a híd
megépítése mellett fontosnak
tartja a határ két oldalán lévõ önkormányzatok még hatékonyabb

gazdasági és kulturális együttmûködését is. Felidézte, hogy a Murahíd megépítésének új kezdeményezése Semjénházán indult el
2018-ban, mindazonáltal hosszú
évek munkája elõzte meg ezt. A
MuKoBridge projekt megvalósításával az a legfontosabb cél, hogy

AUGUSZTUS 20-A UTÁN MÁR AZ ÚJ BÚZÁT ÕRLI A MALOM

helyzetbe hozza a két ország határ
menti gazdasági szereplõit, de
nemcsak a Mura-régió, hanem például Nagykanizsa vonatkozásában
is, ahol innovációs és technológiai
parkot alakítanak ki. Mint mondta,
a Mura-híd megépítésével nagyon
szép jövõ elõtt áll a térség, amely-

hez a magyar kormány minden támogatást meg fog adni.
Magyar József Zoltán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai ügyek fejlesztéséért felelõs
helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya komolyan gondolja a Horvátországgal való kapcsolat erõsítését.
Kitért arra, hogy számos turista
szeretne Horvátországba látogatni,
akiknek jelenleg órákat kell várnia a
letenyei 1-es vagy 2-es átkelõn. A
leendõ közúti és kerékpáros Murahíd, illetve az új határátkelõ azonban egy új lehetõséget nyit majd a
határátlépésre. Mint mondta, a közép-európai együttmûködés különösen fontos Magyarország számára, fõleg amióta átvette a visegrádi
csoport elnökségét és elindította a
gazdaságfejlesztési programját.
Számottevõnek nevezte a magyar–horvát gazdasági kapcsolatokat, amely 2019-ben már meghaladta a 2,6 milliárd eurót. Hozzátette, Magyarország számára Horvátország a második legfontosabb
partnerország a tõkekifektetés
szempontjából. Úgy vélekedett, a
MuKoBridge projektnek nem lesz
financiális akadálya, és a legközelebbi konferencia már szól, hogy

rendelkezésre áll minden forrás,
amellyel tervezhetõ idõszakba kerül a Mura-híd avatása.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke arról beszélt, hogy
három Interreg projektben vesznek részt, Ausztriát, Szlovéniát és
Horvátországot érintõen. Ezek közül megemlítette a Zalaegerszeg,
Rédics és Lendva közötti vasútvonalat, amelynek kiviteli tervein jelenleg nagy erõkkel dolgoznak.
Mint mondta, az új Mura-híd megépítése már húsz évvel ezelõtt
megfogalmazódott, amelynek belátható határidõn belüli megvalósulását célozza ez a projekt.
A Roden Mérnöki Iroda Kft.
nyerte a közbeszerzési eljárást; a
cég végzi el 2022 végére a Mura
felett átívelõ híd és a hozzá kapcsolódó határátkelõ tervezését. A
hatástanulmányokkal
együtt
komplett tervdokumentációt kell
készíteniük. Az új híd kocsipálya
szélessége 10 méter lesz, melyhez
2,4 méter széles gyalogos- és kerékpárút társul, valamint egy 0,78
méter széles üzemi járda is csatlakozik, így a híd teljes szélessége
14,25 méter. Az egyeztetések során össze kell hangolni az Õrtilos,
Murakeresztúr és Molnári kerékpárút és az új Mura-híd tervezését, hiszen a két projekt több közös metszésponttal rendelkezik.
Preksen László, a Mura Régió
ETT társelnöke, Semjénháza polgármestere azt mondta, Muraköz
megye mellett Kapronca megyének (ahol a települések jobban el
vannak zárva) is fontos az új Murahíd megépítése, ami a határ mindkét oldalán innovációt hoz majd a
kapcsolatrendszerben. Felidézte,
hogy 2005-ben már engedélyes
tervekkel rendelkeztek, de a híd
mégsem épült meg. Az ügy 2018ban kapott új lendületet, illetve
2019-ben, amikor a Mura Régió és
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. konzorciumban benyújtott
pályázata zöld utat kapott.
Antal Lívia

SZENNYVÍZBERUHÁZÁS GELLÉNHÁZÁN

A Zala-Cereália felkészült az aratásra A tisztább környezetért
Az aratás megkezdésével felkészült az új gabona fogadására
a 2020-ban Magyar Agrárgazdasági Minõség Díjjal kitüntetett
Zala-Cereália Kft. Július 8-án az elsõ búzaszállítmány is megérkezett Zala megye egyetlen mûködõ malmába, amelyben lassan
500 éve állítják elõ közkedvelt Tüskeszentpéteri lisztet.

– A növénytermesztõk az õszi
árpa betakarítását már befejezték, amely átlagban hét tonnát
teljesített hektáronként. A közepesnek nevezhetõ hozam ellenére nagyon jó minõségû árpát tudtunk felvásárolni, 67 hektolitersúlyút, a 63-as szabvány fölöttit. A
repce aratása még tart, és az Alföldön, ahol két héttel elõbbre
járnak, az új búza betakarítása is
már zajlik – mondta Király László, a
Zala-Cereália Kft. ügyvezetõ igazgatója, akivel július 7-én készítettünk interjút. – A hírek
viszonylag magas sikértartalmú búzáról szólnak. Reméljük, Zalában
is hasonlóan magas minõségû búzát tudnak
aratni a gazdák, és nem
lesz gond a sikértartalommal az elmúlt 2-3
hét forrósága miatt. Az
elsõ búzaszállítmányt a
türjei Zal-Agro Zrt.-tõl
várjuk. Itt Zalában az
aratás dandárja a hónap
közepére esik. Cégünknél ekkor indul be nagy
mennyiségben a felvásárlás, hiszen a malom
15 ezer tonna malmi minõségû búzát igényel,
míg a takarmánygyártás
18 ezer tonna gabonát
éves szinten.

– Milyen hatással bírnak a
magas
terményfelvásárlási
árak?
Aratáskor még soha nem volt
ilyen magasak terményárak, ami
tonnánként 10 ezer forinttal magasabb árat jelent a szokásosnál.
Nem gondolhatjuk azt, hogy a
növénytermesztõk indukálják ezt,
hiszen világpiacon élünk, dolgozunk, kereskedünk. Az elszabadult gabonaárakat a takarmánygyártás és az állattenyésztés sínyli meg leginkább. Nagyon meg-

emeli az önköltséget, ami a húsárak jelentõs növekedéséhez vezethet.
– Beszélgetésünket üzembejárás elõzte meg, ez is felkészülést jelentett az új gabona fogadására?
– Havonta egy alkalommal a
vállalat felsõ vezetése üzembejárást tart, amely során a malmot, a
tárolókat, a szárítóüzemet, a keverõket, egyszóval minden gyáregységet és azok berendezéseit,
gépeit megtekintjük. Ez még a
korábbi gabonaforgalmi vállalati
idõszakból maradt ránk, 50-60
évre nyúlik vissza, így már valóban hagyománya és történelme
van. Ez a bejárás szorosan hozzátartozik vállalati kultúránkhoz,
melynek legfontosabb célja a mûszaki ellenõrzés, a mûszaki problémák idõben történõ feltárása és
megoldása a zavartalan mûködés
érdekében. Ezt tettük most is, azzal a céllal is, hogy minden rendben van-e a nagy mennyiségû új
gabona fogadására.
– Milyen beruházásokat terveznek?
– Megjelentek az új uniós
programozási idõszak pályázatai,
amellyel élni kívánunk. Szeretnénk korszerûsíteni állattartó telepeinket. A malomba a lisztes
zsákok pakolásához automata palettázót, a keverõüzembe egy új
granuláló gépet, illetve a dercés
vonal felgyorsításához is egy új
gépet állítanánk be. Abban bízunk, hogy a pályázatok idei elbírálása után 2022-ben megvalósíthatjuk ezeket a beruházásokat.
– AL –

Gellénházán 2022 novemberére valósul meg a szennyvíztisztító
telep rekonstrukciója. A zalai falu részese a Vas megyei településeket is érintõ Nyugat- és dél-dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés elnevezésû projektnek, melynek nyitókonferenciáját a helyi mûvelõdési házban tartották július 8-án.

Farkas Imre Józsefné polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott, más településekhez képest Gellénháza egyedi helyzetben van, hiszen az olajipar
jóvoltából már az 1950-es
években kiépült a szennyvízrendszer. Igaz akkor csak
a lakótelepi részen, biztosítva a korszerû infrastruktúrát az olajkitermelésben
dolgozók számára. A településen, késõbb, az 1990es években vált teljessé a
szennyvízhálózat, amely
beruházást az önkormányzat hajtotta végre. A mostani projekt egy újabb elõrelépés, mert lehetõvé teszi a szennyvíztelep rekonstrukcióját, ami az elsõ
közmûhálózattal együtt
szintén az 1950-es években létesült. A polgármester kiemelte, a fejlesztés
elõnyt jelent majd Lickóvadamos és Petrikeresztúr számára is. Ha náluk is kiépül a
szennyvízhálózat, akkor már a
megújított gellénházi szennyvíztisztító telepre köthetnek rá. Reméli, hogy ez megtörténhet, és
így hozzájárulhatnak az ott élõk
életminõségének javulásához is.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy az 1950-es években
még vezetékes ivóvíz, de szenny-

vízcsatorna sem volt a falvakban.
Gellénháza az olajipar révén szerencsés helyzetben volt e tekintetben. Még jelenleg is vannak

Zalavíz Zrt. projektmérnöke ismertette a beruházást. A mára
eléggé elavult telep Gellénháza
mellett Ormándlak és Nagylengyel szennyvizét is fogadja. A két
milliárd forintos összköltségû
uniós projektben a gellénházi
szennyvíztisztító telep kapacitásbõvítõ fejlesztése 420 millió forintba kerül. Ebbõl két új, kör alakú biológiai tisztító medencét és

Csécs István, Lickóvadamos polgármestere, Vigh László,
Farkas Imre Józsefné, Horváth Szabolcs és Sziládi Péter
falvak, ahol nincs szennyvízcsatorna, ezért fontos feladat, hogy
mindenhol kiépüljön. Hangsúlyozta: a környezet védelme azonban
nemcsak a korszerû szennyvízkezelést követeli meg, az ivóvízzel is
takarékosabban kell bánunk.
A folytatásban Horváth Szabolcs, a kivitelezést végzõ Szabadics Zrt. fõmérnöke valamint
Sziládi Péter, az üzemeltetõ, a

egy új recirkulációs gépházat építenek. A meglévõ gépházakat,
mûtárgyakat és berendezéseket
pedig felújítják. Az üzembiztonságot is jelentõ rekonstrukcióval
közel 300 köbméterre emelkedik
a szennyvíztelep napi kapacitása,
így Petrikeresztúr és Lickóvadamos is rácsatlakozhat majd a
rendszerre.
– liv –
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KULTÚRA
azdag lány gazdag legényt érdemel – két
rossz indulatú zalabaksai asszony véleménye változtatta meg Kósa Anna anyjának
hozzáállását, és innentõl kezdve
útjába állt annak, hogy lánya a
náluk béresként szolgáló Bíró Pálnak legyen a felesége. A két fiatal
Romeó és Júlia sorsát választotta, öngyilkosok lettek. A szomorú
és megható történetet Kósa Anna balladája õrzi, és immár egy
emlékhely is Zalabaksán, amit a
közelmúltban avattak fel.

G

A rendezvényen Czenner Zoé
Hanna ismertette a tragikus eseményt, amelyrõl több dal is született, de csak a nemesnépi Horváth
János által írt maradt meg a köztudatban. A ballada szövegét és
kottáját Vajda József novai tanító
jegyezte le 1952-ben, amit Kósa
Anna fényképével együtt a novai
helytörténeti
gyûjteményben
õriznek.
A szülõk eleinte pártolták a
kapcsolatot. A Muravidékrõl származó Bíró Pál dolgos legény volt,
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100 ÉVVEL EZELÕTTI SZERELMESEK TRAGÉDIÁJÁT ÕRZI

Zalabaksa emlékhelyet állított
ám miután Anna fiútestvére meghalt, õ vált a 10 hektárnyi földbirtokuk egyedüli örökösévé. Innentõl kezdve egyre több vita volt a
családban, mert a szülõk sokkal
gazdagabb kérõt szántak neki.
1921. június végén, vélhetõen a
ház elõtt elhaladó lakodalmasok
éneke volt az utolsó csepp a pohárban a szerelmesek számára. A
konyhában Bíró Pál elõbb Annát
lõtte le pisztolyával, majd magával
is végzett. Az anya berohant és
látta meg elsõként a szörnyûséget.
Lackner László író érettségi
után az 1960-as években dolgozta
fel a 17 versszakos balladát keskenyfilmben a lenti amatõr filmklubban, amit Horváth Károly nép-

Horváth Ottó, dr. Szalár Edina alpolgármester, Páli Zoltán, Lackner László

SZABÓ SÁNDOR MAGÁNGYÛJTEMÉNYE TESKÁNDON

rajzkutató ajánlott neki. Elmondta: az anya követett el
mindent, hogy megakadályozza a frigyet, az öreg
Kósa viszont hozzá adta volna lányát Palihoz. Kósáné a
tragédia után sem nyugodott meg, lányát testvére
mellé akarta temetni, de a
falubeliek nyomására mégis
egy sírba helyezték a fiatalokat. Késõbb az anya kivetette a lányát, és testvére
mellé temette. A falu népe
erre azt állította, hogy nem
is a lányát, hanem Palit vetette ki. A szörnyû történet
vége az lett, hogy az anya
megõrült, az apa pedig elköltözött Novára.

Mint mondta, nem volt könnyû
elkészíteni a filmet, ami 1968-ban
a dél-dunántúli, és egy évvel késõbb az országos vidéki amatõr
filmszemlén is díjat kapott. A film
jelenlegi állapotában nem tekinthetõ meg, digitalizálni kell. A történetet drámában is megírta,
amit a Lendvai Magyar Intézet
amatõr színjátszó csoportjával
terveznek bemutatni.
A tragédia 100. évfordulója ihlette az emlékhely létrehozását,
ami Horváth Ottó polgármester és
alkotómûvész ötlete alapján készült. Összeállításához felhasználták Póra Zoltán szobrász húsz éve
készített márvány emléktábláját.
Melléje került a ballada szövege
egy réztáblán, alája egy pergamen
és egy írótoll. Ebbõl a felületbõl
nyilak ágaznak ki, utalva a ballada
elterjedésére. Az emlékmû egy
ekén illetve taligán áll, megjelenítve a földbirtokot, mint a tragédia
kiváltó okát.
A rendezvény végén Páli Zoltán
csesztregi plébános áldotta meg
az új emlékhelyet.
– liv –

GYEREKCENTRIKUS NAGYKUTASI KÖNYVTÁR

Az okiratoktól a használati tárgyakig Óvodás jel az olvasókártyán
Pazar és egyedülálló, juthat
eszünkbe Szabó Sándor magángyûjteményérõl, amely legalább
száz évet felölelõ használati eszközök és tárgyak mellett olyan kivételes iratokat is tartalmaz,
mint Czobor Mátyás, Zalaegerszeg egykori polgármestere fiának magyar és latin nyelvû érettségi bizonyítványa.

Szabó Sándor, a múlt század közepébõl származó duplafiókos asztal mellé ültet le. Amikor letisztította, vette észre a fiókot, benne
egy ezüstórával, amellyel akaratlanul is szaporodott gyûjteménye.
Pontosan nem emlékszik, mikor
kezdte. Az egyik tárgy jött a másik
után, amelyek az 1996-ban megvásárolt teskándi házukban, annak
udvarán, illetve az erre a célra kialakított pajtában kaptak helyet. A
fény 120 éves istállóablakokon

szûrõdik be a pajtába, amelynek
falain régi kézi szerszámok sorakoznak, többek között konckések,
kulcsok, szalukapák, kalapácsok,
szöghúzók, metszõollók, melyek
egyike az 1920-as évekbõl való.
Olyan tárgyak tömkelegét rejti a
pajta, amelyek a mindennapokhoz,
a házon belüli-körüli teendõkhöz,
továbbá a növénytermesztéshez
és az állattartáshoz kellettek. Igazi
különlegesség a sajtos tallért készítõ eszköz az 1940-es katonai címerrel. A korabeli konyhaszekrényben többek között régi iskolatejes üvegek és gyógyszertári té-

Az erõsen gyerekcentrikus Nagykutasi Könyvtárba látogattunk,
ahol van minden, ami megszeretteti a kicsikkel a könyvtárba járást.
Marótiné Diószegi Erzsébet, egykor a megyei könyvtár felnõtt
olvasószolgálati dolgozója, 12 éve egyengeti itt a gyerekek útját a
könyvek világa felé.

gelyek bújnak meg. Az asztalnál
egy 1936-ból való szék, amit felirata is tanúsít. Naphosszig lehetne
sorolni a tárgyakat, amelyek között egy olyan kanásztarisznya is
látható, amelyhez kanászfejsze,
sõt egy 1920-ban keltezett kanászszerzõdés is tartozik. Van vagy
1300 különbözõ tárgy.
Szabóné Takács Erzsébet, a helyi
óvoda óvónõje, aki több mint 20
éve népi játszó-házvezetõi tanfolyamot végzett elmondta, Németh
József tanította a néprajzi ismereteket, és ajánlotta figyelembe a
Göcsej címû könyvet. Azt lapozgatva jött aztán a szenvedély, és férje
elkezdte a fotókkal illusztrált használati tárgyakat gyûjteni.
De nemcsak ezeket, hanem kuriózumnak számító iratokat, amelyek a régi világba engednek bepillantást. Van egy 1919-ból származó 48 oldalas, fényképes „szolgálati (cseléd) könyv” a Zalaszentpéteren született Beke Rózsa részére. Czobor Mátyás fiának érettségi bizonyítványa 1922-ben keltezõdött. Elõbb a zalaegerszegi Zrínyi-gimnáziumba járt, majd a Pécsi
Pius-alapítványi Jézus-Társasági
Kath. fõgimnáziumban, amely intézmény a bizonyítványban „fõiskolai tanulmányokra érettnek nyilvánította”. A gyûjteményben további iratok lelelhetõk fel: I. Fe-

renc József apostoli király és Erzsébet királyné védnöksége alatt álló
„Magyar szent korona országainak
vörös-kereszt egyletének” öt forintos kisorsolási kötvénye, egy elsõ világháború utáni végelbocsátó
levél, Zala Vármegye közúti térképe, és „Göcsej középkori telepei
oklevelek alapján”, amelybõl kiderül, hogy még Bánokszentgyörgy
is a tájegységhez tartozott.
Sándor kedvence az 1943-44.
évi (utolsó) Levente labdarúgóbajnokság érme eredeti dobozában, Tersánszky Józsi Jenõ unokaöccsének, Tersánszky Józsefnek
kiállítva. A sportnál maradva van
egy fából készült körling is, amelyre szintén rácsodálkozhattak az
érdeklõdõk.
A
gyûjteményt
ugyanis bemutatták a Göcseji
Dombérozó rendezvénysorozat
keretében. A család azt szeretné,
hogy ezeket a tárgyakat, eszközöket, amiket saját maguk készítettek az akkori emberek, megismernék a fiatalok, a gyerekek, és így
ez a tudás továbbörökíthetõvé
válna. Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje és Sipos László,
Teskánd polgármestere is így vélekedett. Az önkormányzat próbál
forrást keresni ahhoz, hogy a páratlan gyûjteményt látogathatóvá
tudja tenni.
Antal Lívia

E-mail: vargatibor002@gmail.com

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

Eredetileg a könyvtárban hagyományos diafilmes programról
akartam kérdezõsködni, de aztán
nem állt meg ennyiben a történet.
– Annak idején az én gyerekeim, most pedig az unokáim számára volt nagy élmény a diavetítés, a
nélkül nem lehetett lenni. Ezért
hoztam ide a könyvtárba is –
mondja a Diószegi Erzsébet. – A hivatalos kezdete pedig 2014-re
nyúlik vissza, amikor is kapcsolódtunk a Nagy Diafilm Nap rendezvényhez. Az akkori kiírások közül

életembe. Szintén nyári program a
nagyobbakkal a kötelezõ olvasmányok közös megbeszélése, olvasónaplót is szoktunk írni. Meg segítek, ha nem világos, hogy egy-egy
történet melyik korban játszódik,
mert sajnos az irodalom és történelem tananyagot ilyen szempontból nem egyeztetik, és sok minden
lóg a levegõben a diákoknak.
– Csak gyerekeknek szól a
könyvtár?
– Nem. Felnõtt irodalom is van.
Ahogy törzsközönség családok is,

több feladattal is díjnyertesek lettünk. A diafilm napot, mely
novemberben van, azóta is minden évben megünnepeljük, a
pandémia miatt elmaradt rendezvényeket nyáron pótoljuk. Mesélés
minden nap van a könyvtárban.
Legtöbbször fejbõl mesélek, sokszor választok úgynevezett gyógyító meséket. És ez a munka nekem is terápiás, mely a baleset miatt megromlott egészségi állapotom ellenére sok örömet hoz az

akiknek minden tagjai jár hozzánk.
Azért beszélek többes számban,
mert a segítõim nélkül nem mûködne ilyen jól a könyvtár. Köztük
hivatalos és önkéntes segítõk, felnõttek és nagy diákok, de a mindenben partner polgármester aszszony nélkül sem mûködhetnénk.
Azt pedig az itteni munkahelyemen értettem meg, hogy elsõsorban a gyerekeket kell könyvtárba
járónak, olvasónak nevelni. Elõször
nem is kell, hogy mindent elolvas-

son, amit kikölcsönöz, csak szeressen a könyvtárba járni, lenni – miközben ezt mondja, jönnek sorba a
kicsik és kicsit nagyobbak a kölcsönzött könyvekkel. Van, aki helyett a nagyobb testvér írja alá a
könyvtári kártyát, és van, aki az
óvodás jelét rajzolja oda lelkesen. –
3 éve költözött a könyvtár az egykori iskola épületébe, így még közelebb vagyunk az óvodásokhoz,
akiknek télen sem kell öltözködni,
ha át akarnak jönni. Csak egy ajtó.
De nem õk a legkisebbek, hiszen
már a tipegõknek is több foglalkozásunk van. De a felnõttek számára egy jó beszélgetõs, közösségi
hely is vagyunk, ezért is volt nagyon keserû a kényszerû otthonmaradás idõszaka.
– Mi még mi a szíve csücske?
– A helytörténet, az értéktár,
meg a baráti kapcsolatok ápolása.
Ezért is díszíti a könyvtárat néhány
mûalkotás, köztük Németh János
Kossuth-díjas szobrászmûvész mûve, egy bagoly.
– Nagyon hangulatos a könyvtár dekoráció, de a bagoly, mintha visszatérõ motívum lenne.
– Igen, az antikváriumok jelképe, innét lett. De a helybéli almásból származó papírdobozokat, ládákat is fel tudtuk használni, dekorációs vagy tárolási céllal. A meséknél a tolmácsom egy marionett
bábu lány, Takács Ágnestõl, egyik
fõ segítõmtõl kaptam.
– Munkaterv a nyárra?
– „Az én könyvtáram” módszertan szerint dolgozom, mindig tudatosan. Július a virágok, lepkék,
méhek ideje, ehhez kapcsolódnak
a mesék és a kézmûves foglalkozások. Augusztusban pedig az állatos
mesék jönnek, mivel az egyik helyi
legenda, a hét évente feltûnõ kígyó kapcsán lesz majd egy kincskeresõ rendezvényünk is. Szeptemberben pedig az Ars Sacra rendezvényhez kapcsolódunk.
bánfi kati

BÉRLÕTÁRS
KERESTETIK
Masszõr keres maga mellé
körmöst, pedikûröst
vagy kozmetikust
jó helyen található
belvárosi üzlethelyiségbe,
Zalaegerszegen.
ÉRDEKLÕDNI:
06/70-361-9570-es számon.
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