
Az elmúlt héten tartotta ün-
nepi ülését a Zala Megyei Köz-
gyûlés, melyen részt vett Novák
Katalin családokért felelõs tárca
nélküli miniszter. Az ünnepsé-
gen részt vevõ vendégek között
köszöntötték többek között dr.
Vizi E. Szilveszter professzort,
akadémikust, a MTA volt elnö-
két, Ekler Gergely és Cseresnyés
Péter államtitkárokat, Vigh
László országgyûlési képviselõt,
miniszteri biztost, Rigó Csabát,
a Gazdasági Versenyhivatal el-
nökét, dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízottat, valamint Balaicz
Zoltánt és Balogh Lászlót Zala-
egerszeg és Nagykanizsa pol-
gármesterét.

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke ünnepi köszöntõjében
utalt a koronavírus járvány hatá-
sára, amely befolyásolta a min-
dennapi munkát, a társas kapcso-
latokat. Felgyorsította a globális
digitalizációt, új innovatív megol-
dások kimunkálására ösztönözte

az emberiséget. Azonban a digitá-
lis technológiák nem helyettesít-
hetik a valódi emberi kapcsolato-
kat – fogalmazott. A közgyûlés el-

nöke szerint a zalai térség vonze-
rejét három tényezõ megfelelõ
együttállása növelheti hosszútá-
von. A színvonalas közlekedési és

digitális infrastruktúra, a minõségi
szakemberképzés és az innovációt
támogató környezet. 

(Folytatás  a  3.  oldalon.)
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Bocfölde Község Önkormányzata 2018. márciusá-
ban a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Közép-
Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület mû-
ködési területére meghirdetett, „Élhetõbb települé-
sek” címû, VP6-19.2.1.-58-1-17 kódszámú felhívásra
nyújtotta be LEADER pályázatát, „Bocföldei tekepálya
felújítása” címmel (projekt azonosító száma:
1924212333). A projekt keretében a 8943 Bocfölde,
Arany János utca 7. szám alatt található Tekepálya
épülete került felújításra.

A támogató okirat alapján a megítélt támogatás
8.746.932 Ft, mely 95%-os támogatási intenzitásnak
felel meg. A támogatást a tekepálya tetõfedésének
és tetõfájának cseréjére – bádogos munkákkal –, va-
lamint épületgépészeti szerelvények elhelyezésére,
illetve projekttábla készítésére nyerte el községünk.

A támogatás finanszírozása az Európai Mezõgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap és a hazai központi költség-
vetési elõirányzatából történt, vissza nem térítendõ
támogatás formájában. 

Bocfölde Község Önkormányzata 

A közgyûlés a továbbiakban
meghallgatta és elfogadta a me-
gyei rendõrfõkapitány beszámo-
lóját Zala megye közbiztonságá-
nak helyzetérõl és a közbizton-
ság érdekében tett intézkedé-
sekrõl, feladatokról, valamint a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetõjének a szer-
vezet 2020. évi tevékenységérõl
szóló tájékoztatóját.

A rendõrségi beszámolóból
kiderült, hogy Zala megye illeté-
kességi területén a regisztrált
bûncselekmények számában az
elõzõ évekhez hasonlóan csök-
kenés tapasztalható. Zala megye
rendõri szerveinek nyomozás-
eredményességi mutatója a
2020. évben 79,2% volt, ami 8,3
százalékponttal magasabb, mint
egy évvel korábban. A Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján
2020. évben Zala megyében 384
személyi sérüléses közúti közle-
kedési baleset következett be,
míg 2019. évben 434. A halálos
balesetek száma 10,5%-kal, a
könnyû kimenetelûek 19,9%-kal

csökkentek, ugyanakkor a súlyos
esetek száma 5%-kal emelke-
dett. Hazánk illegális migráció-
ban betöltött szerepe nem vál-
tozott, az úgynevezett „zöldha-
táros” illegális migráció ismét
megélénkült, a Mura folyó öve-
zetében rendszeresen próbálnak
hazánkba bejutni Horvátország
irányából. A határforgalom ala-
kulását a koronavírus-járvány je-
lentõsen befolyásolta, a sze-
mélyforgalom 63%-kal, a jármû-
forgalom 54%-kal esett vissza
2019. évhez képest. A 2020. év
legfontosabb rendészeti felada-
ta a koronavírus-járvány miatt
elrendelt védelmi intézkedések
végrehajtása volt.

A Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság tájékoztatója szerint a
2020-es év a korábbi évekhez
képest viszonylag csendes volt.
Havazás, ónos esõ és áradások
miatt nem volt szükség rendkí-
vüli védekezési feladatokra, vi-
szont a nyári idõszakban tavaly
is több esetben alakultak ki he-
ves viharok, melyek megnövel-

ték a tûzoltói beavatkozások
számát. A tûzoltósági szakterü-
leten a fõ célkitûzés 2020-ban is
a tûzesetek megelõzése, vala-
mint a tüzek és káresetek szak-
szerû, gyors, költséghatékony
felszámolása volt. Zala megye a
horvát és szlovén irányú vasúti
és közúti tranzitforgalom színte-
re, így a lakosság biztonsága ér-
dekében az Igazgatóság foko-
zott figyelmet fordít a veszélyes
áru szállítmányok rendszeres el-
lenõrzésére.

A közgyûlés a pénzügyi kiha-
tású döntések között módosí-
totta 2021. évi költségvetését,
amelynek bevétel-kiadási fõösz-
szege 951.015 e Ft-ról az elmúlt
idõszakban bekövetkezett válto-
zások, bevételi többlet miatt
984.360 e Ft-ra módosult. 

Ezt követõen jóváhagyásra
került a Zala Megyei Önkormány-
zat és Hargita Megye Tanácsa
részvételével a Testvér-települé-
si programok és együttmûködé-
sek (2021.) pályázati kiírásra be-
nyújtott "Új utakon - Turizmus-
fejlesztés Hargita és Zala megyé-
ben" projekt, végül a közgyûlés
felhatalmazást adott támogatási
kérelem benyújtására a Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórumok
mûködési feltételeinek biztosí-
tására irányuló, Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma által kiírt
pályázati felhívásra.

A védelmi ipari szakképzés
infrastrukturális feltételeinek
megteremtését szolgálja a Zala-
egerszegi Szakképzési Centrum
Ganz Ábrahám Technikumának
több mint 6,5 milliárd forintból
megvalósuló teljes korszerûsíté-
se – jelentette be dr.  Palkovics
László  az intézményben.

Az innovációs és technológiai
miniszter felidézte, hogy 2011-
tõl a kormány döntésének meg-
felelõen kezdõdött meg az önve-
zetõ jármûvek vizsgálatára is al-
kalmas tesztpálya építése Zala-
egerszegen, vele együtt a piaci
háttér megteremtése.  Emellett
a felsõoktatás, a szakképzés, va-
lamint az infrastruktúra fejlesz-
tésébe fogtak. A tesztpálya szá-
mos új beruházást vonzott, így a
Rheinmetall gyalogsági harcjár-
mûveket elõállító gyára is épül
környezetében. Mint mondta, az
épületek és a világszínvonalú
eszközök semmit sem érnek, ha
nincs hozzá megfelelõen képzett
munkaerõ. Ezt kívánja biztosítani
a 21. századi szakképzõ iskolák
fejlesztési program, amelyben
egy-egy szakképzési centrum
modernizálására 5–10 milliárd
közötti összeget szánnak az eu-
rópai újjáépítési alapból. Ennek
keretében valósul meg a zala-
egerszegi Ganz Ábrahám Techni-
kum teljes körû rekonstrukciója
több mint 6,5 milliárd forintból.

A miniszter emlékeztetett arra,
hogy a Rheinmetall gyárában
várhatóan már 2023 januárjában
kezdõdik meg a termelés. A
technikum korszerûsítésével a
védelmi ipari szakképzés infrast-
rukturális feltételeit teremtik
meg.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy fo-
galmazott, az ország olyan erõs
fejlõdési spirálban van, hogy a
tervezett 4 százalék helyett akár
7 százalék is lehet év végére a
gazdasági növekedés. A Ganz-
technikum fejlesztésére rátérve
azt hangsúlyozta, hogy a szak-
képzés 21. századi körülményei-
nek megteremtését a jármûipari
tesztpálya, a harcjármûgyár és a

Metrans logisztikai központjának
építése is indokolja.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki,
hogy a város 2013 óta nem fenn-
tartója az oktatási intézmények-
nek, mégis felelõsséget érez fel-
újításuk érdekében. Így már szá-
mos nevelési és oktatási intéz-
mény újulhatott meg állami, uni-
ós és saját forrásból. A megye-
székhelyen zajló gazdaságfejlesz-
tési beruházások amellett, hogy
új fejlõdési pályára állítják a vá-
rost, szakképzett munkaerõt is
igényelnek a képzõintézmények
modernizálásával együtt. Ezt
szolgálja a Ganz-technikum re-
konstrukciója is.

Antal Lívia

Ahogy ünnepi köszöntõjében
az igazgató utalt rá, a diákok
szakmai fejlõdésének támogatá-
sára életre hívott program mel-
lett minden olyan lehetõséget
meg kívánnak ragadni, amely ré-
vén az ismeretek könnyen befo-
gadhatóvá válnak. 

Csótár András, mint a rendez-
vény házigazdája a megjelent pe-
dagógusok, megyei intézmény-
vezetõk és szakoktatók üdvözlé-
se elõtt köszöntötte: Szabó Kár-
oly kancellárt, a zalaegerszegi
szakképzési centrum igazgatóját;
Vizlendvai László fõigazgatót; Né-
meth Lászlót, az IPOSZ elnökét;
Rettich Tamás nemzetközi fõta-
nácsost, Papp Sándort, a frissen

megalakult az építõipari ágazati
központ ügyvezetõ igazgatóját.
Az építõipari digitális képzésrõl,
az információs technológia mun-
kahelyekre, cégekre gyakorolt
hatásairól, az ágazati digi-
talizációs folyamatok elõnyeirõl,
az ipari digitalizáció hatásairól
Tordai Balázs, az Informatikai,
Távközlési és Elektronikai Vállal-
kozások Szövetsége (IVSZ) szak-
értõje tartott vetítettképes elõ-
adást. A szakmacsoporti oktatás-
ban érintett és az érdeklõdõ diá-
kok ebéd után szimulátoron ki-
próbálták a szórópisztolyos fes-
tés és az ívhegesztés digitális
technológia kínálta elõnyeit. 

Nemes Norbert

ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ÚJRA RENDES ÜLÉST TARTOTT

Sok feladatot adtak a védelmi intézkedések
A VÉDELMI IPARI SZAKKÉPZÉS FELTÉTELEIT TEREMTIK MEG

Korszerûsítik a Ganz-technikumot

FESTÕ ÉS HEGESZTÕ SZIMULÁTORON

Gyakorolhattak az Asbóth diákjai

A Zala Megyei Közgyûlés a veszélyhelyzetre irányadó jogsza-
bályok következtében egy év elteltével tarthatott ismét rendes
ülést szeptember 16-án. Az elnöki beszámolót követõen a testület
személyi kérdésben hozott döntésével a Zala Megyei Közgyûlés
Nemzetiségi Bizottságába az év során elhunyt Dalnoki Szilárd kép-
viselõ helyére lépett Elekes István képviselõt bizottsági tagnak
megválasztotta, aki az ülés elején letette képviselõi esküjét.

Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László és Vigh László

A saját hosszú távú oktatási stratégiáját: a jövõ, bizalom, biz-
tonság, minõség, kreativitás, megbecsülés, hagyomány, közösség
kulcsszavaira építõ Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi
Asbóth Sándor szakgimnáziuma, szakközépiskolája biztosított
helyszínt annak a szakmai fórumnak, amelyen interaktív oktatási
eszközökön gyakorolhattak az intézmény diákjai.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
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(Folytatás  az  1.  oldalról.)

Ezen elvek alapján szólt a leg-
fontosabb fejlesztésekrõl, melyek
meghatározzák a jövõt. Jó ütem-
ben halad a Zalaegerszeget az M7-
es autópályával összekötõ 2x2 sá-
vos gyorsforgalmi út megépítése,
A jármûipari tesztpálya 90 százalé-
kos készültségi állapotban van és
önvezetõ autók kutatásfejleszté-
sét teszi lehetõvé. 1945 óta a leg-
jelentõsebb hazai hadiipari gyár-
fejlesztés indult Zalaegerszegen.
Átadásra került a ZalaZone Kutatá-
si Technológiai Központ, mint a
Zalaegerszegi Science Park elsõ
eleme. A Pannon Egyetem, vala-
mint a MOL és a helyi cégek rész-
vételével körforgásos gazdasági
kompetencia központ, továbbá
tudományos és innovációs park
valósul meg Nagykanizsán. Az ad-
riai tengeri kikötõk és az európai
piacok között húzódó közlekedési
tengelyen fekvõ Zalaegerszegen
elkezdõdött a több mint 30 milli-
árd forint értékû logisztikai köz-
pont megépítése. Döntés szüle-
tett arról, hogy dronemotive né-
ven létrejövõ drónkutatási köz-
pont a volt andráshidai repülõté-
ren kapna helyet. 

Dr. Pál Attila megemlítette, jó
hír, hogy újra állami tulajdonban
mûködik a Hévíz-Balaton Airport.
A Magyar Falu Program forrásai-
ból, 354 pályázat keretében, közel
négy milliárd forint került a zalai
kistelepülésekre. Az ünnepi kö-
szöntõben elhangzott: áldozat
nélkül nincs teljesítmény és nincs
eredmény. A közgyûlés elnöke Za-
la megye nevében gratulált a ki-
tüntetetteknek. „Tehetség, szor-
galom, hûség, józanság, áldozat,
türelem, megannyi erény”, mely
segítséget nyújt a munkában és a
közös múlt jobb megértésében.

Novák Katalin a családokért fe-
lelõs tárca nélküli miniszter a fele-
lõsség fontosságáról beszélt kö-

szöntõjében. Mint fogalmazott,
bármilyen magasztos valakinek a
hivatása, bármilyen magas célt fo-
galmaz meg önmaga számára, el-
sõsorban a „ránk bízottakért” tar-
tozunk felelõsséggel. Ha tisztában
vagyunk azzal, hogy honnan in-
dultunk el és hová tartozunk, ak-
kor tudunk felelõsséget érezni ha-
zánkért, családunkért. Hangsú-
lyozta: a kormány azért dolgozik,
hogy a szakmai és szülõi hivatás
kiegészítse egymást és ne kelljen
lemondani egyikrõl sem. 

A köszöntõ beszédeket köve-
tõen Novák Katalin és dr. Pál Atti-
la átadták az elismeréseket.

Zala Megye Díszpolgára kitün-
tetõ címet vett át dr. Ádám Vero-
nika professzor kimagasló tudo-

mányos munkásságáért, kutatói
tevékenységéért, a hazai és
nemzetközi tudományos életben
betöltött szerepének elismeré-
seként. 

A Zala Megye Egészség-
ügyéért díjat Zala megye egész-
ségügyéért végzett áldozatos
munkájáért dr. Kvarda Attila kap-
ta. A Zala Megye Sportjáért díjat
kimagasló, eredményes és közös-
ségépítõ tevékenységük elisme-
réséül a Keszthelyi Kiscápák
Egyesület vehette át. A gyenes-
diási Kapernaum szeretetotthon
magas színvonalú szakmai tevé-
kenységéért Zala Megye Szociális
Gondoskodásáért díjban része-
sült. Zala Megye Közigazgatási dí-
ját pedig dr. Novák Anettnek, a

lovászi közös önkormányzati hi-
vatal jegyzõjének ítélte a megyei

közgyûlés. Zalai Pedagógus díjat
kapott Dömötörfi Lívia, a Keszt-
helyi Asbóth Sándor Technikum,
Szakképzõ Iskola és Kollégium
szakmai igazgatóhelyettese.  Zalai
Civil Társadalomért és Nemzetisé-
gekért díjat a magyar–horvát kap-
csolatok ápolásáért Kovácsné Kõ-
vágó Anna vehette át. Zala Megye
Fejlesztéséért díjban részesült a
Molnár Farm ’90 Kft, a Zala
György díjat pedig a zenei élet-
ben betöltött, kiemelkedõ elõ-
adómûvészeti tevékenysége elis-
meréséül Németh Lajos kapta, aki
közel húsz éve alapította meg a
Zalaapáti Harmonika Zenekart. 

A kitüntetettek nevében dr.
Ádám Veronika köszönte meg az
elismeréseket. Mint fogalmazott,
a szülõföld elismeri azokat, akik

sokat tettek a megyéért áldozatos
munkájukkal. Utalt a nagykanizsai
gimnáziumi éveire, tanáraira, akik
arra tanították, hogy a tehetség
nagy dolog, de kitartó munka nél-
kül mit sem ér. Bejelentette: a
megyei díszpolgári címmel járó
anyagi elismerését a nagykanizsai
Batthyány-gimnázium tehetsé-
ges, de nehéz sorsú diákjainak
megsegítésére ajánlja fel.

Az ünnepi megyei közgyûlés
végén Vigh László mondott pohár-
köszöntõt.

Vadas Zsuzsa

AKTUÁLIS 3TÉRSÉG

A szülõföld élete kedves min-
denkinek, még akkor is, ha más-
hol éli az életét, fogalmazott kö-
szöntõjében Horváth Gyöngyi pol-
gármester, Tamási Áron szavaival
alátámasztva gondolatait misze-
rint: „Az ember szíve mélyén
örökké oda való, ahol született.” 

Mint mondta, õ és a képvise-
lõtestület a továbbiakban is min-
dent meg kíván tenni a falu lako-
saiért, ami csak úgy lehetséges,
ha a közösség minden egyes tag-
ja összefog, szóval és tettel cse-
lekszik családja és minden
zalaigricei érdekében. Az elmúlt
években önerõbõl és pályázati
forrásokból fejlesztették a tele-
pülést, amellyel élhetõbb és
szebb környezetet teremtettek
az itt élõk számára. Eredményeik
közé sorolta a játszótér bõvíté-
sét. Egy állami program kereté-
ben létesített sportparkot tavaly
adták át, amely kikapcsolódási le-
hetõséget nyújt mindenkinek, a
sportolni, mozogni vágyó fiata-
loknak, idõseknek egyaránt. Any-
nyira népszerû, hogy még a kör-
nyezõ településekrõl is érkeznek
gyerekes szülõk, hogy a
zalaigricei játszótéren és sport-
parkban töltsék el szabadidejü-
ket. Pályázati pénzbõl megvásá-
rolták az egykori bolt épületét,
ahol tágasabb, színvonalasabb
közösségi térben kap helyet majd
a könyvtár, miután átköltöztetik

a hivatalból. A Leader-programon
elnyert támogatásból rendez-
vénysátrat és sörpad-garnitúrát
szereztek be, ami jó szolgálatot
tesz ezen az ünnepnapon is.

Kiemelte, egy falu életében a
fejlesztések mellett a helyi ünne-
pek is fontosak, amelyen önfeled-
ten lehet szórakozni, egymással
beszélgetni. Minden programele-
met egy napba sûríteni nem kis
feladat, mondta, és köszönetét
fejezte ki minden közremûködõ-
nek a rendezvény megszervezé-
séért: Pálfi László helyi vállalkozó-
nak, aki marhahúst ajánlott fel a
vacsora alapanyagához, a helyi
asszonyoknak a vacsora elkészíté-
séért, a sok süteményért, amivel
kínálhatták vendégeiket, vala-

mint Orbányosfa csapatának, akik
helyben 50 kilogramm lisztbõl
egész nap fáradhatatlanul da-
gasztották és sütötték a kürtõs-
kalácsot. 

Az elszármazottak találkozójá-
nak és a falunapnak az a legfõbb

célja, hogy megerõsítse a
zalaigriceiek együvé tartozását,
faluk jövõjébe és saját boldogulá-
sukba vetett hitüket, hangsúlyoz-
ta Horváth Gyöngyi, a települést
hét éve vezetõ polgármester.

A szervezõk munkájának
eredményeképpen minden
adott volt, hogy a jelenlévõk iga-
zán kikapcsolódjanak, amelyrõl
Ihos József (Kató néni), Komonyi
Zsuzsi, a Szarkaláb Tánccsoport,
a szentpéterúri Fürge Ujjak Nép-
dalkör, a Kutyakölykök Tánc-
együttes, Dömötör Balázs és
Koronczi Noémi gondoskodott. A
jó hangulathoz csak hozzátett a
Fáraó Együttes bulija, ahogy a
napot záró tûzijáték is.

Antal Lívia

ZALAIGRICE FALUNAPJÁN

Összetartozásukat ünnepelték
Zalaigricén sok éves hagyomány, hogy a falunapon vendégül

látják a település elszármazottait. Az augusztus 28-án tartott
rendezvényen sem volt másképp; jelenlegi és korábbi lakóival
együtt ünnepelt az egész falu a családias hangulatú, progra-
mokkal teli délutánon.

Berkenyés Lászlóné igazgató
köszöntötte a pedagógusokat, a
szülõket és a tanulókat. A diákhoz
szólva azt mondta: biztos vártá-
tok már az iskolát, ha nem is ta-
nulás kedvéért, de azért jó a
barátokkal újra találkozni és
együtt lenni. Reméli, hogy
egészségben, jókedvben és
eredményesen telik el ez a
tanév is. Külön köszöntötte
a tíz elsõst és szüleiket, szá-
mukra is ismertetve azt,
hogy a megye egyetlen is-
kolája a felsõrajki, ahol a né-
met és az angol nyelvet pár-
huzamosan tanítják. A tan-
tárgyi oktatáson kívül az
elõzõ tanévekhez hasonló-
an lesz karate és társastánc.
Ezenkívül lesz úszás és röp-
labda is az új tanárnõ, Fodor
Krisztina az ötödik osztályo-
sok osztályfõnökének irá-
nyításával. Egyelõre csak az alsó
tagozatosok vehetnek részt az in-
gyenes tízórás úszásoktatásban,
amit felmenõrendszerben a fel-
sõsöknek is biztosítanak majd. Az
igazgatónõ a nevelõtestület többi
tagját is bemutatta. 

Kulcsárné Csejtei Marianna
énektanár és a citeraszakkör ve-
zetõje felkészítésével mûsorral is
készültek a diákok a tanévnyitó-
ra. Verset szavaltak az elsõ osztá-
lyosok, amit, mint osztályfõ-
nökük tanított be. 

A volt nagycsoportosaitól bú-
csút vett Vargáné Németh Kata-
lin, az Arany János Napközi Ott-
honos Óvoda vezetõje. Mint
mondta, a gyerekek nagyon a

szívéhez nõttek, szinte anyuká-
jukként tekintett rájuk. Kulcsár-
né Csejtei Mariannához intézve
szavait azt kérte, hogy szeresse
õket ugyanúgy, és tanítsa õket
minden szépre és jóra. Ajándék-
ként egy piros tollat adott át:
hogy csak ezzel a színnel írjon
bele volt óvodásainak ellenõrzõ-
füzetébe. Tõlük pedig azt kérte,
hogy fogadjanak szót osztályfõ-
nöküknek és tanuljanak jól.

Az iskolában hagyomány az
elsõsök fogadalomtétele: „be-

tartják iskolájuk szabályait, nem
henyélnek, szorgosak lesznek,
megtanulnak számolni, írni, ol-
vasni” – ígérték meg.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos, az ala-
pítvány felügyelõ-bizottságának
elnöke – köszönetét kifejezve az
elsõsök szüleinek – azt mondta,
az elmúlt harminc esztendõben
sokat dolgoztak az iskola meg-
maradásáért, ami csak úgy vál-

hat valóra, ha a szülõk ide íratják
be gyerekeiket. 

Kósa Istvánné, a Suli Harmó-
nia – 2007 Gyermekeket Segítõ
Alapítvány elnöke szintén örö-
mét fejezte ki, hogy a tíz elsõ
osztályossal az iskola gyermek-
létszáma stabil maradt, így idén
is 95 diák tanul az iskolában. 

Az iskola tanévnyitó rendez-
vényén részt vett Zsuppánné
Horváth Mária, Felsõrajk polgár-
mestere is.

– liv –

TANÉVNYITÓ A FELSÕRAJKI ISKOLÁBAN

Fogadalmat is tettek az elsõsök

Az elsõsök társaságában Kulcsárné Csejtei Marianna, 
Kósa Istvánné, Vargáné Németh Katalin és Vigh László

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT A MEGYEI ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSEN
ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA CÍMET DR. ÁDÁM VERONIKA KAPTA

Tehetség, józanság, hûség, türelem

Vizi E. Szilveszter és dr. Ádám Veronika az ünnepségen

Dr. Pál Attila Novák Katalin Dr. Ádám Veronika

Dr. Ádám Veronika
Orvos, biokémikus, kuta-

tó, egyetemi oktató. 2021-
ben a Magyar Érdemrend kö-
zépkeresztjével tüntették ki.

Nagykanizsán született és
érettségizett. 1973-ban szer-
zett orvosi diplomát a Sem-
melweis egyetemen. 24 évig
volt az egyetem orvosi bio-
kémiai intézetének igazgató-
ja és több ciklusban az egye-
tem tudományos rektor he-
lyettese. Kutatási területe a
neurokémia. Közel 200, jó-
részt angol nyelvû tudomá-
nyos közlemény szerzõje.
Vendégkutató volt London-
ban és New Yorkban.

2001-ben lett a Magyar
Tudományos Akadémia leve-
lezõ tagja, 2007-tõl az MTA
rendes tagja. 2020-ban az
MTA Orvosi Tudományok Osz-
tály osztályelnökének válasz-
tották. 

Munkásságát egyebek
mellett Széchenyi díjjal,
Primissima díjjal ismerték el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros díszpolgára.

Férje Vizi E. Szilveszter, az
MTA korábbi elnöke.

Tíz elsõs kisdiákkal kezdték meg az idei tanévet a Harmónia –
2007 Gyermeket Segítõ Alapítvány fenntartásában lévõ felsõrajki
Szent Imre Általános Iskolában. A tanévnyitó ünnepségen Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos szokásához hí-
ven ajándékcsomaggal lepte meg az iskola legfiatalabbjait. 



KULTÚRA4 MEGYE

Zalapaátiban egyházi és világi
események köré szövõdött a
szeptember 4-i faluünnep. Szent-
misét tartottak plébániatemp-
lom 240 évvel ezelõtti felszente-
lése alkalmából. A délutáni prog-
ramon pedig posztumusz kitün-
tetés átadása mellett bemutat-
ták néhai Apáti Kovács Béla: Me-
sék a szappanbuborékból címû
kötetét. Az önkormányzat a tele-
pülés elsõ mesekönyvébõl min-
den óvodást megajándékoz. 

Vincze Tibor, Zalaapáti polgár-
mestere köszöntõjében úgy fogal-
mazott, az idei falunap ünnepélye-
sebb az eddigieknél, mert egy
olyan búcsúnapot tartanak, ame-

lyen a templom védõszentjérõl a
Szent Adorján Vértanú és Szent
Õrangyalok Plébániatemplom 240
éves fennállásának ünnepén emlé-
kezhetnek meg. A jubileumi szent-
misét excellenciás dr. Udvardy
György érsek, a Veszprémi Fõegy-
házmegye fõpásztora celebrálta.
Mint mondta, a közös ünneplés és
megemlékezés arra is alkalmat ad,
hogy elismerjék a település szol-
gálatában kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtókat, példát állítva a
jelen és a jövõ generációjának. 

A folytatásban dr. Milus Lajos
jegyzõ olvasta fel az önkormány-
zat képviselõ-testülete a helyi ki-
tüntetések alapításáról és ado-
mányázásáról alkotott rendelete
alapján azt a határozatot, amely
szerint néhai Kovács Béla Sándor
részére Posztumusz Zalaapáti Köz-
ség Emlékplakett kitüntetést ado-

mányoz. Pozsegovits Borbála, a
mûvelõdési ház vezetõje ismertet-
te írói nevén, Apáti Kovács Béla
gazdag életútját. Nagyszülei me-
séin nõtt fel. Az irodalom szerete-
tétõl fûtve már gyerekkorában is
sokat olvasott. Kamaszkorától
kezdve verseket írt, majd érdeklõ-
dése a tudományos fantasztikus
irodalom felé fordult. Mûveit esz-
perantó nyelven is publikálta. A
nemzetközi sci-fi antológiában
Nemere István mellett a második
magyar volt. A Kaposváron csalá-

dot alapító Kovács Béla a kétezres
évek közepétõl kezdett el mesé-
ket írni. Elsõ önálló kötete a Füg-
getlen Újságírók Szövetsége ki-
adásában, 2012-ben jelent meg.
Egész életében – 2020 augusztu-
sában bekövetkezett haláig – vé-
gig kísérte Zalaapáti fejlõdését,
ahol csodálatos gyermekkort töl-
tött el. Megélt élményeibõl faka-
dóan vette fel az Apáti elõnevet. A
Mesék a szappanbuborékból címû
kötetének 26 meséjét is átszövi
kora ifjúságának emlékei. Elévül-
hetetlen érdemei miatt részesíti
szülõfaluja Posztumusz Zalaapáti
Község Emlékplakettben, hang-
zott el méltatásában. 

A kitüntetést felesége vette át
a polgármestertõl. Kovácsné Hab-

ján Mária Magdolna meghatódot-
tan elmondta, hogy a gyerekként
korán árván maradt férje sohasem
feledkezett meg szüleirõl, édes-
anyáról és a falujáról. Szelídségét
és emberségét, családja, faluja és
a haza iránti szeretetét gyerekük-
nek is átadták. A kitüntetést hálá-
san megköszönve azt kérte az
apáti lakosoktól, hogy tartsák meg
férjét jó emlékezetükben.

Kovács Ákos, a szerzõ fia mu-
tatta be édesapja Mesék a szap-
panbuborékból címû kötetét. El-
mondta, az életrajzi ihletésû tör-
ténetek mellett olyan tündérme-
séket is tartalmaz, amelyek vilá-
gában megjelenik Andersen és
Benedek Elek hatása. Tündéralak-
jain, mint a beszélõ pillangó vagy

a diómanó, azt a tanulságot üze-
ni: hogy légy jó és tégy jót mások-
kal. A kötet létrejöttéért köszöne-
tét fejezte ki édesanyjának, aki ki-
válogatta a meséket, Nagyné Mol-
nár Julianna illusztrátornak, vala-
mint feleségének, Kovácsné
Daróczi Annamáriának, aki a vég-
sõ arculatát „varázsolta össze”.
Megköszönte zalaapáti önkor-
mányzatának és lakosainak, külön
kiemelve Vincze Tibor polgármes-
tert, aki, mint mondta: motorja
volt ennek. 

A Mesék a szappanbuborékból
címû kötet kiadására a Zalaapáti
Községért Közalapítvány nyert tá-
mogatást a Hungarikum pályáza-
ton. Ez a mesekönyv Zalaapáti elsõ
saját kiadású irodalmi kötete a je-
len korban, amely a térség telepü-
lései között is egyedülállónak szá-
mít. Az ünnepi könyvbemutatóra
az Apáti vigadalom és termelõi vá-

sár elnevezésû rendezvény kere-
tében került sor.

Az óvodások nemcsak a csodás
mesekönyvnek örülhettek, ha-
nem csupa csoda óvodájuk meg-
újulásának is. Vincze Tibor polgár-
mester elmondta, az elmúlt 20
évben összesen 200 millió forin-
tot fordítottak az intézményre
kormányzati támogatások segít-
ségével. Az Apáti vigadalom elõtt
egy nappal tartott ünnepségen a
legújabb fejlesztéseket adták át.
A Magyar falu programból elnyert
50 millió forintos támogatásból
mûfüves sportpályát létesítettek,
megújították az elsõ és a hátsó
udvart, valamint egy második böl-
csõdei csoportot hoztak létre a
2017-ben kialakított mellé. A Ma-
gyar Falu Program Irány a pálya
mintaprogramja keretében
rekortán sportpályát építettek a
mintegy 30 millió forintos támo-
gatásból. A játszóudvar sem ma-
radt ki a csinosításából, hiszen a
területet újra füvesítették, és új
játékokat is telepítettek. A beru-
házások eredményeként a
zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és
Mini Bölcsõde a térség legszebb
és legmodernebb intézménye-
ként definiálhatja magát, emelte
ki a polgármester.

Antal Lívia

ZALAAPÁTI ELSÕ MESEKÖNYVÉBEN

A beszélõ pillangóktól a diómanókig

Dr. Milus Lajos, Vincze Tibor és Kovácsné Habján Mária Magdolna
a Posztumusz Zalaapáti Község Emlékplakettel

Az óvodai beruházások átadása ünnepén

Vincze Tibor, Nagyné Molnár Julianna, 
Kovácsné Habján Mária Magdolna, Kovács Ákos 

és a közalapítvány részérõl 
Csertán Mária Gyöngyi és Kovács Katalin

Esztergályhorváti szüreti fesz-
tiválján lovaskocsi vezette fel a
sort, amit egy quad kivételével
hagyományos jármûvek, trakto-
rok követtek, bennük jókedvük-
nek hangot adó helyiekkel. A te-
lepülés önkormányzata szeptem-
ber 11-én második alkalommal
rendezte meg szüreti ünnepét
fõzõversennyel és kulturális
programokkal színesítve. 

A település több utcáját megjá-
ró forgatag késõbb megérkezett a
kultúrház udvarára, a rendezvény
helyszínére. Itt már javában se-
rénykedtek a fõzõcsapatok, és
egyre többen jöttek. A felvonulók-

kal Brunner Tibor, Eszter-
gályhorváti polgármestere is meg-
érkezett, akit beszélgetésre kér-
tünk. 

– A pandémia miatt nehézsé-
gekkel telt el az elmúlt másfél év.
Ezt az idõszakot többek között
rendezvényeink tervezésére hasz-
náltunk ki, felkészülve arra, ami-
kor azok megtartását már enge-
dik. Hagyományteremtõ szándék
vezetett bennünket közösségi
programjaink elindításában, ame-
lyek kedvezõ fogadtatásra találtak
az itt élõk körében. Önkormányza-
tunk számára nagyon fontosak a

családok, így nekik szólt a júniusi
családi nap. A játszótér és környé-
kére szervezett eseményen nagy-
szülõk, szülõk és gyerekek tölthet-
tek el együtt idõt érdekes progra-
mok közepette. 

Másik ilyen nagy rendezvé-
nyünk a szüreti fesztivál és felvo-
nulás, amelynek 2020-ban adtunk
elõször helyet. A tavalyi látoga-
tottságot felülmúlta a mostani, hi-

szen kétszer annyian voltak a fel-
vonulók. A fõzõcsapatok száma is
emelkedett, vagyis hat csapat in-
dult idén. Külön öröm számunkra,
hogy a környezõ településekrõl is
jönnek érdeklõdõk rendezvénye-
inkre, amelyeket úgy próbálunk
alakítani, hogy a szórakoztató és
kulturális programok között min-
den korosztály megtalálja a kedvé-
re valót. A gyerekek élvezik az
ugrálóvár adta mozgáslehetõsé-
get, a hennafestés, a csillámteto-
válás és a népi fajátékok kipróbálá-
sát. A sokszínûségre törekedtünk
a kulturális rész összeállításával is.

Zalavár, Zalaapáti, Bókaháza ha-
gyományõrzõ és tánccsoportjai
lépnek fel. Esztergályhorváti szék-
helyû Budo Karate & Jujutsu
International karate bemutatót
tart. Bor, borzongás, szerelem
címmel Farkas Gergõ, a Hevesi
Sándor Színház színésze zenés
mûsort ad elõ. A fõzõverseny
eredményhirdetése után a Pódi-
um Mix szolgáltatja az élõ zenét -
sorolta fel a polgármester a szüre-
ti fesztivál fellépõit. 

– A meghívót német nyelven is
közreadták.

– Egyre több a külföldi lakos,
fõként németajkúak, akik Nagy-
horváti és Bárándpuszta település-
részeken is laknak. Részt kívánnak
venni a falu életében, ezért is ha-
tároztuk el, hogy minden informá-
ciót illetve programot német nyel-
ven is közreadunk. Közülük töb-
ben eljöttek, aki pedig nem tu-
dott, visszajelzett. A szüreti felvo-
nulók sorába egy osztrák állampol-
gár is beállt quad-jával, amit a tõ-

lünk kapott magyar és települési
zászlóval díszített fel. Többségük
bejelentett lakos, tehát életvitel-
szerûen laknak itt. Azt gondolom,
hogy ide költözésükben a falu
nyugalma, szépsége és kedvezõ
fekvése mellett a közbiztonság is
szerepet játszik. Büszkék vagyunk
arra, hogy már második éve a me-
gye tíz legbiztonságosabb telepü-
lésének egyike Esztergályhorváti.

– Milyen pályázati lehetõségek
adódnak a település további fej-
lesztésére? 

– Részesei vagyunk annak a
megyei TOP-projektnek, amelyben
Zalaszentmártontól Esztergály-
horvátin át a Zalaszabari Zobori ka-
landparkig vezetõ kerékpárút lé-
tesül. A Balaton és a Kis-Balaton
turisztikai vérkeringésébe kapcso-
lódhatunk be a projekt által. A ke-
rékpárút tervezése már befejezõ-
dött. Nagy öröm számunkra, hogy
önkormányzatunk pályázatával tá-
mogatást nyert a Jókai és az Isko-
la utca teljes körû felújítására a

Belügyminisztériumtól. A rekonst-
rukció során aszfaltozás, két olda-
lán árkolás és padkázás valósul
majd meg. Közintézményeink
megközelítése is javul a beruházás
által, így többek között a Jókai ut-
cai postáé. Tavaly pandémia alatt
kiárkoltuk a Bárándi- és az
Esztergályi-patakot, ahol az elõzõ
években komoly problémát okoz-
tak a villámárvizek. Önkormányza-
tunk a Vízügy segítségével végez-
te el a munkát, amivel több évti-
zedes problémát oldottunk meg.
A Magyar Falu Programba beadott
pályázataink nem nyertek, tarta-
léklistán szerepelnek. Egy nagy
teljesítményû fûnyírótraktort sze-
rettünk volna beszerezni, amellyel
árkolást is tudnánk végezni. Ez le-
hetõséget adna arra is, hogy ma-
gunk oldjuk meg a közterületek
fenntartását. Júniusban adtuk át a
megújított községházát, ahol töb-
bek között az orvosi rendelõ és a
könyvtár található. Szeretnénk
felújítani az épület utcafrontra né-

zõ szárnyát is, ami még várat ma-
gára. Ugyanígy nem nyertünk a
kultúrház rekonstrukciójára sem.
Ez egy közel 70 éves épület, amely
már igencsak megérett felújításra.
A nyílászárók cseréje mellett nagy
szükség lenne a fûtés korszerûsí-
tésére. Mivel nincs állandó tempe-
rálás, télen el kell zárnunk a vizet,
illetve egy rendezvény elõtt két-
három nappal fel kell fûtenünk a
nagytermet. Tavaly a hagyomá-
nyos fényforrásokat saját erõbõl
Led-esre cseréltük. Ez az épület az
1959-es átadásakor a környék leg-
modernebb kultúrháza volt, ahol
még mozi is mûködött. 

A település központjában egy
rendezvényparkot szeretnénk lé-
tesíteni, színpaddal, kiülõkkel. Ki-
sebb programjaink helyszíne len-
ne, mint ahogy a családi napnak a
játszótér, a szüreti fesztiválnak a
kultúrház udvara a színtere,
mondta végül Brunner Tibor pol-
gármester. 

– liv –

Szüreti forgatag Esztergályhorvátiban
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Pacsa születésnapján a telepü-
lés elsõ írásos említésének 770.,
nagyközséggé válásának 93., vá-
rossá avatásának 12. évforduló-
ját ünnepelték széles körben. A
mûvelõdési ház nagytermében
tartott rendezvényen a megyei
és helyi intézmények képviselõi, a
környékbeli települések polgár-
mesterei is részt vettek a közép-
zalai város vezetõi és a korábban
kitüntetettek mellett.

Kelemen Tamás polgármester
azzal kezdte, hogy „végre eljött az
idõ, amikor újra személyesen talál-
kozhatunk, újra – ha óvatosan is –
de ünnepelhetünk”. A koronavírus-
járványra utalva azt mondta, új fo-
galmakkal, új kihívásokkal találták
szembe magukat, egyik napról a
másikra fertõtlenítõszereket,
maszkokat, kesztyûket kellett be-

szerezniük. Egy szempillantás alatt
az online tér lett a közösségi és
társadalmi kapcsolatok színhelye,
itt kellett tanulni, dolgozni. A jár-
vány szülte kényszerû magányból
egyetlen kiút létezett: egymás tá-
mogatásával a közösség összetar-
tása. Pacsán az összefogás erejét
mutatta, hogy nagyszámú résztve-
võvel zajlott le az online farsang és

a versmondó verseny. A lakosság
tájékoztatására pedig „Kreatív ka-
rantén” címmel különbözõ témájú
hasznos videókat készítettek, és
tettek közre.

Úgy értékelt, az elsõ pillanattól
kezdve a lehetõ legnagyobb
együttmûködéssel oldották meg a
rájuk háruló feladatokat. Egyéni-
leg, és közösségként is, így emelt
fõvel hagyhatják maguk mögött
ezt a nehéz idõszakot. Mint mond-
ta, büszke lehet "a mai nap elisme-

résben részesülõkre", akit tudásuk-
kal, tehetségükkel, szorgalmukkal
járulnak hozzá a város és közössé-
gének elõbbre jutásához.  

Kiemelte, hogy a 12 éve városi
rangot kapott Pacsa Közép-Zala
egyetlen városa, ahol a szolgálta-
tások a fontosak, hiszen ezek ré-
vén tudnak megfelelõ életminõsé-
get biztosítani lakosaiknak, a kör-

nyezõ településeken élõknek köz-
ponti szerepet is betöltve. Örven-
detesnek nevezte, hogy az eltelt
idõszakban is költöztek be a tele-
pülésre, továbbá, hogy nem csök-
kent az óvoda és az iskola létszá-
ma, ahová 90 százalékban helyi
gyermekek járnak. 

A lehetõségeket szem elõtt
tartva fejlesztéseket is megvalósí-
tottak az eltelt két évben. A város
folyamatos fejlõdése érdekében
fontosnak tartják a térségi együtt-
mûködéseket. Mint mondta, Pacsa
sajátos földrajzi helyzetébõl adó-
dóan nem csak a megyeszékhely-
tõl, de Keszthelytõl is egyenlõ tá-
volságra fekszik. Az épülõ M76-os

gyorsforgalmi út jelentõsége ép-
pen az, hogy a közlekedés javulá-
sával szorosabbá válhat az együtt-
mûködés a Balaton fõvárosával,
hangsúlyozta Kelemen Tamás.

Nagy Bálint, Keszthely polgár-
mestere azt emelte ki, hogy egy
önkormányzatnak a napi feladatai
ellátása, a település és intézmé-
nyei fejlesztése mellett érdemes
kitekintenie. Legyen szó városról
vagy faluról, a siker érdekében a
településeknek össze kell fogni, hi-
szen egyik sem a közigazgatási ha-
tárok szerint éli életét. Ahogy a la-
kók sem. A járvány is az összefogás
és összetartás fontosságára muta-
tott rá. A Pacsát és Keszthelyt ma-

gában foglaló térség sikerének is
ez a kulcsa, szögezte le.

Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke úgy vélte,
Keszthely a Balaton, míg Pacsa Kö-
zép-Zala fõvárosa, mert az oktatás-
tól kezdve, az egészségügyön át, a
hivatali ügyek intézését biztosító
okmányirodáig, minden szolgálta-
tás elérhetõ a környékbeli telepü-
léseken élõk számára is. Az alelnök
kiemelte, hogy a TOP-program kö-
vetkezõ kiírásai is számtalan lehe-
tõségeket nyújtanak majd a fej-
lesztésekre. Pacsa, miután ötezer
lélekszám alatti, a kormány által el-
indított Magyar Falu Programban
is részt vehet, amelynek eddigi há-

rom évében összesen 500 milliár-
dot használtak fel beruházásokra a
kistelepülések. 

A városnapi ünnepségen díjakat
is átadtak. A járványhelyzet idején
tanúsított helytállásáért kapott
Polgármesteri Elismerõ Oklevelet a
házi segítségnyújtásban dolgozó
Bedõ Lajosné, Böröcz Papp
Lajosné, Farkasné Ács Mária és
Seffer Jánosné.

Polgármesteri Elismerõ Oklevél-
ben részesült az általános iskola
Füsti fecskék csapata. A 3. osztá-
lyos Németh Gergely József, Dö-
mötör Dániel és Sziva Dorina Réka
Csóborné Ács Éva pedagógus fel-
készítésével elsõ helyezést értek el
a Környezetismeret-környezetvé-
delem országos csapatversenyen. 

Szintén Polgármesteri Elismerõ
Oklevelet vehettek át az iskola
népzenés diákjai: Bali Panna, Tatár
Hanga Zsófia, Kovács Olívia Johan-
na, Németh Odett, akik Laposa Jul-
csi Junior Príma-díjas népzenész
Népi hang-színek címû könyvsoro-
zatának legújabb stúdiófelvétel-
ében mûködtek közre. A Pálos
Henrietta intézményvezetõ által
felkészített diákok lemezbemutató
koncerteken is részt vesznek,
amellyel jó hírét viszik az iskolának
és vele együtt Pacsának az ország
számos pontjára.

Ez alkalommal vehette át peda-
gógusi gyémántdiplomáját Mészá-
ros Ferencné, aki 1964-tõl nyugdí-
jazásáig, 33 éven át tanított a
pacsai iskolában.

Az ünnepségen Horváth Anita
és Zubor Péter, a KISZÖV Senior
táncosai léptek fel. A másnapi vá-
rosnapi rendezvényen kulturális és
szórakoztató programok várták az
érdeklõdõket. Jótékonysági fõzést
hirdettek, melybõl befolyó össze-
get az új Szent István szobor elké-
szítésére fordítják a szervezõk.
Környezete megújítását pedig az
önkormányzat vállalja magára. Az
új szobrot 2022. augusztus 20-án
tervezik felavatni.

Antal Lívia

VÁROSNAPI ÜNNEPSÉG ELISMERÉSEKKEL

Pacsa példát mutatott összefogásból

Szüreti felvonulást rendeztek
Kustánszegen. A kultúrháztól in-
duló menet feldíszített trakto-
rokon járta végig a falu utcáit,
hirdetve az egész évnyi jól vég-
zett munka gyümölcsének ün-
nepét. A szüret bizony kemény
munka, de ünnep is. Régen tár-
sas eseménynek számított,
Kustánszegen most is az, ahol
évrõl évre megrendezik a szüre-
ti felvonulást. 

A menet bõ három óra múlva
tért vissza a kultúrházhoz, ahol
polgármesteri köszöntõvel, zenés
mûsorral folytatódott a mulatság.
Bécs Tiborné polgármester kö-
szöntõjében elmondta, hogy da-
lok, mesék, babonák színes szöve-
vénye övezi a magyar szõlõt, a
magyar bort, nemkülönben a szü-
reti ételeket és mulatságokat.
Mint fogalmazott: rendezvényük
a szüret gazdag szokáshagyomá-
nyának felelevenítését szolgálja,
melynek létrejöttéért köszönetét
fejezte a kisbírónak a kidobolá-
sért, a traktorosoknak a részvé-
telért, az asszonyoknak a pogá-
csáért, az önkormányzat dolgozó-
inak a jármûvek feldíszítéséért. A
polgármester kiemelte, hogy ez
évi szüreti mulatságukat is a Zala
Megyei Önkormányzat Kistelepü-
lések kulturális eseményeink tá-
mogatása címû pályázatán elnyert
350 ezer forint segítségével való-
sították meg.

A szüret ünnepét Kustánszeg
Község Önkormányzata részérõl is
kemény munka elõzte meg, de
eredményes, ami több nyertes
pályázatban mutatkozott meg. A
kultúrházi rendezvény megnyitá-
sa után Bécs Tiborné számolt be
ezekrõl.

A Magyar Falu Program (MFP)
keretében elnyert 7 millió forint-
ból sportparkot létesítettek a hi-
vatal, a rendelõ, a szálló és kultúr-
ház épületegyüttesének udvarán

tavaly decemberben. Idén szep-
temberben parkolót és mozgás-
korlátozott járdát építettek hozzá.
Augusztus végére az épületegyüt-
tes fûtéskorszerûsítését is megva-
lósították. Kicserélték a kazánt, a
radiátorokat, a csöveket, korsze-
rûsítették a kéményeket a Magyar
Falu Programon elnyert közel 16
millió forintból. A kistelepüléseket
támogató programból az IKSZT
épületének szigetelése is megva-
lósulhat a jövõ év elején, amelyre
15,5 millió forintot költhetnek. 

A településen állandóan gon-
dot okoznak a villámárvizek. A le-
zúduló csapadék az úttestben is
kárt tesz. A TOP-programon el-
nyert 40 millió forintos támogatás
ezért nagy jelentõségû, amelybõl
a kempingtõl a hivatalig építhetik
ki a csapadékvíz-elvezetõ csator-
nát. A tervek készen vannak, en-

gedélyekre várnak. A munkálato-
kat decemberben kezdik meg, ha
az idõjárás engedi.

Az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztésekre, ezen
belül járda felújítására is nyertek
18,6 millió forint támogatást a
Belügyminisztériumtól. Ezt közel
3,3 millió forint saját erõvel egé-
szítik ki. Ennek jelentõsége a cél-
szerûség, vagyis együtt valósulhat
meg a járdaszakok rekonstrukció-

ja a csapadékvíz-elvezetés kiépíté-
sével, a két projekttel érintett sza-
kaszon. Vis maior pályázatból a
Tölgyfa utca burkolatának helyre-
állítását el tudják végezni. Az õsz-
szel kezdõdõ munkálatokra 5,4
millió forintot fordíthatnak,
amelyben 10 százalék az önerõ.  

Az önkormányzat a paraszai te-
lepülésrész felé vezetõ utat is sze-
retné rendbe tenni. Külterületi
utak fejlesztésére adtak be pályá-

zatot, bízva annak sikerében. A
közel 50 millió forintos költségve-
tésû beruházásban 2,5 millió fo-
rint a saját erõ.

A Magyar Falu Program kereté-
ben kistelepülési rendezvények
megtartására is nyertek egymillió
forintot, amelyben a Nemzeti Mû-
velõdési Intézet nyújt támogatást.
A támogatásból a karácsonyvárást
valamint a farsangot szeretnék fi-
nanszírozni.

A polgármester beszélt arról is,
hogy önkormányzatuk idén is tíz-
ezer forintos tanévkezdési támo-
gatást biztosított a településen
élõk óvodába, általános iskolába,
középiskolába járó gyerekeinek, il-
letve a felsõoktatásban résztve-
võknek. Az önkormányzathoz 43
kérelem érkezett be, vagyis eny-
nyien éltek a lehetõséggel. 

A polgármester elmondta,
hogy a járványhelyzetre való te-
kintettel a megszokott, többna-
pos falunapjukat idén is csende-
sebben tartották meg. A kultúr-
ház udvarán augusztus 6-án adtak
helyet a rendezvénynek, ahol dö-
döllét, babgulyást, marha- és
disznópörköltet készítettek. A
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár jóvoltából a Zalaapáti
Harmonika Zenekar lépett fel, így
a közösségi program vidám han-
gulatú nótaestre sikeredett. 

Az önkormányzat mindemel-
lett további fejlesztésekben is
gondolkodik. A Közúthoz kérel-
met adtak be a csapadékvíz-elve-
zetéssel érintett szakasz útburko-
latának rendbetétele érdekében.
Terveik között egy játszótér létesí-
tése is szerepel, mondta végül
Bécs Tiborné polgármester.

Antal Lívia

A PÁLYÁZATI MUNKA GYÜMÖLCSE IS BEÉRETT

A szõlõ és a bor ünnepe Kustánszegen

Támogatók: 

Emberi Erõforrások Minisztériuma

Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
EMT-E-19-0185. számú támogatás

Zala Megyei Önkormányzat

Bécs Tiborné polgármester a sportparkban

Összejövetel a szüreti felvonulás után
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Kehidakustány számára négy
rendezvény megvalósítására
adott lehetõséget a Zalai Falva-
kért Egyesület határon átnyúló,
szlovén-magyar „Tájházak útja"
elnevezésû turisztikai projektje.
Az események helyszínéül a Táj-
ház és a Hagyományõrzõ Maris-
ka-udvar szolgált, ahol a színját-
szóknak és a kiállítóknak köszön-
hetõen a régi, hagyományos vá-
sárok hangulata elevenedett fel
a szeptember 11-i záró rendez-
vényen.  

Gergely János, a Kehidakustányi
Pajtások Színtársulat vezetõje el-
mondta, hogy a projekt célja az
volt, hogy az adott településen
mûködõ tájházak és szálláshelyek
dolgozzanak össze, támogassák és
népszerûsítsék egymást a minél
szélesebb turisztikai kínálat érde-
kében. A „Tájházak útja” projekt ke-
retében elsõként tavaly szeptem-
ber 19-én szüreti felvonulást ren-
deztek, a folytatást azonban meg-
akadályozta a pandémia és a beve-
zetett szigorú járványügyi korláto-
zások. Idén, július 3-án tartották
meg a következõ rendezvényüket,
megünnepelve a Kehidakustányi
Tájház és Hagyományõrzõ Mariska-

udvar ötéves fennállását. Amatõr
színjátszók léptek fel a pajtaszín-
házban, illetve a helyi termelõk kö-
zül egy tüzikovács és egy mézeska-
lácsos mutatkozott be. Augusztus
21-én a tájháztól a Romtemplomig
vezetett a séta, ahol az új kenyér
ünnepéhez kapcsolódó kenyérsze-
gés hagyományát is felidézték. Mi-
vel a kehidai településrész neveze-
tességirõl a Deák-múzeum miatt is
több szó esik, elmondható, hogy ez
a rendezvény a kustányi falurészre
és az itt található gótikus Rom-
templom történetére is ráirányí-
totta a figyelmet. A Mariska udva-
ron a Zsankó Kistermelõi Gazdaság
húskészítményeibõl tartottak kós-
tolót, míg Mármarosi Mária nép-
mûvész a szalmafonó és tojásfestõ
alkotásait mutatta be.

A negyedik, záró rendezvény
„Vásári komédiák parádéja”címmel

szeptember 11-én várta az érdek-
lõdõket. Gellért Erzsébet, fazekas,
népi iparmûvész, a tájház munka-
társa elmondta, hogy a színpadi
elõadásokkal a régi vásárok hangu-
latát kívánták felidézni, amelyek
anno Kehidakustányban is voltak.
Ezek egyike az õszi Mihály-napi vá-
sár, amit az óvoda és szülõi munka-
közössége évek óta megtart a gye-
rekeknek. Bókaháza színtársulata
„Helén s a tehén, avagy gyalog
mint Balog”címû, valamint a „Há'
csak nem ütök meg egy terhes
nõt”címû darabot mutatta be. Deli
Zsolt magára szerelt két
embernagyságú bábuval mozgott,
táncolt, úgy ahogy elnevezte: tánc,
amilyet még nem láttál. A
nagybakónaki színjátszók „Bosszul-
juk meg…!”címû darabja, valamint
a zalaszentgróti diákok Csiribiri ko-

médiája csak tetézte a vidám han-
gulatot. Persze nincs az a hangulat,
amit nem lehet fokozni, amelyrõl a
továbbiakban a Kehidakustányi Paj-
tások Színtársulata „A Rátóti asszo-
nyok esetével”, majd Soós Tamás
„Öregapám emlékeivel”gondosko-
dott.  

A párkapcsolatok kifigurázása, a
szerelem, féltékenység, félreérté-
sek kusza szálai jelentek meg a tör-
ténetekben. A pajtaszínház közön-
sége végig nevethetett azokon az
emberi gyarlóságokon, amelyekre
(legyünk õszinték) bárki ráismer-
het. Az „Öregapám emlékei”darab-
ban ráadásul pajzán kijelentésekkel
kísérve.

A gyerekeket megkímélték et-
tõl, így ezen elõadás ideje alatt Ger-
gely János jóvoltából régi idõk fá-
ból, fûzfából, miegymásból készí-

tett népi játékeszközökkel ismer-
kedhettek meg. A színházi elõadá-
sok közepén tartott nagyszünet-
ben megnyitották a kézmûves kiál-
lítást. Munkáikkal bemutatkoztak a
helyi Foltvarró Lányok, népi éksze-
reikkel Schulcz Béláné és Szaló
Árpádné. A helyi termelõk közül
Soós Tamás szörpjei, valamint Ger-
gely János lekvárjai szerepeltek a
kínálatban. Kóstolót tartott a
szentgyörgyvári Vera grillázs és a
zalaszentgróti Fincsi pékség. Kós-
tolni lehetett hagyományos recept

alapján készített törökmézet is -
mondta el Gellért Erzsébet, aki
szintén kiállított a vásáron. 

A kehidakustányi színjátszók
csapata önkéntes munkájával segí-
tette valamennyi rendezvény meg-
valósítását. Név szerint: Beledi
Henriett, Gellért Erzsébet, Gergely
János, Kuszler Dóra, Lorencsicsné

Horváth Csilla, Schulcz Béláné Erzsi-
ke, Subák Erika, Szaló Árpádné Ica
néni és Vas Csilla. 

Lázár István, Kehidakustány köz-
ség polgármestere elmondta, hogy
az önkormányzat számára létfon-
tosságú az idegenforgalom, ezért
is bírt nagy jelentõséggel a „Tájhá-
zak útja”projekt, amely a vidéki
szálláshelyek és tájházak közös tu-
risztikai kínálatának fejlesztésére
irányult. Ezt jelképezi a két magán-
személy által, a faluközpontban
elhelyezett címer felirata is:
„gyógyfürdõ, történelem, friss le-
vegõ”. Mindezt együtt kínálja
Kehidakustány az idelátogatóknak.
Az önkormányzat nemcsak a turiz-
mus, hanem a falu környezete és
intézményei fejlesztésében is elkö-
telezett. Folytatják a sétány kialakí-
tását, illetve pályázatot adtak be
útépítésre, csapadékvíz-elvezetés-
re és zártkerti utak rendbetételére.
A Magyar Falu Programból 53 mil-

lió forint támogatást kaptak az
óvoda felújítására, melynek folya-
mán a nyílászárók cseréjét, vala-
mint egyéb belsõ munkákat már
elvégezték. Az épület rekonstrukci-
ója a külsõ szigetelést és a fûtés-
rendszer korszerûsítését is tartal-
mazza.

Antal Lívia

KEHIDAKUSTÁNY A TÁJHÁZAK ÚTJÁN

Vásári komédiások és kikiáltók

Gõsfa Község Kultúrájáért,
Fejlõdéséért Egyesület a falu fej-
lõdésének elõsegítését, a hely-
ben lakók életkörülményeinek ja-
vítását, az idegenforgalom fel-
lendítésének támogatását, a kul-
túra és a hagyományõrzés ápolá-
sát 2002 óta nagy aktivitással na-
pirenden tartja. A tagok és a tér-
ség közösségi életének szervezé-
se, a kulturális és épített örökség
megóvása érdekében nemrégi-
ben sikerült újra elõre lépniük –
mesélte az egyesület képvisele-
tében Hessel  Ferencné.

– Tavaly novemberben adódott
egy lehetõség, hogy egy faluköz-
ponti romos, életveszélyessé nyil-
vánított ház téglatörmelékét kö-
zös erõvel megtisztítsuk, majd egy
hárommilliós nyertes pályázat se-
gítségével, áprilistól indítva, létre-
hozzunk egy 50 négyzetméteres,
fedett, beton alappal bíró, nyitott,
közösségi épületet. Eddig a falu
nem rendelkezett olyan hellyel,
ahol egyszerre összejöhet a köz-
ség apraja, nagyja. A faluház udva-
ra nagyon szûknek bizonyul még
egy rendezvénysátor felállítására
is. Az új helyen viszont sokféle sza-
badtéri programot lehet majd
szervezni. A tervek közt van egy
fitneszpark és egy kemence kiala-
kítása is. Az utóbbihoz már meg-

van az alapanyag. A fásítás, a vi-
rágültetés, a hely csinosítása a jö-
võ esztendõ feladata lesz. 

Az egyesület szeptember elsõ
szombatján falunapi közösségi
rendezvényhelyszín átadó ünnep-
séget rendezett a frissen elkészült
térrészen. A kulturális mûsorok
után – melyben fellépett az Eger-
vári Tánccsoport, a zalaegerszegi

Black Fit &Jumps formáció, a Roz-
maring néptánccsoport, a Csatári
Pávakör Egyesület és a Mira
Orient Art hastánccsoport –
Horváth Edit, az egyesület elnöke
ismertette a felavatott projekt
részleteit. Rózsás Miklós, Göcsej-
Zala Mente Leader Egyesület
munkaszervezetének vezetõje
megosztotta a pályázat fontosabb
mozzanatait, majd levetítettünk
egy kisfilmet arról, hogy közös
erõbõl és akarattal, miként lett
egy álomból valóság. 

Mielõtt a szórakoztató mûso-
rok és a zenés táncos elõadások
kezdetüket vették volna, Rózsás
Miklós, a Göcsej-Zala Mente Leader
Egyesület munkaszervezetének
vezetõje és Horváth Edit, a Gõsfa
Község Kultúrájáéért Fejlõdéséért
Egyesület elnöke okleveleket
adott át az arra érdemeseknek,
köztük cégeknek, családoknak és
magánszemélyeknek. 

– nemes –

GÕSFA FALUNAPJÁN

Közösségi teret adtak át
Péntek Katalin polgármester az

átadáson elmondta, hogy egykor
az Áfész üzemeltett itt egy boltot,
amit 2008-ban megszüntetett. A
magára hagyott
épületet már tíz év-
vel ezelõtt is megvá-
sárolták volna, de túl
magas áron kínálták.
Az elmúlt évben
azonban sikerült
megegyezniük a
szövetkezettel, így
került az önkor-
mányzat tulajdoná-
ba. Ezzel együtt le-
hetõségük nyílt fel-
újítására, amelyhez
a Magyar Falu Prog-
ramból kaptak egye-
di kormánydöntés
alapján támogatást,
amit ezúton is kö-
szönnek. A megújult
épületet közösségi
térnek szánják, de
régi funkcióját visszaállítva, helyi
termékboltot és vendéglátóegy-
séget is üzemeltetnének benne. A
szükséges bútorzatot, a polcokat,
a hûtõpultokat egy következõ pá-
lyázatból kívánják beszerezni. A
már omladozó épületrész rendbe-
tételével egységes arculatot ka-
pott a polgármesteri hivatalt is
magában foglaló épületegyüttes.
Megszépült a faluközpont, és vele
együtt a település arculata is,
emelte ki a polgármester. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos elmondta,
hogy Gyopáros Alpár kormány-
megbízotthoz fordultak, mit le-

hetne tenni a falu kellõs közepén
álló romos épület felújítása érde-
kében. Mivel nem fért bele a pá-
lyázati feltételkeretbe, egyedi kor-
mánydöntés útján megítélt támo-
gatásból valósult meg a beruhá-
zás. Mint mondta, az indoklásban
nemcsak a faluközpont rendbeté-
tele játszott szerepet, de az is,
hogy a helyi és környékbeli terme-
lõknek szüksége lenne egy árusító
helyre. Sok a szabadon termõ gyü-
mölcsfa, fõként a szilva, amelyhez

egy hagyományõrzõ program, a
szilvafesztivál is kapcsolódik.

Szilvágy önkormányzata 2007-
ben rendezte meg elõször a Gö-
cseji Szilvafesztivált, amelyre idén,
szeptember 11-én immár a 15. al-
kalommal került sor. A gasztro-
kulturális eseménnyel elsõ ízben
csatlakoztak a Dombérozó õszi
programsorozatához, az Aranyló
Göcsejhez, ami valamivel több lá-

togatót vonzott az amúgy is nép-
szerû eseménynek. A rendezvé-
nyen részt vett Nagymad küldött-
sége is. A szlovákiai magyarlakta
településsel éppen a tavalyi feszti-
válon írtak alá testvértelepülési
megállapodást. Idén újdonság-
ként a szilvás desszerteknek is hir-
dettek versenyt, amit Lelkes
Sándorné gyümölcstortájával és
Hochsorner Éva szilvatortájával
nyert meg. 

– liv –

Szilvágy megszépült arculatban
Szilvágyon a polgármesteri hivatallal egybeépített épületrész fel-

újítását a közelmúltban fejezték be. A Magyar Falu Program 24,5 mil-
lió forintos támogatásából megvalósuló rekonstrukciót már régóta
várták a helyiek. Új épülettel gazdagodtak, ami közösségi színtér-
ként régi funkcióját is visszakapja.
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Eszteregnye Eszter-fesztjén
vadételek kóstolójával, az er-
dõ- és vadgazdálkodás hagyo-
mányainak felelevenítésével
valamint kézmûves termékek
bemutatójával várták az érdek-
lõdõket. A találó elnevezéssel,
elsõ alkalommal megtartott
gasztronómiai rendezvény a
Mura Régió horvát–magyar
interreges pályázata keretében
valósult meg.

Miért éppen Eszter-feszt?
Kele Lajos polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a legenda
szerint létezett itt egykor egy
Kerekvár, amelynek Eszter nevû
úrnõjérõl eredeztethetõ vélhe-
tõen a település neve, amit a
fesztivál elnevezésében is érzé-
keltetni kívántak. A szeptember
11-i nagyrendezvény elõnapján
a projektben résztvevõ horvát
települések polgármestereit fo-
gadták a településen. Az esemé-
nyen horvát és magyar kórusok
mutatkoztak be.

Másnap a gasztronómiai va-
dásznap programok sokaságával
várta az érdeklõdõket, amelyen
kétszer annyian megfordultak,
mint a település lakossága. Közel
ezren vettek részt a rendezvé-
nyen, amely a helyiek körében is
nagy nép-
szerûség-
nek örven-
dett. 

A pol-
gármester
elmondta, a

programokat igyekeztek úgy
összeállí-tani, hogy azokban idõs,
fiatal egyaránt megtalálja a ked-
vére valót. A népdal, néptánc,
könnyûzene, fúvós és olasz dalla-
mok egyaránt megtalálhatóak
voltak a mûfajok között. A részt-
vevõk szórakoztatásáról sztár-
vendégek is gondoskodtak.
Mindemellett kutyás és tûzoltó
bemutatót lehetett megtekinte-
ni. Légvár, körhinta arcfestés, lo-
vaglás szerepelt többek között a
gyerekeknek szóló kínálatban. 

Kele Lajos hozzáfûzte, a nap
igazából a vadételekrõl és a kéz-
mûves termékekrõl szólt. Külön-
leges vadételeket kínáltak a fõ-

zõcsapatok, azzal a céllal, hogy
emberek kóstolják meg, ízleljék
meg ezeket. A település környé-
kén három vadásztársaság is mû-
ködik, a rendezvényen ezért volt
a fõ hangsúly a vadételeken.
Persze más húsfélékbõl is készül-
tek ételek. A helyi és környékbe-
li termelõk jóvoltából sajtokból,
kolbászokból, szörpökbõl, lekvá-
rokból, pékárukból is bõséges
volt a választék. 

A Kele Lajos polgármester ki-
emelte, hogy a hagyományte-
remtõ szándékkal életre hívott
Eszter-fesztet minden év szep-
temberében kívánják megtartani
Eszteregnyén.

VADÉTELEK GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁLJA KÉZMÛVES TERMÉKEKKEL

Eszter-feszt Eszteregnyén 

A kikapcsolódás egyik leg-
jobb módja a mozgás, melynek
jegyében régiós sportnapot
szervezett növényorvosoknak a
Magyar Növényvédõ Mérnöki és
Növényorvosi Kamara Zala Me-
gyei Területi Szervezete. A ren-
dezvénynek a MATE Georgikon
Campusának sporttelepe adott
helyet augusztus végén.

A Zala Megyei Növényorvosi
Kamara vezetése 2018-ban szer-
vezte meg elõször a sportnapot a
Georgikon sporttelepén – mond-
ta el érdeklõdésünkre Dr. Varga
Zsolt elnök. – A Dunántúl növény-
orvosait hívtuk meg, de az ország
keleti megyéibõl is érkeztek szak-
emberek. A helyszín kiválasztásá-
ban szerepet játszott, hogy a
nagy múltú keszthelyi egyetem
többünknek az Alma Matere. A
2019-es esemény Tanakajdon
zajlott. A koronavírus-járvány
miatt a tavalyi elmaradt, de idén
szerencsére megszervezhettük a
sportnapot – ismét a Geor-
gikonon –, amelyen rajtunk kívül
Fejér, Komárom-Esztergom,
Veszprém és Somogy megye nö-
vényorvosai vettek részt. 

A futballpálya melletti füves
területen már reggeli órákban
gyülekeztek a társaságok. Asztalt
foglaltak és nekiláttak a szabad-
ban való fõzés elõkészületeinek.
Elõkerültek a bográcsok, a már
elõkészített hozzávalók. Ami
nem volt elõkészítve, azt szorgos
kezek darabolták. Zala megye
standjánál például szalonnát, sár-
garépát, fehérrépát, vöröshagy-

mát és krumplit, merthogy az
egyik étel szarvashúsos gulyás
volt. Ezenkívül fõztek pacalt, és
egy igazán kiadós ételt, alföldi
paprikáskrumplit galuskával.
Mindeközben megkezdõdtek a
futballmérkõzések. Négy megye
állított ki csapatot. A foci mellett
más sportágakban is kipróbálhat-
ták magukat a növényorvosok,
így asztaliteniszben, darts-ban és
tollaslabdában. Ennek az egye-
tem tornaterme adott helyet.

Dr. Varga Zsolt elnök elmond-
ta, hogy a korlátozások feloldásá-
val a szakmai élet is újraindult a
szervezetben. A járvány miatt el-
maradt nyolcórás növényvédelmi
továbbképzéseiket október elejé-
tõl tartják meg. Remélik, hogy a
zalai tagság számára az õszre ter-

vezett háromnapos zsámbéki ki-
rándulás is megvalósulhat.

A Magyar Növényvédõ Mér-
nöki és Növényorvosi Kamara
Zala Megyei Területi Szervezete
július 9-én tisztújító közgyûlést
tartott, mivel a ciklus végével le-
jártak a tisztségek négy évre
szóló mandátumai. A tagság újra
bizalmat szavazott a vezetõség-
nek, így az elnöki tisztségét to-
vábbra is Dr. Varga Zsolt látja el.
Gaál Orsolya alelnökként és Kabai
Gábor pedig titkárként dolgozik
tovább a következõ újabb négy-
éves ciklusban.

Elsõ helyezett Fejér megye
lett. Zala a második, Komárom-
Esztergom a harmadik, Veszprém
a negyedik helyen végzett. 

Antal Lívia

KAMARAI SPORTNAP NÖVÉNYORVOSOK VERSENGÉSÉVEL

Ezüstérmesek lettek a zalaiak

Álló sor jobbról balra: Takács Kristóf, Kustán Bence, Vass Bálint,
Makra Máté, Sztankovszky Péter, Kovács Attila, Balázs János,

Guggoló sor jobbról balra: Németh Zoltán, Gombai Balázs, 
Salamon Csaba, Peti Péter, Szabó Gábor, Dr. Varga Zsolt

A Közép-Zala Gyöngyszemei Vi-
dékfejlesztési Egyesület és
Felsõrajk önkormányzata Vigh
László országgyûlési képviselõ öt-
lete nyomán azért indította el a
rendezvényt, hogy a térség tele-
püléseire, az ott tevé-
kenykedõ termelõkre,
kézmûvesekre, kulturá-
lis egyesületekre ráirá-
nyítsa a figyelmet. A
helyi élelmiszerek és
termékek seregszemlé-
je idén jubileumát tart-
hatta volna, ha a tavalyi
rendezvény nem ma-
rad el a pandémia mi-
att. De sebaj, a résztve-
võk a megszokott jó
hangulatban vetették
bele magukat a forga-
tagba.

Zsuppánné Horváth
Mária, Felsõrajk polgár-
mestere mondott elsõ-
ként köszöntõt, majd
Keszthelyi Nikoletta, az
Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium fo-
gyasztóvédelmért felelõs helyet-
tes államtitkára nyitotta meg a
rendezvényt. Kiemelte, hogy a
termelõi vásár a vidéki élet tradi-
cionális értékekeit vonultatja fel,
így értékõrzõ és egyben értékte-
remtõ is.

Közéleti vetélkedõ követke-
zett. Õsz lévén kukorica-morzsolás
volt a feladat. Magyar János,
Lendva polgármestere bizonyult a
leggyorsabbnak, és ezzel meg-
nyerte a versenyt. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos oklevéllel kü-
lön köszöntötte Balaicz Zoltánt, Za-
laegerszeg polgármesterét, akit Az
év polgármesterének választottak.
Mint mondta, a díjjal a városvezetõ
óriási munkáját értékelték.

A résztevõk szórakoztatásáról
fellépõk sora gondoskodott napes-
tig, köztük a helyi Csicsergõk és a
Karate klub. A szlovéniai magyarok
a dobronaki nótázókat hozták ma-
gukkal. Bõséges választék jellemez-
te a vásárt: kerámiákat, horgoláso-
kat, helyben elõállított élelmiszere-
ket: sajtokat, mézeket, lekvárokat
lehetett többek között vásárolni. 

Kenyérlángos, húsos káposzta,
halászlé, vadpörkölt, sertéspörkölt
alkotta a menüsort. Csak hagyo-
mányos magyar ételeket kínáltak,
amit László Tímea és csapata készí-

tett. Kihirdették a sütiverseny
eredményét: 1. Lendvajakabfa, 2.
Zalaigrice, 3. Budavári Klára (Ha-
hót). Különdíjak: Soós Rozália
(Lendva), Lukács Zsanett (Zala-
egerszeg).

– liv –

FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁR

Tradicionális értékek seregszemléjével
Csak magyar ételeket készítettek és a közéleti vetélkedõt is a né-

pi hagyományok jegyében rendezték meg a felsõrajki nemzetközi
térségi kiállítás és vásáron, kulturális és gasztronómiai seregszem-
lén. A szeptember 11-i rendezvény a kilencedik volt a sorban,
amelyre a megye prominens személyiségeit és a környezõ települé-
sek polgármestereit hívták meg. Díszvendégként a szlovén Lendva
küldöttségét fogadták. 

A közéleti vetélkedõ résztvevõi (balról): 
Magyar János, Balaicz Zoltán, Nagy Bálint, Keszthelyi Nikoletta,

Frauenhoffer Márta, Zsuppánné Horváth Mária, 
dr. Vereckei Csaba, Horváth A. Attila és Vigh László
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