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Abagodi Fekete István Ál-
talános Iskola teljes kö-
rû rekonstrukciójának

átadásával 650 millió forintos
fejlesztés zárult le. A Zalaeger-
szegi Tankerületi Központ beru-
házása keretében nemcsak fel-
újították és átépítették, de mo-
dern eszközökkel is felszerelték
az oktatási intézményt, amely
parkosított környezetével Bagod
központjának éke lett.

Az átadási ünnepségen  Sipos
Ferenc polgármester úgy fogal-
mazott: „mi magunk sem, akik vé-
gigkísérték az építkezést, nem
tudjuk még felmérni, hogy ez
mekkora öröm és boldogság”. Az
iskola rekonstrukcióját az elmúlt
több mint 120 év legnagyobb be-
ruházásának tudhatják be, hiszen
ugyanennyi évvel ezelõtt épült fel
a Szent István Plébániatemplom,
mondta jelentõségérõl.

(Folytatás  a  2.oldalon)  
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Sipos Ferenc, Vigh László, Péterné Fatér Edit és Kajári Attila
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(Folytatás  az  1.  oldalról.)
A munkálatok egy évében kö-

zel 200 gyermeket (a lakosság
több mint 15 százalékát) „kellett
elszállásolniuk” öt, korábban már
felújított önkormányzati épület-
ben. A polgármester köszönetét
fejezte ki a beruházás minden
résztvevõjének, a szülõknek, a
gyermeknek és a pedagógusok-

nak, hogy helyt álltak ebben a ne-
héz idõszakban. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emel-
te ki, hogy a bagodi iskola elavult
állagú épülete ellenére is meg
tudta tartani a gyerekeket az ok-
tatás magas színvonala miatt. A
megyeszékhely közelsége nem
zavart ebbe bele. Mi lesz ezután?

– tette fel a kérdést, utalva arra,
hogy a mostani fejlesztéssel min-
den tekintetben korszerû intéz-
mény jött létre, ahova még szíve-
sebben hozzák majd a szülõk
gyermekeiket.

Kajári Attila, a fenntartó és be-
ruházó Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója felidézte,
hogy a 2017 augusztusában be-

adott pályázati projekttel 610 mil-
lió forintot nyertek. A kivitelezés
megkezdése után hamar kiderült,
hogy nem lesz elegendõ ez a tá-
mogatási összeg, amit a magyar
kormány közel 40 millió forinttal
emelt meg. A beruházásra így
650 millió forintot fordíthattak,
melynek eredményeként 21. szá-
zadi iskola létesülhetett Ba-
godban a mindennapos testneve-
lés, az alapfokú mûvészeti okta-
tás, a tehetséggondozás és a fej-
lesztõ foglalkozások biztosításá-
hoz szükséges eszközök és szak-
tantermek beszerzésével illetve
kialakításával.

Péterné Fatér Edit, az oktatási
intézmény vezetõje azt mondta,
ez a fejlesztés megteremtette an-
nak lehetõségét, hogy az iskola a
a kor igényeinek megfelelõ neve-
lési és oktatási szolgáltatást nyújt-
hat. Mint mondta, náluk nemhogy
csökkenne, inkább emelkedik a
gyermeklétszám, ami az elmúlt
évtizedben 35 százalékot tett ki.
Az iskolába 16 településrõl járnak
gyerekek. „Elfogadó és befogadó
iskola vagyunk, ahol sikk a tanulás,
a sport, az egymás segítése, nem-
csak a tanulásban, de a nehezebb
élethelyzetekben is, ahogy ezt ta-
nítótiktól és tanáraiktól látják”. Ez
a szellemiség az iskola ereje,
hangsúlyozta végül.

Antal Lívia www.zalamedia.hu

Csonkahegyháton a közel-
múltban adták át felújított fog-
orvosi rendelõ épületét, ahol hét
település közel két és félezer la-
kóját látják el.

Kustán Gyula, Csonkahegyhát
polgármestere elmondta, hogy a
fogorvosi rendelõt rajtuk kívül
Milejszeg, Pálfiszeg, Németfalu
és Dobronhegy tartja fenn, a mû-
ködtetés költségeit közösen vi-
selve. Betegek nemcsak ezekrõl a
településekrõl érkeznek, hanem
Kustánszegrõl, Becsvölgyérõl, és
még a megyeszékhelyrõl is. Az
épület korszerûsítésére a Magyar
Falu Programon nyertek bruttó
13,8 millió forintot. Az energiaha-
tékonyság növelését szolgáló be-
ruházás keretében szigetelték a
külsõ falakat, új nyílászárókat épí-
tettek be, a tetõszerkezetre új
cserepeket raktak fel, valamint
napelemeket helyeztek el. Meg-
építették az eddig hiányzó aka-
dálymentes bejárót, a vizesblok-
kot is akadálymentessé tették,
valamint új padlóburkolatokat
fektettek le a helyiségekben. A
polgármester jelezte, hogy új fû-
tésrendszert is kapott az épület,
de ezt már pályázaton kívül. A
gázkazánt meghagyták, de a ra-
diátorokat leszerelték, dr. Né-
meth Miklós fogorvos kérésére. 

A részletekrõl már õ számolt
be. Mint mondta, az elektromos
áramot biztosító napelemek elhe-
lyezése adott arra lehetõséget,
hogy hûtõ-fûtõ, távolról vezérel-
hetõ klímaberendezést szereltes-
sen be, amelyrõl elõzetesen

egyeztetett szakemberekkel.
Döntésében a gazdaságosság is
szerepet játszott, hiszen ez meg-
oldás olcsóbb a gázfûtésnél. Saját
költségén új bútorokat is vásárolt,
korábban pedig fogorvosi beren-
dezéseket szerzett be és felújít-
tatta a rendelõhelyiséget. Betegei
nevében is megköszönte az ön-
kormányzatnak az együttmûkö-
dést illetve a beruházást, amely-
nek részeként az épület hõszige-
telése is megvalósulhatott. 

Vigh László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje
dicsérte azt a hozzáállást, amit az
öt település közös intézményei
(iskola, óvoda, fõzõkonyha, házi-
orvosi és fogorvosi rendelõk)
fenntartása során fejt ki. Szép
példának nevezte azt, hogy a
fogorvos hozzájárult a rendelõ
felújításához, és így magához a
Magyar Falu Programhoz is. Mint

mondta, az eredetileg négy évre
tervezett programot tíz éves
idõtartamra szeretnék bõvíteni.
A cél a falvak infrastruktúrájának
megújítása, amelyre más pályá-
zati lehetõségek is rendelkezésre
állnak.

Csonkahegyháton a Magyar
Falu Programból egy másik fej-
lesztésre is sor kerülhet. Kustán
Gyula polgármester elmondta, az
önkormányzati hivatal tetõszer-
kezetének héjazatát cserélik le
modern lemezborításúra az el-
nyert 12,8 millió forintból. 

A fogorvosi rendelõ átadásán
a fenntartó települések részérõl
jelen volt Táncosné Batha Tímea,
Pálfiszeg, Ragánné Gyalog Erika,
Németfalu, Fonyadt Róbert Jó-
zsef, Milejszeg polgármestere és
Barabás József, Németfalu alpol-
gármestere. 

– AL –

CSONKAHEGYHÁT TÖBB TELEPÜLÉST ÉRINTÕ FEJLESZTÉSE

Korszerûsítették a fogorvosi rendelõ épületét

dr. Németh Miklós, Vigh László, Kustán Gyula és 
a kezelésre váró Szalay Gergelyné

– A tradíciókat megtartva
idén 11 csapat részvételével tar-
tottunk fõzõversenyt, illetve sü-
teménykészítõ versengést. Im-
már második éve annak, hogy
Sümegi Bianka, a helyben élõ,
nagyon ügyes cukrász készíti el a
falu tortáját. A tavalyi, különö-
sen ízletes Feketeerdõ tortájá-
nak finomságát is sikerült most
felül múlnia az emeletes Kinder
Bueno-s óriás remekével. A rész-
ben pályázati források felhaszná-
lásával tartott programon a gye-
rekek élvezték az ugráló várat, a
mese körhintát, az arcfestést, a
rajzversenyt, a lufikat hajtogató
bohócot. 

A sok kísérõ programmal tar-
kított eseményen színpadra lé-
pett: a Nagyrécsei Ritmus Kó-
rus, Jurina Beáta és Hertelendy
Attila, valamint a több mint 10
éve együtt zenélõ nagykanizsai
Pacsirták Együttes. A Vöröske-
reszt egy gyermekeknek is szánt
elsõsegélynyújtó és újraélesztési
bemutatót tartott. Volt tombo-
lasorsolás, rengeteg felajánlás-
sal, de a legboldogabb arcokat
akkor láttuk, amikor egy hõlég-
ballon, a falu lakóival a kosará-
ban, hosszú percekre a magasba
emelkedett, majd cserélõdtek a
magasba igyekvõk. A programot
zenés-táncos báli mulatság zár-
ta. Mindenki felajánlását, mun-
káját, segítségét, terület rendel-

kezésre bocsájtását hálás szívvel
köszönjük.

– Miként sikerült az elmúlt
évi árvíz okozta gondokat fel-
számolni?

– Még tavaly július 25-én zú-
dult óriási áradás a falura, a szak-
értõk egy hónap múlva fel is
mérték a bejelentett, tényleges
károkat. A hömpölygõ áradás az
út- és járdahálózatot is sok he-
lyen tönkre tette. A vis major
programon belüli teljes helyreál-
lítás augusztus közepére történt
meg. Augusztus középsõ csütör-
tökén már teljesen kikotort vízel-
vezetõ árokhálózattal találkoztak

az erre járók. A medret fedõ be-
tonelemeket mind visszahel-
yeztük, és az utakat, gyalogjár-
dákat is helyreállítottuk. Nagyon
örülünk annak, hogy a falu teljes
szakaszát érintõen megtörtént a
meder rendbe tétele, de aggo-
dalommal tölt el minket, hogy a
község határától a csónakázó tó-
ig tartó szakasz még nem lett
megtisztítva. A szakértõk egyet-
értenek abban, hogy ismét prob-
léma keletkezhet akkor, ha egy
újólag érkezõ áradat nem tud
hova le-, illetve elfolyni. Itt tisztí-
tásra és mederszélesítésre is
szükség lenne. Az ominózus te-
rületen élõ hódok is kárt okoz-
nak, mert váraikkal több helyen
gátat emelnek a szabad vízlefo-
lyást ellehetetlenítve. 

– Miként alakult a mûvész-
telep sorsa?

– A Kortárs Mûvészetpártoló
Alapítvány által mûködtetett
Ludvig Nemzetközi Mûvésztele-
pet még 1992-ben Ludvig Zoltán
festõmûvész, felesége és társai
alapította. A Ludvig Nemzetközi
Mûvésztelepen a kezdetektõl
több ország képzõmûvésze dol-
gozik együtt nyaranta. Tavasszal
a pandémia miatt a tábor ugyan
elmaradt, de augusztus végén
sikerült két hétre összejönni
úgy, hogy az EU-n kívüli orszá-
gok alkotói is átléphették a hatá-
rokat. A mûvésztelepen képzett,
vírus ellen védett festõk, szobrá-
szok és keramikusok dolgoztak
egyedül és közösen, jó hangulat-
ban, örömben, ihletet adó nyu-
galomban.

– nemes –

FÕZÕVERSENY ÉS SÜTEMÉNYEK
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Az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának fõosztályvezetõje dr.
Andráczi-Tóth Veronika, a Nem-
zeti Szociálpolitikai Intézet kép-
zési referense, Bartus István, va-
lamint a Zala Megyei Önkormány-
zat részérõl delegált Pácsonyi Im-
re alelnök alkotta szakmai bizott-
ság elõzetesen értékelte a vizs-
gázók leadott írásbeli dolgozata-
it, majd annak szóbeli ismerteté-
sét követõen két kapcsolódó kér-
désre kellett felelniük a hallga-
tóknak.

Az értékelések átlagából szá-
mított érdemjegynek megfelelõ
– a tovább foglalkoztatásukhoz
elengedhetetlen – tanúsítványo-
kat ünnepélyes keretek között
adta át a képzõ intézmény nevé-
ben dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke. Gratulációjá-

ban kifejezésre juttatta elismeré-
sét a képzésben résztvevõ 22 fõ
szorgalmát és lelkiismeretes fel-
készülését illetõen, továbbá
megismételte azon meggyõzõ-
dését, hogy a falu- és tanyagond-
nokok munkájukkal jelentõs mér-
tékben képesek hozzájárulni a vi-
déki lakosság életkörülményei-
nek javításához, a számukra szük-
séges szolgáltatások eléréséhez.

A vizsgához ugyanis hosszú út
vezetett. A hallgatóknak egy
négy hétig zajló képzésen kellett
részt venniük, amelynek kereté-
ben elméleti és gyakorlati isme-
retekkel vértezõdhettek fel az ál-
taluk már gyakorolt munkakör
magas színvonalon való ellátásá-
hoz. Az egyes tématerületek
szakmai felelõseinek vezetõi,
szakemberei tartottak elõadást

számukra, valamint a megye
négy településén nyerhettek be-
pillantást a településvezetõ és a
falugondnok tolmácsolásában a
helyi feladatokba, azok ellátásá-
nak módjába. Mindemellett olyan
összetett kommunikációs tré-
ningben is részük volt, amely sa-
ját kommunikációs képességeik,
készségeik fejlesztésére, a mun-
kavégzés során felmerülõ szituá-
ciók pozitív és segítõ megoldásá-
ra, valamint az együttérzésbõl is
fakadó kiégés megelõzésére is
irányult.

A Zala Megyei Önkormányzat
elsõ alkalommal szervezte meg
ezen képzést és vizsgát, amely-
nek mai zárását követõen az
évenkénti képzés- és vizsgaszer-
vezésen túl valamennyi zalai falu-
gondnok részére rendszeres tájé-
koztató elõadásokat is tervez.

Az elsõ vizsgát a hallgatókkal
közös csoportkép örökítette
meg. A Zala Megyei Önkormány-
zat gratulál a résztvevõknek a si-
keres vizsgához, munkájukhoz ki-
tartást, szorgalmat és embersé-
get kívánva.

Németh Péter múzeumigazga-
tó szólt a zsûrizett textil és kerá-
mia mûveket felvonultató, az év
végéig megnézhetõ XIII. PELSO
Országos Kerámia és Gobelin Bi-
ennále szeptember 18-ai kiállítás
megnyitójáról, melynek idei té-
mája a hal, a halászat lesz. Emlí-
tést tett a szeptember 24-ei, ha-
gyományteremtõ Jubileumi Kis-
grafikai Biennálé megrendezésé-
rõl, amelyen dr. Poór Ferenc pe-
dagógus gyûjteménye látogatha-
tó október 9-éig. Szeptember 25-
én on-line térben, virtuálisan és
térítésmentesen lesz megtekint-
hetõ a fenékpusztai római erõd
idõutazás tárlata, ami tavaly már-
ciusig rengeteg látogatót von-
zott. Október elsején nyílik a pá-
linka szerepét és történetét a né-
pi gyógyászatban feldolgozó tár-
lat. Az „Élet Vize” címû bemutató-
hoz március közepéig számos
szakmai, ismeretterjesztõ, kós-
toló program is társul. Október
közepén pedig megnyitja kapuit a

XI. Mûszak. A régészeti estek so-
rozatában október derekán Utazó
múzeum indul Zalaapátiba.  A pol-
gármesteri hivatalban és a Gábor
Áron Általános Iskolában bemuta-
tást nyernek a római kori éremle-
letek. A természet és történelem-
tudomány, a régészet, a néprajz
is megjelenik majd az egyes isko-
lai tanórákon. November elsõ he-
tében, Merj felmenni a padlásra!
mottóval vándorkiállítás lesz a he-
lyi néprajzi értékekrõl. A padlás
projektben: a régi tárgy, mint ér-
ték kerül elõ. Gyapjútól az ülõ
párnáig, a nemezelés õsi techni-
kája nyílik meg az elméleti és gya-
korlati ismeretek befogadására
fogékony érdeklõdõk elõtt a több
alkalmas szakköri foglalkozások
alkalmával. A Múzeumok Õszi
Fesztiválja keretében, a város rej-
tett építészeti értékeit bemuta-
tandó, október 23-án gyalogosan,
illetve kerékpárral indul a Fedezd
fel Keszthelyt! program. Elstartol
a „Te múzeumod” címû régészeti,

néprajzi, természettudományos
õszi szüneti tábor október 25-
étõl. Megünneplik az Egészség-
ügyi dolgozók napját (október
29.) és a Rendfenntartók napját is
(október 30.)  A múzeumot 2013
óta segítik lelkes, segítõkész ön-
kéntesek. A létszámuk gyarapítá-
sát szolgálja október 20-án dél-
után öttõl az Önkéntes toborzó
nap, bemutatva az aktuális pro-
jekteket, feladatokat. A gyermek-
barát Festetics-szabadulószoba
elõzetes idõpontfoglalással to-
vábbra is várja a 2-7 fõs csapato-
kat az egy órás játékra. A hazai
múzeumok között elsõként kerül-
tek tesztelésre, illetve bevezetés-
re azok a bármikor bõvíthetõ mo-
biltelefonos applikációk, amelye-
ken akár egy-egy állandó, vagy
idõszaki kiállítás anyaga is megje-
leníthetõ. 

Vozár Péterné Keszthely alpol-
gármestere köszöntõjében el-
mondta: a keszthelyiek múzeu-
ma, a helyi és a balatoni értékek
bemutatását teszi lehetõvé ma-
gas szintû kultúra és hagyomány-
ápolás mellett, élen járva az inte-
raktív projektek, applikációk lét-
rehozásában. Az intézmény sok
érdekes szezonális programmal
készült, kedvét keresve a helyiek-
nek és turistáknak.

A 2021. január 1-jével hatályba lépett jogszabályváltozás óta az
országban elsõként Zala megyében, a megyei önkormányzat szer-
vezésében valósult meg falu- és tanyagondnoki képzés és vizsga. A
résztvevõk augusztus 10-én adtak számot felkészültségükrõl egy a
szakminisztérium által kibocsátott oktatási programmal összhang-
ban kijelölt három tagú vizsgabizottság elõtt. 

Horváth Gyula polgármester
köszöntõjében magyarázattal is
szolgált. Mint mondta, a 12,5 mil-
lió forintból felújított orvosi ren-
delõ március elejei átadását is ün-
nepnapként élték meg, ahogy
most az energetikailag korszerû-
sített kultúrházét is. A beru-
házás a nyílászárók cseréjét, a
födém és a homlokzat hõszi-
getelését, és a fûtés korsze-
rûsítését tartalmazta, amely-
re a TOP-programon elnyert
25,1 millió forintos támogatás
adott lehetõséget. A Cseke
Kft. végezte a kivitelezést,
amellyel egyidõben megtör-
tént a mellékhelyiség aka-
dálymentesítése, a könyvtár,
a nagyterem, a konyha és az
elõtér rendbetétele is a tele-
pülés önkormányzata által
biztosított több mint 2 millió
forint saját erõbõl. A polgár-
mester hangsúlyozta: a mai
ünnepnappal fontos állomá-
sához érkezett a projekt,
melynek megvalósításából hátra-
van még a papírmunka, az elszá-
molás beadása.

Kiemelte, hogy 2018 óta több
mint 50 millió forint pályázati
pénzt nyert az önkormányzat.
Ebbõl orvosi mûszert szereztek
be, parkolót és rendezvényteret
alakítottak ki az orvosi rendelõ
valamint a kultúrház felújítása
mellett. Mindezt a TOP-, a Leader-
és a Magyar Falu Program tette
lehetõvé. Ez számukra azzal az
üzenettel is bír, hogy a magyar

kormány támogatja a kistelepülé-
sek fejlesztési elképzeléseit. 

Idén várhatóan még egy ün-
nepnapot tarthatnak, mondta
Horváth Gyula polgármester, utal-
va arra, hogy már a kezükben van
a Magyar Falu Programra benyúj-

tott eszközbeszerzési pályázatuk
támogatói okirata a megítélt 3
millió forinttal. Vajon lesz-e ne-
gyedik sikeres pályázat? Válasz-
ként azt mondta, ezért dolgoz-
nak, hogy minél több pályázati
forrást tudjanak fordítani a tele-
pülés fejlesztésére, szépítésére.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, a kormány mindent
megtesz a falvak élhetõségének
javítása érdekében. Ez már most
látszik: megnõtt az érdeklõdés a

kistelepülések iránt. Nem csupán
a jó levegõ, a nyugalom miatt,
hanem olyan infrastrukturális fej-
lesztések által, amit többek kö-
zött a Magyar Falu Programból
valósított meg Zalaháshágy is. A
kormány célja, hogy kiépüljön a
szennyvízcsatorna azokban a fal-
vakban, ahol ez még nincs meg.
Továbbá az, hogy minél nagyobb
számban újuljanak meg utak, jár-
dák a falvakban. 

Mikolás Attila plébános áldotta
meg a kultúrházat, amely idén
már megújulva adott étkezési he-
lyet a második alkalommal meg-
rendezett nyári gyermektábor-
nak. Szabó Anett szervezõ el-
mondta, a tábor költségeit az ön-
kormányzat és a szülõk közösen
vállalták. A gyerekek meglátogat-
ták a helyi gazdákat, kajakoztak -
kenuztak a Borostyán-tónál, elza-
rándokoltak a pusztacsatári kegy-
templomhoz is.

Antal Lívia

A táborozó gyerekek mûsorával vette kezdetét Zalaháshágy újabb
ünnepnapja augusztus 13-án, amelyen a pályázati támogatásból és
önerõbõl felújított kultúrházat adták át a falu közösségének.

S ha már Hetés, az esemény
nem nélkülözhette a tájegységre
jellemzõ fumu bemutatását,
amit Balog Anita készített el. Vé-
gi Zsuzsanna alpolgármester el-
mondta, hogy a csecsemõ nagy-
ságú, babát formáló ünnepi kalá-
csot annak idején keresztelõk és
lakodalmak alkalmával sütötték.
A három, tradicionálisan mákos,

diós és mazsolás töltelékû rúdból
összeállított fumu a termékeny-
séget volt hivatott szimbolizálni,
ezért lány vagy fiú nemi jegyeket
tüntettek fel rajta. A lakodalom-
ra ajándékozott, hetési szõttesbe
csomagolt fumunak szokás volt
nevet adni. Így történt a feszti-
válon bemutatott kalács eseté-

ben is, amit fiúra formálták,
melynek egy kislány az Ádám ne-
vet adta. Ahogy régen, most is
felszeletelték, és elosztották a
vendégek között, mint a közös-
ség összetartozásának jelképét.

A településen korábban már
rendeztek gasztronómiai vásárt,
de a Hetés Fesztivál egy vado-
natúj próbálkozás a Mesés

Hetéshez kapcsolódóan, amit  a
Thermal Hotel Balance Lentivel
együttmûködésben turistacsa-
logató rendezvényként minden
évben megtartani, mondta ér-
deklõdésünkre Bedõ Andrea,
Bödeháza polgármestere, a Me-
sés Hetés zöldút vezetõje. Cél-
juk, hogy a fesztivál olyan tu-

risztikai termékké váljon, ahol
egyre több helyi termék, kéz-
mûves kapna lehetõséget a be-
mutatkozásra, ezért az elsõ al-
kalommal is Hetésre, a Zala me-
gye délnyugati részén és a szlo-
véniai Muravidéken elterülõ tör-
ténelmi és néprajzi tájegységre
jellemzõ termékeket vonultat-
tak fel.

A fumu mellett kemencében
sült kerekperecet is kóstolhat-
tak az érdeklõdõk, sõt kipróbál-
hatták feltekerését is. Mint jel-
legzetes falusi étel, dödölle,
prósza, hurka és kolbász is sze-
repelt a kínálatban. A vasfüg-
gönnyel szétválasztott, de a Me-
sés Hetés zöldút programmal új-
ra összekapcsolt tájegységet
megismertetõen fotókiállítást
nyitottak. Ezen „a Hetést szere-
tõ fotósok” (11 amatõr, illetve
profi fotós) mutatkoztak be,
mindegyikük 12 válogatott kép-
pel illusztrálva benyomásaikat a
tájegység falvairól és a vidéket
körülölelõ tájról. 

A kultúrpajta árnyékot adó te-
teje alatt tartott program a
Kerka Táncegyüttes fiataljainak
bemutatójával folytatódott.
Bent, a faluházban a hetési min-
takincset felhasználva Horváth
Edit, aki a családsegítõ és gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársa
is, kézmûves-foglalkozást tartott
a gyerekeknek. Õr Ildikó mézes-
kalács-készítõ vezetésével a
hetési mintákkal mézeskalácsot
is díszíthettek. Ez a foglalkozás a
felnõtteket is érdekelte. 

– liv –

A TÁJEGYSÉG ÉRTÉKEIT MUTATTÁK BE

Hetés Fesztivál Bödeházán

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

Eredményesen zárult a falu- és tanyagondnoki képzés

ÜNNEPNAP ZALAHÁSHÁGYON

Ezúttal a kultúrház felújítása adott rá okot
NÍVÓS KIÁLLÍTÁSOK ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOK

A Balatoni Múzeum õszi kínálatában

Bödeházán elsõ alkalommal rendezték meg a Hetés Fesztivált
a Tájházak útja szlovén–magyar program keretében, amelyen a
tájegység kulturális és gasztronómia értékeit sorakoztatták fel.

Végi Zsuzsanna, Balog Anita, Bedõ Andrea

Az egyházi és nemzeti ünnepek köréhez köthetõ, a tantárgyi tu-
dást kiegészítõ az „Utazó múzeum” feladat- és szerepkörét felvál-
laló múzeumpedagógia foglalkozások és nagyszabású kiállítások
mellett többszáz éves titkokról is fellebbentik majd a fátylat a Ba-
latoni Múzeum munkatársai idén õsszel – jelentették be az intéz-
mény földszinti látványtárában augusztus végén.



ÜNNEP4 MEGYE

Tófej augusztus 7-8-án tartott
falunapi rendezvénysorozata is-
mét a megszokott módon zajlott,
hiszen együtt ünnepelhettek az
erdélyi Gyulakuta küldöttségé-
vel. A két település még 2013-
ban kötött testvértelepülési
megállapodást egymással, mely-
nek tiszteletére az esemény
szombati ünnepélyes megnyitó-
ján a székely zászlót is felvonták
a nemzeti lobogó mellett. 

Két esztendeje találkozhattak
ebben a formában, utalt Horváth
Zoltán, Tófej polgármestere arra,
hogy a pandémia miatt tavaly
nem láthatták vendégül erdélyi
barátaikat. Mint mondta, ez a kö-
zel két év mindenkit eléggé meg-
viselt, de szerencsére nem ment a
testvértelepülési kapcsolat rová-

sára, hiszen most újra itt van velük
Varga József polgármester veze-
tésével Gyulakuta küldöttsége. A
falu lakosságának is hiányzott már
a közösségi élet, ezért is felemelõ,
hogy a korlátozások feloldásával
ismét kétnapos rendezvényt tart-
hatnak. A község nyitott a világra
is, hiszen a nyitás óta júniusban
motoros találkozónak és a Mozog
a falu elnevezésû sportprogram-
nak adtak helyet, míg július elsõ
hetében a nemzetközi mûvészte-

lep alkotóit fogadták. Most pedig
a szombathelyi Szily János cser-
készcsapat táborozik a Szent Csa-
lád Plébánián, mondta a polgár-
mester, reményét kifejezve, hogy
a közösségi élet terén is minden
visszaállhat a normális kerékvá-
gásba.

Varga József, Gyulakuta polgár-
mestere úgy fogalmazott, hogy
„két könyörtelenül nehéz év után”
lehetnek itt ismét, mert „a vírus

földbe döngölte az egész emberi-
séget, elvette szabadságunkat, és
szobafogságra ítélt mindnyájun-
kat”. Mint mondta, ugyanakkor po-
zitív hozadéka is van, mert rámu-
tatott a pazarlásra, a szükségtelen
dolgok felhalmozására. Egyúttal
arra is intett, hogy megfeledkez-
tünk a hitrõl, a reményrõl és a sze-
retetrõl, ami pedig áldás, fénysu-
gár és gyógyír mindenki életében.
A világjárvány összehozta a csalá-
dokat, de komoly üzenettel bírt az

önkormányzat számára is, hogy
szükség van a személyes kapcsola-
tok ápolására, a testvértelepülési
kapcsolatok megerõsítésére. Kö-
szöni, hogy itt Tófejen ismét meg-
élhetik a feléjük irányuló szeretet
és figyelmet. Nekik, saját akaratu-
kon kívül elszakadt magyaroknak
fontos, hogy érezzék az erõs és di-
namikusan fejlõdõ Magyarország
támogatását. Ezt külön is megkö-
szöni az ország vezetésének.
Gyulakuta polgármestere Tófej fej-
lõdését méltatva azt mondta, a
község jó kezekben van, kemény
és elszánt emberek vezetik, és
mindent megtesznek azért, hogy
jó legyen itt élni és családot alapí-
tani. Legyenek büszkék erre, és le-
gyenek büszkék arra, hogy tófeji-
ek, hangsúlyozta. 

Bene Csaba, a Zala Megyei Köz-
gyûlés alelnöke az összefogás fon-

tosságát emelte ki, és azt az eltö-
kéltséget, amellyel a gyulakutaiak
õrzik magyarságukat és anyanyel-
vüket az anyaországtól távol is. Ki-
emelte: legfontosabbak az emberi
tényezõk, a baráti kapcsolatok,
nem érdekes, hogy kinek milyen
háza, autója, ruhája van. A
pandémia erre hívta fel a figyel-
met, amelynek, mint mondta,
egyetlen ellenszere az oltás, a mi-
nél nagyobb fokú átoltottság.
Rendezvényeket is emiatt lehet is-
mét tartani, ezért azt javasolta,
hogy aki még nem élt a lehetõ-
séggel, az tegye meg. 

A szombati események ünne-
pélyes megnyitója szentmisével
zárult. A falunapi programsorozat
már péntek este kezdetét vette
BioRock és a Bikini koncertjével.
Szombaton Márió, az Orfeum Ope-
rett Társulat, a Delta zenekar és

László Attila lépett színpadra. A tû-
zijátékot követõen a Fáraó együt-
tes szórakoztatta a közönséget.

A pandémia szerencsére nem
hátráltatta azt a munkát, amit Tó-

fej önkormányzata hosszú idõ óta
kifejt a település fejlesztése, szé-
pítése érdekében. Horváth Zoltán
polgármester érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy a Zalaegerszegi
Tankerületi Központtal való
együttmûködés eredményeként
újulhatott meg a Kincskeresõ Álta-
lános Iskola ebédlõje és tornater-
me két magyar falu programos
pályázatból. Az önkormányzat
ugyancsak két sikeres pályázatot
tudhat magáénak a Magyar Falu
Programból, amelybõl a tanári
szolgálati lakás rekonstrukciója,
valamint a közösségi ház belsõ te-
reinek felújítása történik jelenleg.
Ez a három beruházás több mint
100 millió forint értékû fejlesztést
tett lehetõvé. Az önkormányzat
saját erõbõl erõnléti termet alakí-
tott ki a sportcentrum épülete
egyik részében. A két tekepálya
közül a jó állapotút meghagyták,
így ez a lehetõség is megmaradt a
lakók számára. Az épületben a vi-
lágítás korszerûsítését is elvé-
gezték. Nemcsak kondigépeket
szereztek be, hanem kinti sport-
eszközöket – többek között drót-
kötélpályát, asztalitenisz- és
teqballasztalt –, amelyeket a ját-
szótér mellé telepítettek. Minder-
re több mint 7 millió forint önerõt
biztosított az önkormányzat. 

Antal Lívia

TESTVÉRTELEPÜLÉSI TALÁLKOZÓ A FALUNAPON

Tófej ismét Gyulakutával ünnepelt

Varga József és Horváth Zoltán polgármesterek

– A közösségi terek fejleszté-
sét lehetõvé tévõ projektünk
második ütemét sikerült készre
jelenteni – folytatta a polgármes-
ter. – Tavaly fitnesz eszközökkel
bõvült a felnõttek játszótere,
most gyermek játszótéri elemek-
kel bõvült a faluközponti térrész.
Jövõre okos padot is kihelye-
zünk, a növényanyagot is meg-
újítjuk, illemhelyeket és szabad-
téri színpadot is kialakítunk, hogy
létrejöhessen egy többfunkciós,
közmûvesített, komplett rendez-
vénytér. A Magyar Falu pályázati
programból 33 millió forintot

nyertünk az óvodánk tetõzeté-
nek cseréjére és teljes belsõ fel-
újítására. Ez lesz a modernizáció
elsõ üteme, utána energiahaté-
konysági fejlesztéseket terve-
zünk. Vásároltunk egy homlok
rakodóval és gémes padka kaszá-
val ellátott kommunális, több-
funkciós traktort a Magyar Falu
pályázatából. Környezetünk
megóvása érdekében több intéz-
kedést tettünk a jól felszerelt te-
lepülésüzemeltetési eszközpar-
kunk összeállításakor. A benzin
üzemû berendezéseinket, szer-
számainkat folyamatosan akku-

mulátorosra cseréltük. A bozót-
vágó, lombfúvó, a magassági ág-
vágó, a fûrészek már így kímélik
a környezetet. Õsszel pedig neki-
látunk a polgármesteri hivatal
energetikai felújításának.

– Milyen rendezvényekre fu-
totta?

– Július utolsóelõtti szombat-
ján, a járványhelyzet kedvezõ
alakulását kihasználva, falunap
jelleggel tartottunk egy családi
napot, melyre sok százan láto-
gattak el helybõl és a környék-
rõl. Megyeszerte sok rendez-
vény volt azon a hétvégén,
ezért a fellépõk toborzása sem
ment könnyen, de amilyen ne-
hezen indult, olyan jó hangulat-
ban, vidáman, tartalmasan sike-
rült zárni a kézmûves vásárral és
munkabemutatókkal tarkított
napot. Mind a gyerekeknek,
mind a felnõtteknek kínáltunk
szórakozást. Önkormányzati és
egyéni felajánlásokból finanszí-
roztuk a programot. Plótár Ist-
ván helyi gazdálkodó a vacsorá-
ra felajánlott 40 kilogramm bor-
júhúst, amibõl pörkölt készült a
helyben termelt és megfõzött
burgonya mellé. A kicsik kedvét
arcfestés, csillámtetoválás, kör-
hinta és ugrálóvár kereste. A
Zalavári Kulturális Egyesület
Tánccsoportjának tagjai egy vi-
dám darabot adtak elõ,  majd
„Zumba” Viktória mozgatta meg
a hölgyeket-urakat. Operett slá-
gereket elõadva felléptek a He-
vesi Sándor Színház mûvészei,
továbbá a Kocsmazaj zenekar. A
báli zenét hajnalig a Hélium ze-
nekar szolgáltatta.

Nemes Norbert

FALUNAP ÉS FEJLESZTÉSEK

Dióskáli dínom-dánom
A járvány szerencsére nem kényszerített bennünket létszámle-

építésre. A közfoglalkoztatottak létszámában sincs változás. A vé-
dekezés költségeit is kiköhögtük, de a beígért kompenzációs for-
rásokkal eddig még nem találkoztunk. A pénzügyi tudatossággal,
bölcs stabilitással megalkotott, jelentõs tartalékkal rendelkezõ,
hitel felvételétõl ódzkodó, többször átgondolt költségvetésünkkel
elértük, hogy nincs kifizetetlen tétel a büdzsében. Önkormányza-
ti bevételek tekintetében az állam részérõl többfrontos (IPA,
GÉPJA) csonkítást éltünk meg, de a megígért visszatérítés hiányá-
ban is szeretnénk év végére több millió forintot tartalékként fel-
halmozni – foglalta össze Kun  Marcell, Dióskál polgármestere.

Böde falunapján minden
adott volt, hogy a helyiek és a
rendezvényre látogatók jól érez-
zék magukat. Az esemény ünne-
pi hangulatát emelte a faluház
korszerûsítésének valamint két
kitüntetés átadása. 

Ezúttal az idõjárás is kegyes
volt, mert bizony a tavalyelõtti
rendezvényt elverte a vihar. Ta-
valy pedig a járvány miatt maradt
el a falunap, a persze a többi
program is, derült ki Ujj Tibor pol-
gármester szavaiból. Mint mond-
ta, korlátozásokkal terhelt idõszak
után most újból fellégezhetnek.
Mindenkinek hiányzott már a kö-
zösségi élet, amely találkozásokra
ad lehetõséget. Ez a másfél év
azonban nem telt el munka nél-
kül, hiszen feladatot adott öt pá-
lyázati projekt megvalósítása.
2020-ban az Árpád-kori templo-
mot újították fel az egyházközség
pályázatából, az önkormányzat
egy zártkerti utat aszfaltozott le
és telepített két gyümölcsöst a vi-
dékfejlesztési programból. Idén az
iskolakápolna belsõ átalakítása
történt meg szintén az egyház-
község jóvoltából. A polgármester
a nemrég elkészült pajtaszínházra
utalva azt mondta, valóban egy
impozáns épülettel gazdagodott a
település a Leader-programon el-
nyert 10 millió forint támogatás
segítségével. Császár János épí-
tésznek is köszönhetõen, aki ezt
az épületet is ingyen tervezte, és
amelynek kivitelezését a Rapi-Ép
Bt., a nyolcszögletû fa tetõszerke-
zetének ácsmunkáit pedig a
Jumager Bt. végezte. 

Az ünnepi alkalmat az önkor-
mányzatnak, a könyvtárnak, a
rendezvényteremnek és az orvosi
rendelõnek is helyet adó faluház
energetikai felújításának átadása
adta, amelyre 23,8 millió forintot
nyert Böde a TOP-programon. A
rekonstrukció során födém- és
homlokzati hõszigetelés, nyílászá-
ró-csere, világítás- és fûtéskorsze-
rûsítés és napelemes rendszer ki-
építése valósult meg. Az önkor-
mányzat 3 millió forint saját erõt
fordított a helyiségek burkolásra
és a mozgássérült vizes blokkok
kialakítására. A polgármester ki-
emelte, mindez éves szinten közel
1 millió forint megtakarítást jelent
az energiaköltségekben.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta: az elmúlt években több beru-
házást adtak át - a sportöltözõtõl
kezdve a pajtaszínházig -, ami mu-
tatja a képviselõ-testület elhiva-
tottságát a falu fejlesztésében.

Nemkülönben az egyházközségét
is. Kiemelte, hogy a Magyar Falu
Program elmúlt három évében je-
lentõs fejlõdésen ment át a vidék.
A programot ezért tervezik tíz év-
re, hogy minden intézményt, utat,
járdát fel tudjanak újítani, jobbá
téve a falvak lakóinak életét.

Az ünnepi megnyitón átadták
a képviselõ-testület által alapí-
tott kitüntetéseket. Böde telepü-
léséért díjat vehetett át Nagy Ist-
ván, aki elöljáró volt 1990-ig
majd két cikluson keresztül ön-
kormányzati képvisel. Nevéhez
fûzõdik a faluház akkori felújítá-
sa, majd bõvítése.

Böde településéért díjat vehe-
tett át Vigh László is, aki nem jött
üres kézzel a rendezvényre. Át-
adott egy magyar falu programos
nyertes pályázati táblát, amelyen
az állt, hogy az önkormányzat 11
millió forintból vásárolhat közte-
rületi karbantartó eszközöket.

– liv –

BÖDE KÖZÖSSÉGI ÜNNEPÉN

Faluház és kitüntetések átadása
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Magyarország átoltottságban
az európai ranglista elején áll, a
kormányzatnak köszönhetõen a
gazdaság is újraindult, így Nagy-
kanizsa polgármestere, Balogh
László optimista az újabb hullám
elkerülését és a város jövõjét ille-
tõen, bízik a beruházások és a fej-
lesztések sikerében. A legna-
gyobb kockázatot inkább a köz-
gyûlési többséget és minden dön-
tési helyzetet birtokló baloldali
ÉVE-frakció jelenti. A dél-zalai vá-
ros elsõ emberével beszélgettünk
a közeljövõ kérdéseirõl.

– Hogy látja, a negyedik hul-
lám mennyiben fogja befolyá-
solni a következõ idõszakot?

– Szerencsére jól állunk átol-
tottság terén, ezért bízhatunk
abban, hogy nem lesz olyan ma-
gas a hullám teteje, és a kiugróan
sikeres, több mint 17%-os növe-
kedés megmarad, és helyreállítja
azokat a károkat, amit a vírus
okozott. Ehhez szükséges a még
magasabb átoltottság, így min-
denkit arra buzdítok, hogy gyõz-
ze meg a kétkedõket, mert ez a
legjobb válaszunk. És ez az alapja
annak, hogy a gazdaság újra fej-
lõdõ pályára álljon, a közösségi
életünk pedig kiegyensúlyozottá

váljon. Ezt ne kockáztassuk, mi-
vel van megoldás. Nagykanizsa
pedig újabb beruházások, biztató
jövõ elõtt áll, a meglévõ fejlesz-
tések mellett komoly hosszú tá-
vú terveink vannak, amit szeret-
nénk megvalósítani.

– Melyek a legfontosabb ter-
vek most és a jövõre nézve vá-
rosukban?

– Egy régi nagy álmunk, a Ka-
nizsa Aréna nemsokára meg-

valósul, átadásra kerül. Ez nem-
csak a sportolóknak jó hír, akik
minõségi körülmények között
dolgozhatnak majd, de a kulturá-
lis értéke miatt mindenkinek
nagy változást jelent, hiszen ed-
dig nem látott rendezvények so-
rával élénkíti majd a város életét.
Ugyanakkor a veszélyhelyzet ide-
jén az önkormányzat mintegy 1,9
milliárd forint kormányzati támo-
gatást kapott, melyet többek kö-
zött tömegközlekedésre, gyer-
mekétkeztetésre, közlekedésfej-

lesztésre, a víztorony felújítására
fordítunk. Ezen felül Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõnek
köszönhetõen 570 millió forint-
ból végre megépül a 7-es fõútvo-
nal és a Petõfi utca keresztezõ-
désében egy körforgalom, amely
a balesetmentes közlekedés biz-
tosítása mellett az új, 3 milliárd
forintból fejlesztett ipari park
megközelítésében is fontos sze-
repet játszik. A képviselõ kezde-

ményezésére és közbenjárására
elindulhat annak a négysávos út-
nak a tervezése is, amely Nagyka-
nizsát és Zalaegerszeget kötné
össze. Ezzel olyan együttes gaz-
dasági erõ jönne létre, amely fel
tudja venni a versenyt más régi-
ókkal, akár egy közös nagy beru-
házás elnyerése érdekében is. 

– És a körforgásos gaz-
daság…

– Igen. Ez a másik nagy lehe-
tõségünk, amit meg kell lovagol-
ni. A következõ idõszakban öt
fontos területre fókuszálunk: a
foglalkoztatottak arányának nö-
velésére, az ipari infrastruktúra
fejlesztésére, a környezetbarát
urbanizációs háttér, a gazdaság-
fejlesztést is elõsegítõ közleke-
désfejlesztés, illetve a körforgá-
sos gazdaság megteremtésére.
Ez utóbbi a polgármesteri prog-
ramom egyik fontos pontja Cse-
resnyés Péterrel együttmûköd-
ve, mellyel célunk, hogy a körfor-
gásos gazdaság mintavárosává
váljunk, nemzetközi szintû felsõ-
oktatási és tudományos háttér-
rel. Az úton elindultunk, hiszen
már létezik a MOL és a Pannon
Egyetem által alapított közös
projektcég és az a szellemi bázis,
amely alapjául szolgál egy kuta-
tóközpont létrehozásának és egy
erre felépülõ tudományos ipari
parknak. Határozottan úgy gon-
doljuk, hogy Nagykanizsa ezen az
úton betölthetné a benne rejlõ,
mindenki által érzett potenciált.
Csak remélhetjük, hogy politikai
érdekbõl egy ilyen léptékû beru-
házást és kitörési lehetõséget
nem akadályoz meg a helyi több-
ségû baloldali ÉVE-frakció, amely
jelenleg legnagyobb kockázata és
gátja a város jövõjének.

Nagykanizsán is cél
a fenntartható fejlõdés 

Nagy Lászlóné, Zalacsány pol-
gármestere fogalmazott így kö-
szöntõjében, hangsúlyozva,
hogy az önkormányzat sikeres
pályázati munkájával 74 millió
forint felhasználásához jutott a
község. A megvalósult beruhá-
zások ismertetésével folytatta.
Elmondta, hogy a Magyar Falu
Programból 25,3 millió forintot
nyertek, amelybõl a Deák Fe-
renc körút 330 méteres szaka-
szát aszfaltozták le. Az orvosi
rendelõ energetikai hatékony-
ságának növelésére 9,9 millió
forintot nyertek szintén a Ma-
gyar Falu Programból. Ez a pá-
lyázat ugyancsak százszázalékos
intenzitású volt. A rendelõ tete-
jére telepített 14,26 kW-os nap-
elemes rendszer a világítás, az
elektronikai berendezések mel-
lett a fûtést is ellátja árammal.
Kiemelte, hogy a megújuló
energia felhasználása az üze-
meltetés költségeit és a telepü-
lés széndioxid-kibocsátását egy-
aránt jelentõsen csökkenti.
Ugyanis az orvosi rendelõvel
együtt már minden intézmény
rendelkezik napelemes rend-
szerrel, amivel az általános isko-
la, az óvoda, a polgármesteri hi-
vatal és az ifjúsági klub épületét

korábban látták el. Hangsúlyoz-
ta: mindezen fejlesztések jól il-
leszkednek Zalacsány 2019-ben
elfogadott Fenntartható Ener-
gia és Klíma Akciótervéhez. Eb-
ben 2030-ig a széndioxid-kibo-
csátás 40 százalékos mérséklé-
sére vállaltak kötelezettséget a
környékbeli települések közül
elsõként az Európai Polgármes-
terek Szövetsége tagjaként.

A TOP-program Települési
környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések címû pályázatán
29,9 millió forintot kaptak,
amelybõl a falu központjának
legproblémásabb és az elmúlt
évek villámárvizei által legin-
kább érintett utcák esõvíz-elve-
zetését oldották meg. A Balaton
Fejlesztési Tanács által kezelt
pályázati kiírás keretében közel
50 százalékos támogatási inten-
zitással 5 millió forintot nyertek.
Az összegbõl az õsi temetõben
stációk elhelyezésével kegyeleti
parkot hoztak létre, valamint az
önkormányzat épülete elõtt egy
szökõkutat létesítettek. 

Az ünnepségnek helyt adó
fedett közösségi tér kialakításá-
ra 3,9 millió forintot nyertek a

Leader-programból. A támoga-
táson felül az önkormányzat je-
lentõs önerõt tett hozzá a beru-
házáshoz, így készülhetett el a
fedett és térkövezett színtér az

iskola közelében, ahol az idõjá-
rástól függetlenül rendezvé-
nyeket, közösségi programokat
tarthatnak, mondta a polgár-
mester. A megvalósult fejleszté-
sek a lakosok életminõségének

javulásához járulnak hozzá, és
jelentõsen növelik a település-
kép és lakókörnyezet színvona-
lát, zárta gondolatait Nagy
Lászlóné. 

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje, minisz-
teri biztos azzal kezdte, hogy a
járványhelyzet nem tette le-
hetõvé ezen fejlesztések átadá-
sát korábban, amelyre most
együtt kerül sor. Mint mondta,

Zalacsány pályázati sikerei jó
példák a falvak fejlesztésére,
amellyel a kormány a kistelepü-
lésen élõk helyzetét, életminõ-
ségét kívánja javítani. Ebben a
szándékban fontos cél a fiata-
loknak helyben tartása. Úgy vél-
te, hogy az egyre fejlõdõ és szé-
pülõ Zalacsányban ez nem lehet
probléma, hiszen itt az ingatla-
nok mindig kelendõek voltak a
betelepülõk körében is. A kor-
mány falusi CSOK programjának
eredményei a zalai kistelepülé-
seken is látszanak, ahol egyre

több fiatal él az otthonteremté-
si támogatás lehetõségével. A
falvak fejlesztését uniós pályá-
zatok is segítették, illetve segí-
tik jelenleg is. Példaként emlí-
tette meg Zalacsány TOP-
programos, csapadékvíz-elveze-
tés megoldását szolgáló pályá-
zatát. Az önkormányzatok hazai
pályázatokkal is élhetnek. A Ma-
gyar Falu Program azonban ki-
fejezetten a kistelepülésekre
íródott, hogy olyan fejlesztése-
ket is meg tudjanak valósítani a
helyi igényekre szabva, amelye-
ket például az uniós pályázatok
nem támogatnak. A Magyar Fa-
lu Program így tette lehetõvé
most az orvosi rendelõ napele-
mes rendszerrel való ellátását
és a Deák Ferenc körút egy sza-
kaszának felújítását, emelte ki
az országgyûlési képviselõ, aki
további sikereket kívánt a tele-
pülés vezetésének.

Az ünnepségen Kiss László
esperes mondott áldást az elké-
szült beruházásokra. Elmondta,
a Szeplõtelen Fogantatás római
katolikus templom tetõszerke-
zete és tornyának korábbi re-
konstrukciója után az épület
belsõ felújítása is megtörtén-
het, amit 15 millió forinttal tá-
mogat az érsekség. 

A rendezvény a Zalaapáti
Harmonika Zenekar mûsorával
zárult.

Antal Lívia

ZALACSÁNY TÖRETLENÜL FEJLÕDIK

Öt beruházást adtak át

Szabó Tibor, a Zala Termálvölgye Egyesület vezetõje, 
Bardóczy Árpád, a Balaton Fejlesztési Tanács képviselõje, 

Nagy Lászlóné, Manninger Jenõ

Napelemes rendszer az orvosi rendelõ épületén

Stációk az õsi temetõben

Balogh László polgármester

Színes székek kerültek a Kanizsa Arénába

Zalacsány önkormányzata 2020-ban és 2021-ben összesen 74
millió forintnyi támogatást nyert el a Magyar Falu, a TOP- és a
Leader programból. Útfelújítás, kegyeleti park és közösségi szín-
tér kialakítása, esõvíz elvezetésének megoldása valamint az or-
vosi rendelõ energetikai korszerûsítése valósult meg az elnyert
összegbõl. Az augusztus 27-én tartott ünnepi rendezvényen ad-
ták át ezeket a fejlesztéseket, amellyel a település töretlen fej-
lõdésének újabb állomásához érkeztek.

Tûzijáték augusztus 20-án. Zsúfolásig megtelt az Erzsébet tér az államalapítás ünnepén.
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Zalaszentmihályon a Szent
István-napi ünnepség kereté-
ben adták át az orvosi rendelõ
és szolgálati lakás, valamint a
plébánia felújított épületét au-
gusztus 19-én. A 39 millió forin-
tos összértékû beruházással a
közel ezer lelkes település két
intézménye vált korszerûvé. 

Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott köszöntõjében ki-
emelte, hogy Szent István ke-
resztény államot teremtett,
amellyel biztosította a magyar-
ság megmaradását Európában.
Szent István öröksége egy évez-
red után is kötelezi a magyar
nemzetet, utalt arra, hogy 2010
után ismét új államot kellett ala-
pítaniuk egy magára hagyott
országban, ahol a kistelepülése-
ket elsorvasztották. Kiemelte, a
jelenlegi magyar kormány ki-
emelt figyelmet fordít a kistele-
pülések fejlesztésére, amit a
2019-ben elindított Magyar Falu
Program is bizonyít. Vele együtt
számok is, hiszen Zala megyébe

a 240 település 914 nyertes pá-
lyázatával 10 milliárd forint tá-
mogatás érkezett ez idáig.
Zalaszentmihály 6 nyertes pá-
lyázata közel 78 millió forint ér-
tékû fejlesztést tett lehetõvé.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje azt

hangsúlyozta, hogy a belügymi-
nisztériumi és egyéb önkor-
mányzati pályázati lehetõségek
korábban is rendelkezésére áll-
tak a kistelepüléseknek, de a
Magyar Falu Programmal olyan
lehetõséget kaptak, ami kifeje-
zetten igényeikre van szabva. 

Dr. Csikós Andrea Dóra,
Zalaszentmihály polgármestere
azt mondta, két olyan fontos in-
tézmény újulhatott meg a Ma-
gyar Falu Programnak köszönhe-
tõen, amelyek a falu közösségé-
nek testi és lelki jólétérõl hiva-
tott gondoskodni. Az egy épület-

ben lévõ orvosi rendelõ és szol-
gálati lakás felújítására két pályá-
zatból 10,7 millió illetve 8,2 mil-
lió forintot nyertek. Ebbõl valósí-
tották meg az épület energetikai
korszerûsítését, ami a tetõszer-
kezet és a homlokzat szigetelé-
sét és megújítását, a fûtésrend-
szer modernizálását tette lehe-
tõvé. A rendelõben kicserélték a
burkolatokat, új bútorzatot vásá-
roltak a váróba is, amelyre az el-
nyert összegbõl 3,6 millió forin-
tot fordítottak.

A plébánia épületének külsõ
és belsõ rekonstrukciójára 20
millió forintot költöttek. Látvá-
nyosan megújult a belsõ tér,
ahol a közösségi helyiség mellé
egy plébániai irodát is kialakítot-
tak. A támogatásból többek kö-
zött pingpong- és biliárdasztalt
vásároltak a fiataloknak. A pá-
lyázat egy fõ közösségszervezõ
alkalmazására is lehetõséget
nyújtott. 

Mindkét épületet Cséry Ger-
gõ plébános áldotta meg. Kö-
szönetét kifejezve minden
résztvevõnek elmondta, hogy a
plébánia felújítására még elõdje
Szitás József atya ideje alatt ad-
ták be a pályázatot. Ezt a beru-
házást is hátravetette a járvány,
de most az átadás örömét élhe-
tik meg. 

Antal Lívia

ZALASZENTMIHÁLY BERUHÁZÁSAI

Megújult az orvosi rendelõ és a plébánia

A várossá nyilvánítás 24. évfor-
dulóján rendezett ünnepségen az
üdülõváros és a megye vezetõ
személyiségei is tiszteletüket tet-
ték. A program kezdetén a képvi-
selõ-testület tagjai a fürdõváros
legfiatalabb lakóit köszöntötték.
Azon „aprónépek” karjára kötöt-
tek kendõcskét, akik az elmúlt két
évben születtek, e gesztussal erõ-
sítve a helybeli családosok kötõ-
dését a településhez. Ezen alka-
lommal fogadták a város felnõtt
polgáraivá is azokat a fiatalokat,
akik az elmúlt és idei évben töltöt-
ték be 18. életévüket. A fiatalok
szalagot kötöttek a város zászlajá-
ra, az avatás emlékére.

„Vegyes érzelmekkel ünnepel a
város a 24. születésnapon. Az el-
múlt és az idei esztendõben olyan
dolgok történtek, melyek meg-
rázták Zalakarost, az országot, sõt
az egész világot. Egy világjárvány-

nyal kellett és kell küzdenünk ma
is, mely alapjaiban rengette meg
gazdaságunkat, társas életünket”
– ezekkel a gondolatokkal kezdte
városnapi beszédét Novák Ferenc
polgármester. Hosszú hónapokra
bezárt a fürdõnk, becsukta kapuit
15 szállodánk, magánszállásaink,
turisztikai szolgáltatóink. De be-
zártak intézményeink is, megállt
az élet. Szívszorító volt látni turis-
ták, emberek nélkül a virágos,
gyönyörû Zalakarost. 

Óriási veszteségeink keletkez-
tek. Gazdasági, pénzügyi részei
forintálisan is kimutathatók. Sokat
veszítettünk egészségünkbõl, s
hatalmas károkat okozott a jár-
vány a mentális egészségünkben,
és az emberi kapcsolatokban.
Hangsúlyozta azonban: a pandé-
miában egyúttal olyan összefogás
is megmutatkozott Zalakaroson,
mely a késõbbiek során is példa-

ként szolgálhat, és Zalakaros olyan
szerencsés helyzetben van és volt,
hogy gyarapodni is tudott az eltelt
hónapok során. Ennek egyik látha-
tó eredménye az új gyógyhelyköz-
pont, mely az önkormányzati be-
ruházások sorában az elsõ helyet
foglalta el. 

Köszöntõjében Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ továb-
bi kormányzati támogatásokat
ígérve részletezte, hogy milyen
gyors fejlõdési utat bejárva lett
Karosból egy erõs, dinamikus,
nemzetközileg is jegyzett gyógy-
turisztikai desztináció. Jelezte,
hogy a város gazdagodása az el-
múlt tíz évben különösen szem-
betûnõ volt. Sylwester Lewicki, a
lengyel testvérváros, Olesno pol-
gármestere örömének adott han-
got, hogy a járvány okozta nehéz-
ségek ellenére is a folyton szépü-
lõ gyógyhelyen újra együtt ünne-
pelhet lengyel és magyar. A tava-
lyi és az idei évhez kötõdõ elisme-
rések átadására is sort kerítettek. 

A városi kitüntetéseket Novák
Ferenc polgármester és dr.
Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyzõ

adta át. Zalakarosért kitüntetõ
címmel jutalmazták Tarnai László
Józsefnét a helyi közösségekben
végzett aktív munkájáért. E díjat
kapta Norbert Seidl, Pucheim
testvérváros polgármestere is. A
turizmus és vendéglátás területén

végzett érdemeiért Kovács
Szabolcsot valamint az ART Hotelt
díjazták. A sportban betöltött sze-
repéért Szabadicsné Madaras Ka-
talin kiváló tevékenységét ismer-
ték el, kulturális vonalon Horváth
László, a közszolgálati fronton

Bekéné Tóth Beáta szerepvállalá-
sát tartották érdemesnek díj átvé-
telére. Emlékplakettet kapott
Jankovics Ferenc, a fürdõváros ki-
váló tanulójává Horváth Sárát vá-
lasztották.

Nemes Norbert

SIKEREK A JÁRVÁNY ALATT IS

24 éve város Zalakaros

Kitüntetettek a díjátadón (balról jobbra): Tarnai László Józsefné, Kovács Szabolcs, Tóth Zoltán (ART
Hotel), Jankovics Ferenc, Szabadicsné Madaras Katalin, Novák Ferenc polgármester, Horváth László,

Bekéné Tóth Beáta, dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jegyzõ.

Zalakaros Város Napjait az államalapítás és az államalapító Szent
István király emlékünnepéhez kapcsolva tartották a Szõlõ utcai Ka-
ros Korzón a gyógyüdülõhely közelmúltban felavatott rendezvény-
és látogatóközpontjában. 

Dr. Schindler György háziorvos, Manninger Jenõ, 
dr. Sifter Rózsa és dr. Csikós Andrea Dóra vágta át a szalagot 

a rendelõ átadásán

A plébánia megújult épületének átadásán

– A pandémiás idõszak után
szerettünk volna a helyiek számá-
ra egy önfeledt, szórakoztató,
könnyed kikapcsolódást nyújtó, a
fiatalabb korosztály számára is él-
ményt adó rendezvényt szervez-
ni, melynek ideális helyszínt bizto-
sított a sportcentrum. Szekeres
Zoltán alpolgármester, a helyi
sportegyesület elnöke több mint
másfél évtizede határozta el,
hogy Nován osztrák mintára léte-
süljön egy különleges sportbázis.
A mûfüves pályán kívül van meg-
világított, a labdarúgó szövetség
által elismert nagypálya, ahol ko-
moly európai szintû bajnokságok
is rendezhetõk. Most készül a mû-
füves extra teniszpálya, valamint
tervben van erõnléti edzések szá-
mára ideális szabadtéri kondi park
létesítése. A többkorosztályos
edzések nálunk minden naposak.
A TAO-pályá-zatok önrészét min-
denkor igyekszünk megadni. A je-
lenlévõk este még szurkolhattak a
megyei II. osztályú labdarúgó-
mérkõzésen. Néhány évig a búcsú
ünnepe parkolópályára került,
hogy most újra teljes pompájában
éledhessen újjá. Horváth Nikolett

és Simon Balázs vitték a vállukon a
szervezés és lebonyolítás szinte
összes terhét. 

Hét csapat nevezett a bogrács-
ban, vagy tárcsán készülõ ételek
fõzõversenyére, melyet zsûri el-
nökként Szabó Zsolt mestersza-
kács értékelt. Készült kétféle mar-
hapörkölt, kétféle gulyás, egy kö-
römpörkölt, valamint „sûtthús
zõccséggel”. A fõzõverseny ered-

ményhirdetésén gyõztesként
„Tipp-mix örültek” csapatát hirdet-
ték ki. Az ünnepség alkalmával
osztották ki a Nova község leg-
szebb portája címû környezetszé-
pítési verseny díjait. Az elsõ hely
megszerzéséért az oklevél és dí-
szes réztábla mellé, Szalai Béla és
felesége kapták az értékes ajándé-
kokat. A közterületek csinosításá-
ra, a faludekorációra évszaktól
függetlenül nagy gondot fordí-
tunk – folytatta a polgármester. –
Pályáztunk egy külterületi utunk
felújítására, megerõsítésre. A zárt-

kert felújítási pályázaton az önkor-
mányzati tulajdonú hegyi pince
felújítását, útépítést tervezzük.
Önerõs fejlesztés részeként a
Salomfai-hegyen bevezetjük a vil-
lanyt, az oszlopok helyét már kije-
lölte a tervezõ. Fél éve 31 milliót
nyertünk a bel- és csapadékvíz
rendezésre.  Elkészült az önerõs,
két hektáros, jóléti víztározó, az
Erdõalja Horgász Egyesülettel kö-
zösen várunk a használatba vételi
engedélyre. Az önkormányzatnak
a helyi egyházközséggel és a civil
szervezetekkel jó a kapcsolata: az
Együtt Sikeres Nováért, a Helyi
Polgárõr Egyesület, a majd száz
fõt megmozgató Sportegyesület,
a Nováért és Gyermekeinkért Ala-
pítvány és a Göcsej Szíve Dalkör
tagjai is nagyon lelkesek. Az idõsek
napját és a szüret ünnepét is min-
denképp szeretnénk õsz elején
megtartani.

DÍJÁTADÓKKAL NOVA BÚCSÚNAPJÁN

Legszebb porta, legfinomabb étel

Németh József polgármester átadja a Nova legszebb portája
emléktáblát Szalai Béláné Ildikónak

Augusztus középsõ szombatján Nagyboldogasszony-napi bú-
csút tartottak Nován, a Léránt Lajos sportcentrumban, ahol a
sztárfellépõket: Krisz Rudi, a Tesók formáció Attilája; a nép és
rapzene keverékét toló Suhancok; valamint Csóka Szabi bandája
képviselte. Hekiii X Jboy pedig a Hélium zenekar báli muzsikáját
tette pergõbbé. A gyermekeket ingyenes trambulin, légvár,
csillámtetkó, arcfestés, hajfonás várta. A Nagyboldogasszony
templomban vasárnap délelõtt ünnepi szentmisén emlékeztek
meg Szûz Mária mennybemenetelérõl. Németh  József polgármes-
ter foglalta össze a programbõ rendezvény részleteit.
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A sajtó képviselõinek bemu-
tatták az akadálymentessé tett
férfi és nõi mosdót, a raktárhelyi-
séget, a polgármesteri hivatal he-
lyeként funkcionáló irodát, az or-
vosi szobát, a konyhát, a rendez-

vénytermet, a testületi ülések és
a helyi hagyományõrzõ egyesület
tevékenységének helyszínét is.
Táncosné Batha Tímea polgár-
mester köszönetét tolmácsolta a
miniszteri biztosnak a Magyar Fa-
lu Program pályázatán nyert 4,9
millió forint támogatásért. Öröm-
mel vette, hogy egy újabb pro-
jektcélt sikerült kipipálnia a meg-
választáskor lefektetett ígéretei-
bõl. A szebb, tisztább, élhetõbb
környezet kialakításával minden

itt élõ egyetért. A modernizáció,
mint mondta, nagyon esedékes
volt a többfunkciós épületben. A
sajtó bejárás helyszíneként be-
mutatott kistermet és konyha-
részleget az elmúlt két év során

sikerült önerõbõl felújítani. Van-
nak még olyan rekonstrukcióra
szoruló épületrészek, amelyeket
ugyancsak pályázati források fel-
használásával szeretnének mie-
lõbb modernizálni. Egy közterüle-
ti játszótér kialakítása is tervben
van. Erre a kistelepülések számá-
ra vonzó és ötletes Magyar Falu
Programban sikerült közel ötmil-
liós támogatást elnyerni, támo-
gatva a gyermekes családok sza-
badidõs programjainak megszer-

vezését, a mintegy negyedszáz
gyerek testi-lelki-szellemi fejlõ-
dését. A százszázalékos intenzitá-
sú programok a kicsi adóerõsség-
gel rendelkezõ falvak számára
különösen fontosak, húzta alá. 

Az ugyancsak napirenden lé-
võ, egy vidékfejlesztési pályázat-
hoz kapcsolódó szennyvízkezelõ
beruházás kivitelezési munkálatai
a közeljövõben startolnak,  jelen-
tette be. Tavaly megalakult a Gö-
cseji Szegek Néptáncegyüttes,
amely rendszeresen fellép. A kul-
turális élet mozgatásában pedig
idén a táncegyüttes tagjaiból ala-
kult Pálfiszegért Hagyományõrzõ
Egyesület segédkezik. Az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ zárt-
kerti és külterületi utak javításá-
ban is állami segítséget várnak. A
szociális és idõsgondozási felada-
tok ellátását falubusz is segíti.
Óvodába és iskolába a gyermekek
Csonkahegyhátra járnak. A köz-
munkások és a munkanélküliek
száma elenyészõ. 

Vigh László miniszteri biztos
úgy látta, hogy a polgármester
ciklustervei folyamatosan támo-
gatást nyernek. A település hát-
rányát, hogy nincs átmenõ forga-
lom, a község igyekszik elõny-
ként megjeleníteni. A csend, a
béke, a háborítatlan nyugalom, a
tisztaság, a rend helyszíne a kis-
község. A Magyar Falu Pályázati
program nyertes forrásait a köz-
ségek elõre megkapják, így a
megvalósítás hitel felvétele nél-
kül is lebonyolítható. Pálfiszeg jó
úton halad, és a bekötõ útjának
szakadozott szélû burkolata is,
remények szerint, mielõbb ráke-
rül majd a közútkezelõ rekonst-
rukciós listájára. 

– nemes –

Faluházavató Pálfiszegen
Barátságos, vidám, takaros, nyári arcát mutatta a 169 lelkes,

hat négyzetkilométeren elterülõ Pálfiszeg augusztus közepén,
amikor a község önkormányzati képviselõinek körében Vigh
László országgyûlési képviselõ és Táncosné Batha Tímea polgár-
mester átvágták a felújított faluház nemzetiszín szalagját.

Mátyás Kitti, Szabó Szabolcs alpolgármester, Mileji Katalin, 
Vigh László, Táncosné Batha Tímea, 

Boronyákné Dóra Bernadett, Csóbor Béla és Kovács Gergõ

Igazi gasztrokirándulásnak le-
hettek részesei a Kapornaki falu-
napra látogatók augusztus 7-én.
A település önkormányzata nem
elõször kötötte össze faluünne-
pét nagyszabású fõzõversennyel,
amelyen ezúttal 22 csapat vett
részt a szomszédos települések-
rõl is érkezve. A bográcsok és az
egyéb sütõalkalmatosságok mel-
lett nagy volt a sürgés-forgás.
Csalogatóan szálltak az illatok
nyüzsgõ tömeg között.t. 

Nagykapornak önkormányzata
a tehenészeti teleprõl biztosította
a borjúhúst a fõzõcsapatok számá-
ra, amelybõl változatos ételeket
készültek. A Közép-Zalai Szociális és
Gyermekjóléti Társulás pacsai Szo-
ciális, Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata például borjú karajcsont-
ból erõlevest fõzött cérnametélt-
tel. Rontó Károly, a társulás és az
intézmény gazdasági vezetõje el-
árulta azt is, hogy fõételként borjú-
paprikást kínáltak, amit õrölt piros-
paprika nélkül, lecsóalapon, csiper-
kegombával megspékelve, tár-
konnyal, gyömbérrel és majorán-
nával fûszerezve készítettek el. Kö-
retként nokedlit tettek hozzá. Ér-
deklõdésünkre elmondta, hogy a
társulás (melynek elnöke Sifter Pé-
ter, Nagykapornak polgármestere)

23 településen látja el a szociális ét-
keztetést és a házi jelzõrendszeres
segítségnyújtást, míg az intézmény
33 faluban biztosítja a családsegítõ
és gyermekjóléti szolgálatot. Miu-
tán ennyi település tartozik hozzá-

juk, igyekeznek jelen lenni a faluna-
pokon, amelyeken 2010 óta vesz-
nek részt rendszeresen.

A nagykapornaki Gasztro-
betyárok vezetõje, Õri Tibor el-
mondta, õk az egyedüliek, akik fel-
dolgozzák a belsõségeket, a má-
jat, a tüdõt, a szívet és a nyelvet
is. Elõször készítettek lyoni májat,
amelyhez majoránnát is tettek, és
amit sült hagymakarikával kínál-
tak. A szalontüdõt pedig zöldsé-
ges zsemlegombóccal tálalták.

Sokszor jelen voltak, de most
elõször neveztek be a fõzõver-
senyre, tájékoztatott Csalló Mária
tanítónõ, a nagykapornaki általá-
nos iskola Suli csapatának tagja.
Vörösboros marhapörköltet készí-
tettek, amit tésztával és friss ká-
posztasalátával kínáltak. Mint
mondta, nagyon várják a zsûri ér-
tékelését, és remélik, hogy na-
gyon jó helyezést kapnak. 

Míg a csapatok fõztek, a mûve-
lõdési házban ismerõs dallamok
csendültek fel a Gyöngyakác Zene-
baráti Kör jóvoltából, látható mó-
don mindenki örömére. Huber Klá-
ra, a társulat alapítója és mûvésze-
ti vezetõje, a hévízi általános iskola
tanítónõje elmondta, három évvel
ezelõtt misefai és nagykapornaki
dalos kedvû hölgyekbõl és urakból
állt össze a csapat. Többségük pe-
dagógus, de vannak közöttük ál-
lamigazgatásban dolgozók, vállal-
kozók, diákok és nyugdíjasok is. Re-
pertoárjuk folyamatosan bõvül.
Elõször csak könnyûzenei számo-
kat énekeltek fõleg fiatalabb gene-
rációknak. Most próbálkoztak elõ-
ször gyerekdalokkal, és az idõsebb
korosztályt érdeklõ slágerekkel.
Musicaleket is tanultak már, jelen-
leg kuplékat gyakorolnak, és sze-
retnének Brahms zenéjére magyar
nótákat, dalokat énekelni. Mint

mondja: mindenevõk vagyunk tu-
lajdonképpen.  

Sifter Péter polgármester, aki
maga is tagja a Gyöngyakác Zene-
baráti Körnek, érdeklõdésünkre el-
mondta, szerényebb körülmények
között, de tavaly is meg tudták
tartani a rendezvényt, amely épp
korlátozások enyhítésének idejére
esett. Idén nyáron, mivel szabad-
dá vált a helyzet, mindenki oda-
tette magát, így az augusztus elsõ
szombatjára meghirdetett ren-

dezvényre 22 fõzõcsapat jelentke-
zett. A felajánlott borjúhúsból
minden csapat kapott, de ettõl
függetlenül mindenki olyan ételt
készített, és olyan hozzávalókból,
amit akart. A húsételek mellett
kürtõskalács, palacsinta és lángos
is szerepelt a kínálatban. 

Hosszú sor kígyózott minden
paravánnál. Ott-jártunkkor azt ta-
pasztaltuk, hogy leginkább a mise-
fai Mamik lángossütõk csapata
elõtt. Szinte fel sem tudtak nézni,
folyamatosan gyúrták, nyújtották,

sütötték a kelt tésztát. Körzeti
ápolónként ment nyugdíjba Ba-
logh Zoltánné, aki elmondta, mint-
egy 20 kilogramm lisztet dagasz-
tottak be a lángoshoz, amit tejföl-
lel és reszelt sajttal kínáltak napes-
tig a vendégek óhaja szerint. Igen-
csak kitettek magukért, mert tej-
fölös habarással borjúpaprikást va-
lamint csiperkegombával és chilis
babbal megspékelve pince-
pörköltet is készítettek. A gombás
ízesítést többen is választották,
így a misefai Késõn indulók is, akik
fagyasztott vargányagombával
dobták fel borjúpörköltjüket.

A lángos mellett nagy keletje
volt a nagykapornaki fiatalok Csin-
talan Palacsinta csapata által készí-
tett palacsintának is, amelybõl ezer
darab fogyott el a nap végére.

A gasztrodélutánon szórakoz-
tató programokból sem volt hiány.
Kézmûves foglalkozás, kutyaisko-
la-bemutató, terepjárózás, moz-
gás koordinációt fejlesztõ
ugrálóvár kínált erre lehetõséget.
Többek között fellépett a Galaxy
Akrobatikus Rock and Roll Klub, a
Confi-Dance Táncklub a Varnyú
Country Együttes, a KisKocsi Zene-
kar, valamint Debrei Zsuzsa és
Jurina Bea színmûvészek operett
slágerekkel. 

Antal Lívia

Gasztrokaland a kapornaki falunapon

Az ünnepség egybeesett egy
négy napos, zenés, irodalmi
„kultúr-tivornyával”. A Margó-
feszt izgalmas irodalmi és színhá-
zi programokkal, rengeteg zené-
vel, slam poetryvel, kertmozival
és hozzá helyi borokkal, ételek-
kel, a környezõ tájat bebarangoló
programokkal, a hosszú hétvége
zárásaként pedig egy közös
brunch-csal várta az érdeklõdõ-
ket úgy, hogy a programra re-
gisztrált helyieknek nem kellett
belépõdíjat fizetni.

Ádovics István, Szentgyörgy-
vár polgármestere köszönetét
fejezte ki a támogatásokért.
Elmondta, hogy a hatvanas évek
végén épült ingatlanon, az állag-
megóváson kívül, nem volt na-
gyobb volumenû felújítás. Míg
aztán a Magyar Falu Program pá-
lyázatait kihasználva, két ütem-
ben sikerült a kor igényeinek, a
lakók elvárásainak és az akadály-
mentesítés kívánalmainak meg-
felelõ rekonstrukciót elvégezni. A
falszigetelés, a nyílászárók cseré-
je és a tetõ megújítása után, a
második körös munkálatok a tel-
jes belsõ teret érintették. A fes-
tésen túl, kicserélték az elektro-
mos- és vízhálózatot, modern il-
lemhelyek épültek, új bútorzat-
tal, függönyökkel látták el a helyi-
ségeket: a nagytermet, ahol a
színpad is található, a kistermet,

melyet alkalmassá tettek kiállítá-
sok rendezésére, az elõteret,
mely méreténél fogva asztaliteni-
szezéshez valamint, többféle sza-
badidõs tevékenység lebonyolítá-
sára is alkalmassá lett. A parket-

tát csiszolták, lakkozták. Ha a ví-
rushelyzet engedi, egy szeptem-
ber közepén tartott, a helyi érté-
kekre és egy új könyv bemutató-
jára fókuszáló rendezvényre már
várnak minden érdeklõdõt.  

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ arról beszélt, hogy a
Magyar Falu Programban Zala-
megye 2. választókerületének
száz településén eddig több mint
240 pályázat lett nyertes, mint-

egy 4 milliárd forint összértéken
osztozva. Az építmény felújítá-
sokra már nagy a túljelentkezés,
ezért jól döntött a Szent-
györgyvár vezetése, hogy több
ütemre osztottan célozta meg a
pályázat kínálta lehetõségeket. 

Valuska László, a Magófeszt
ötletadó szervezõje arról szólt,
hogy tíz év óta a fõvárosban, év-
rõl évre, nyáron és õsszel szerve-
zik meg az egyre népszerûbb
fesztivál programot. A kortárs

magyar irodalom és az olvasás
népszerûsítését, a könyvek szer-
zõivel való találkozások lehetõsé-
get kínáló szentgyörgyvári prog-
ram ötlete akkor fogant meg,
amikor a szervezõ tavasszal, ba-
rátjával, Bezerics Dániel balatoni
sztárborásszal beszélgetett. A Za-
la folyó bal partján fekvõ telepü-
lésen befogadó otthonra találtak,
és bíznak a sikeres folytatásban.

Nemes Norbert

A község lakóin kívül, Manninger Jenõ miniszteri biztos,
Matyasovszky Margit a Nemzeti Mûvelõdési Intézet megyei
igazgatója, a kisrégió polgármesterei, a kivitelezõ Horvát Invest
cég vezetõi is tiszteletüket tették a felújított kultúrház avatóün-
nepségen augusztus közepén. 

Ádovics István, Manninger Jenõ, 
Matyasovszky Margit, Bóka Tibor plébános

ÁTADÓÜNNEPSÉG FESZTIVÁLLAL SZENTGYÖRGYVÁRON

Beteljesült egy szép álom 
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Egy adott növény-
kultúra állapotáról
csak kevés információt
kaphatunk a tábla szé-
lérõl. Persze a levegõ-
bõl sem mindegy mi-
lyen magasságból
szemrevételezzük, 30-
100 méterrõl. A na-
gyobb magasságból az
is kiderül, hol sûrûbb
vagy ritkább az állo-
mány, a digitális tech-
nika darabra megszá-
molja a tõállományt.
Megmutatja például, hol üti fel a fe-
jét a gyomosodás. A multispektrális
kamerákkal felszerelt drónokkal ké-
pesek vagyunk nitrogénhasznosu-
lást nézni, stessz állapotfelmérést
végezni vagy biomasszát mérni. A
színeltolás módszerével a fotoszin-
tézis intenzitásából következtetni
lehet többek között kezdõdõ gom-
babetegségre, egy rovar foltszerû
támadására vagy a növény gyökér-
zetének nem megfelelõ fejlõdésére.
Gyakorlatilag belelátunk a növény-
be, így még mielõtt valamely prob-
léma szabad szemmel is láthatóvá
válna, fel tudjuk hívni rá a termelõ
figyelmét. Az idejében való közbelé-
péssel megakadályozhatjuk a fertõ-
zés vagy betegség továbbterjedé-
sét, amellyel tetemes terméskiesést
elõzhetünk meg. Mivel csak az érin-
tett termõterületen kell védekezni,

kevesebb növényvédõ szer is ele-
gendõ, amellyel jelentõsen csök-
kenthetjük a környezeti terhelést.
Mindez a termelõk számára hatéko-
nyabb és egyúttal költségtakaréko-
sabb megoldásokat jelent.

A gazdák számára további elõny,
hogy olyan precíziós eszközök alkal-
mazásával, mint a drón támogatá-
sokhoz is juthatnak. Ehhez nem kell
saját eszköz birtokába lenniük, ná-
lunk szolgáltatásként igénybe tud-
ják venni. Itt Zalában, nagy jelentõ-
séggel bír a vadkár felmérése, fõleg
az idei évben, amikor az egekben
vannak a terményárak. Mivel hatal-
mas mezõgazdasági területekrõl
van szó, a vadkárszakértõk nem
tudnak pontos adatokkal szolgálni.
Mi a drónnal – a megrendelõink szá-
mára – hajszálpontosan meg tudjuk
határozni a károsított terület nagy-

ságát, a vadkár mértékét akár tõ-
számra is, a biomassza analízisbõl a
kár százalékát is. 

Cégünk, az Agrokem Kft. kizáró-
lagos Zala megyei forgalmazója a
Danuba Kft.-nek, amelynek nem
csak termékeit, de precíziós szolgál-
tatásait is tudjuk ajánlani termelõ-
inknek. Ezek egyike a mûholdas nö-
vénymegfigyelés, amely során
ugyanúgy multispektrális képek ké-
szülnek, amelyek (ellentétben a
drónos megfigyeléssel) tárolhatóak
egy webes adatbázisban. A gazdák
ennek segítségével visszamenõleg
is megnézhetik egy már learatott
növény elõéletét. A mûholdas adat-
bázis alapján ugyanis egy hozamtér-
kép is rendelkezésre állhat, ami
szoftverként van jelen a kombáj-
nokban. Ebbõl pontos információ-
kat olvashatunk ki az elért hoza-
mokról, ami a következõ kultúra
tápanyag-utánpótlásának megter-
vezéséhez fontos. Nemcsak mûtrá-
gyát juthatunk ki differenciáltan, de
változó dózisban vetõmagot is: va-
gyis a jobb minõségû területekre
többet, míg a gyengébb területekre
kevesebbet. Mindkét módszer a ho-
zamkiegyenlítést szolgálja, hatéko-
nyabbá és eredményesebbé téve a
termelést. A mûholdas képek
ugyanúgy megmutatják a biomasz-
sza mennyiségét, a stressz mérté-
két, a tápanyagok hasznosulását, de
csak 8-10 méteres pontossággal,
míg a drónnal végzett vizsgálatok
centiméterekre vonatkozó eredmé-
nyeket adnak. Azaz a táblán belüli
kritikus pontokról hajszálpontos kép
kapható, amivel jelentõsen növel-
hetõ az agrotechnikai beavatkozá-
sok hatékonysága, hangsúlyozta
Simonfalvi Elemér.

Antal Lívia

A B. L. AGROKEM KFT.

A precíziós gazdálkodás útján

Zajácz István, a Danuba veze-
tõje új innovatív termékeiket
ajánlotta figyelembe, amelyek
használatával nemcsak eredmé-
nyesebbek lehetnek, de a követ-
kezõ uniós hétéves ciklus zöld el-
várásainak is megfelelhetnek a
gazdák, továbbra is elérve a terü-
letalapú támogatást. Ezek egyike
kitozán tartalmú SoftGuard, mely
fokozza a növény immunrend-
szerét, így az ellenállóbbá válik a
baktérium- és gombafertõzések-
kel szemben. A Blackjak Európa
piacvezetõ humusztartalmú ké-
szítménye, amelynek pH-ja az op-
timális 4-5 közötti. A víz- és táp-
anyagfelvételben segíti a nö-
vényt és javítja a talajminõséget
is. Mikorrhiza gombát tartalmazó
termékeik a MikoMax mikro-
granulátum, ami a talajtakaró ve-
tõmagkeverékben is megtalálha-
tó, illetve a folyékony formájú Ino
Myc. A gazdanövénnyel szimbió-
zisra lépve 30-50%-al megnövelik
annak víz- és tápanyag-ellátottsá-
gát. A Tricho Trichoderma gom-
bát tartalmazó termésnövelõ
mikrobiológiai termék. Használata
kifejezetten javasolt a naprafor-
góban és a repcében a Sclero-
tinia, a kukoricában és a búzában
pedig a fuzárium káros gombák
ellen.

Weisz Róbert, a Danuba szak-
tanácsadója a gyökeresedést és a
kezdeti növekedést támogató

termékeiket ismertette, bemuta-
tatva az Asco Start, az Asco Start
Trichoderma és az Asco Start Hu-
musz mikrogranulált startereket.

Továbbá a folyékony Ino Terra
PZn-t, ami a legjobb gyökerese-
dést biztosítja a vetéssel
egymenetben. Az Ino Bact N-Cell
szárbontó baktérium megfelezi a
szármaradványok lebomlásához
szükséges idõt, valamint ~100 ki-
logramm pétisónak megfelelõ
nitrogént is képes közben meg-
kötni a levegõbõl.

Jávorka Dénes, a Danuba pre-
cíziós szolgáltatásainak szakmai
vezetõje az alábbi szolgáltatáso-
kat javasolta a termelõknek: 

– Õszi változó dózisú P és K ki-
juttatás, ahol csak oda szórunk ki
mûtrágyát, ahová az valóban
szükséges

– Tavaszi N kijuttatás, ahol a
precíziós technológia segít emel-
ni a terméshozamot, homogeni-
zálni a növény állományt és csök-
kenteni a megdõlést

– Precíziós vetés, ahol az 5-
20% plusz termés mellett egysé-
gesebb lesz a növényállomány

Gál József szaktanácsadótól
pedig megtudhatták, hogy a
Danuba már több mint két éve
teszteli a drónos permetezést,
valamint engedélyeztet növény-
védõ szereket drónos kijuttatás-
ra. Amennyiben ennek a jogsza-
bályi háttere megoldódik, úgy
azonnal elkezdik ennek szolgálta-
tását. Ezt szintén meg lehetett
tekinteni a gyakorlatban Pápán.

A
Danuba Kft. ezúttal Pápán tartott szakmai napot, ame-
lyen a termelõk megismerhették a cég precíziós nö-
vénytermesztést elõsegítõ szolgáltatásait és környe-
zetbarát termékeit is.

Bio készítmények a Danuba kínálatában
MEGVÉDIK A NÖVÉNYT, FOKOZZÁK A TÁPANYAG ÉS VÍZFELVÉTELT, 

VALAMINT FOKOZZÁK A TALAJ HUMUSZ TARTALMÁT!

Merza Szilvia, Gál József, Veisz Róbert, Tanyi Ádám 
és Zajácz István a Danuba csapatából.

Simonfalvi Gábor a drónnal

Egyre nagyobb és fontosabb szerep jut a drónoknak a mezõgaz-
daságban, amely okos és környezetbarát innovációként jelenik meg
az ágazatban. A precíziós gazdálkodás leghatékonyabb eszközének
alkalmazása milyen elõnyökkel jár a gazdák számára, arról
Simonfalvi Elemérrel, a keszthelyi B. L. Agrokem Kft. ügyvezetõjével
beszélgettünk. A megye egyik legnagyobb integrátor cége ugyanis
drónos szolgáltatást is nyújt termelõinek. 


