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Elismerések az ünnepi megyei közgyûlésen
Zala Megyei Közgyûlés
ünnepi rendezvényén
dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke köszöntötte a
résztvevõket. Ünnepéi beszédében hangsúlyozta: a nemzetközi
fenyegetések ellenére sikerült
megõrizni hazánk stabilitását,
még ha minden negatív hatást
nem is sikerült kivédeni. Márpedig erõtlen nemzet szabad nemzet nem maradhat soha, idézte
Löw Lipótot, a szabadságharc
tábori rabbiját.

A

Az elnök szólt Zala megye gazdasági helyzetérõl, az elért eredményekrõl, értékeinkrõl, azok
védelmérõl.
Szavait követõn dr. Navracsics
Tibor területfejlesztési miniszter
mondott ünnepi köszöntõt. Bevezetõjében utalt arra, hogy dacára annak, hogy, hogy több
mint hetven éve átrajzolták a
megye határait, a zalai identitás
ma is nagyon erõs az egykor Zalához tartozott településeken. Ez
az érzés erõt ad olyan idõszakban, amikor a politikai, gazdasági
és jóléti körülményekben borúsabb kilátások elé nézünk. Kiderül, hogy olyan dolgokért kell
küzdeni, amirõl úgy gondoljuk,
hogy adottságként nekünk járnak – fogalmazott.
Beszédét követõen nyújtották
át a megyei közgyûlés által adományozott kitüntetõ címeket. Elsõként a Zala Megye Díszpolgára
cím került átadásra. Az idei évben

Fotó: Pezetta Umberto

A díjazottak: Bella Attila, dr. Horváth Ágnes, dr. Tüske Róbertné, Kereséné Fülöp Katalin, Illés Fanni,
Holczerné Meggyes Gabriella Erzsébet, Kotnyek Gáborné, Csúvár Csaba, ifjabb Horváth Károly
Állnak: Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, Nagy Bálint országgyûlési képviselõ, államtitkár, dr. Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, dr. Sifter Rózsa fõispán,
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ
az elismerést Illés Fanni olimpiai
bajnok úszó kapta, kimagasló
sportolói pályafutása elismeréseként. Illés Fanni Keszthelyen született és Reziben nõtt fel. Tizenkét

éves korában kezdett el érdeklõdni a paraúszás iránt, egyre többet
edzett, végül már minden nap, így
másfél év múlva teljesítményével
bekerült a paraúszó-válogatottba.

Tanulmányait a zalaegerszegi
Mindszenty-gimnáziumban végezte és a zalaegerszegi úszóklubban
érte el elsõ sportsikereit.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Az akció november 4-ig érvényes!

„Dubajozó Tanösvény” Zalaapátiban
4. oldal



Díszpolgári címek átadása Söjtörön
5. oldal



Csonkhegyhát 750 éves
7. oldal
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Az összetartó Zalaháshágy
Még tavaly az elsõ félévben nyertünk a Magyar Falu Program
kommunális eszköz beszerzési pályázatán egy traktor után köthetõ
pótkocsit, egy fûkaszát kardántengellyel, egy motorfûrészt, egy
ágaprítót és egy rönkhasítót. Faelgázosító kazánnal mûködtetjük a
középületeinket, ezért ezek a mintegy hárommillió forintért
beszerzett eszközök nagy segítséget adnak az energiahatékony
fûtés megvalósításához. Az önkormányzati erdõkbõl a fát ki tudjuk
vágni, ide tudjuk hozni, föl tudjuk fûrészelni, az ágat le tudjuk
darálni, aprítékolni és a fát a rönkhasítóval a kellõ méretûre tudjuk
alakítani. Mindez egy valódi rezsicsökkentés lehetõségét kínálja
számunkra – mesélte Horváth Gyula, Zalaháshágy polgármestere.

non és keresztelõ kút felújítását
sikeresen pályázta a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kollégiumánál.
Szeretnénk
pályázni
szennyvízcsatorna-hálózat építésre, az önkormányzati tulajdonú épületeink: a polgárõr iroda,
az óvoda és a szolgálati lakás, a
volt kocsma és bolt együttesének felújítására is. A Murci fesztiválon felvonult a falu aprajanagyja. Feldíszített szekerek, autók, utánfutók felvonulása, pogácsák, sütemények, gyümölcsök,
borok, pálinkák kínálása, táncok,
nóták, kisbírói kidobolt hirdetések fokozták a jókedvet.

– Nemrégiben nyertünk a MFP egy 9,3 millió forintos beruházás
keretében egy nyolc plusz egy is. A kápolna felé vezetõ utat zúszemélyes falubuszt, a régi jármû zottkõ burkolattal fedjük le. A
pedig a Miniszterelnökség koor- Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
dinálásával egy erdélyi magyar
szervezethez került. Ez már a
Gelencei Ifjúsági Szervezet
tagságát szolgálja. A Kézdivásárhely mellett lévõ településre személyesen vittük el a
jármûvet egy 16 fõs delegáció
kíséretében. A szívélyes vendéglátás után hazafelé megtekintettük: Prázsmár, Brassó,
Nagyszeben, Gyulafehérvár,
Vajdahunyadvár, Arad nevezetességeit és megkoszorúztuk a vértanúk emlékmûvét is. Aradról a horvátországi
A fotó Sepsén készült partnertelepülésük vendéglátóival együtt
Sepsére látogattunk, ahol fiA faluban szerencsére kevés
nom halpaprikással fogadtak testvértelepülési kapcsolat kiépíbennünket.
tését lehetõvé tevõ programját az üres ingatlan. A falunapon kiAz új buszunk óvodásokat, is- is sikerrel visszük. Júniusban he- lenc újonnan beköltözõ családot
kolásokat hozza-viszi Salomvárra, ten utaztunk a horvátországi tudtunk köszönteni. Községünk
Zalalövõre és Zalacsébre. Intézi az Sepse (Kotlina) településre, szep- nemcsak létszámában, összetaridõsek gyógyszer- és élelmiszer tember derekán pedig mi fogad- tozásban, de külcsínyében is fobevásárlását, a betegek egész- tuk õket. A ZHSE sportegyesület lyamatosan fejlõdik, köszönheségügyi intézménybe vitelét. A pályázati sikere hatmillió forintot tõen azon aktív, lelkes, szorgalszociális étkeztetés keretében hozott magával. Itt a tetõcsere mas és önzetlen helybelieknek,
meleg ebédet hord ki. A temetõ- és lépcsõépítés is elkészült. Az akik fáradságot nem ismerve
kerti út térkövezése, a MFP-ban egyházközség és a salomvári plé- nemcsak ötletelnek, hanem tesznyert hatmillió forintból megkez- bánia a helyi templomban lévõ, nek azért, hogy még élhetõbb
dõdött és Mindenszentekre ké- 13. századi, Európában egyedül- hely legyen Zalaháshágy.
– nemes –
szen lesz. E hónapban elkészül álló, román kori mûemlék timpa-

Misefa elõrelátóan tervez
Misefán 2018-ra fejezõdött
be a faluház komplett felújítása,
amely során napelemeket telepítettek a tetõre. Azóta az épületet a napelemekbõl nyert villamos energiával fûtik. Ez az elõrelátás most még inkább kifizetõdni látszik a rendkívül magas
energiaárak miatt.

– Településünk egyetlen nagy
épülete a faluház, amelynek fûtését légkondicionálókkal oldjuk
meg a napelemeknek köszönhetõen – mondta érdeklõdésünkre
Sifter Róbert polgármester. – Idõként rásegítettünk gázzal, amelyre vélhetõen az idei télen nem
fogunk támaszkodni, mert a napelemes is elég lesz. A faluház
szempontjából tehát csak minimálisan befolyásol bennünket az
energiaárak emelkedése, így továbbra is nyitva tartunk. A lakosság
ugyanúgy
használhatja
könyvtárlátogatásra, torna és a
kézmûves foglalkozásokra a faluházat, mint eddig. A közvilágítással kapcsolatosan még nem tudjuk, mekkora költségemelkedéssel kell számolnunk. A helyzetben
kedvezõ az, hogy a közvilágítás
két évvel ezelõtti korszerûsítése
során a régi égõket energiatakarékos LED-es fénycsövekre cseréltük.
A faluháznál térfigyelõ kamerarendszert építettünk ki saját
erõbõl, közel egymillió forintból.
Mind a négy kamera nagy látószögben figyel, és jó minõségû
képet készít. Nemcsak az épület
közvetlen környékét, de az utcát
és az ott elhaladó gépjármûveket
is látja. Innét nem messze fekszik
a körhalas tó, közepén dombbal
és platánfákkal, ami idén esküvõk

FALUKÉP

emessádorházán õszi
dekorációba öltöztették a mûvelõdési házat a település szépkorú lakóinak köszöntésére az október
23-i nemzeti ünnepre. A feldíszített asztalok mellett helyet
foglaltak azok is, akik, ha közvetlenül nem is, de megélték az
1956-os forradalom és szabadságharc valóságát.

N

Október 23-a kettõs nemzeti
emléknap, amely az 1956-os forradalom kitörésének napja és
egyben a Magyar Köztársaság
1989-es kikiáltásának napja,
mondta köszöntõjében Antal
Sándorné polgármester. Az
1956-os forradalom Magyarország népének a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik meghatározó eseménye volt. Az akkori
történéseket a fiatalabbak csak a
történelemkönyvekbõl ismerhetik, de akik itt ülnek, közülük
többen megélték valóságát. Hiszen vállukon hordták az ország
összes gondját, nehéz napokat
éltek meg, mégis tudást, szakmát és bölcs szavakat adtak
gyermekeiknek. A polgármester
kiemelte, az idõsek napja róluk,
az õ tiszteletükrõl, elfogadásuk-

NEMESSÁNDORHÁZA

Köszönet az idõseknek

Langstadler Józsefné képviselõ, Antal Sándorné polgármester,
Miklós József alpolgármester és Ágoston Balázs képviselõ

ról, szeretetükrõl szól. Annak a
kifejezése, hogy õk is megbecsült tagjai a társadalomnak.
Nemessándorházán már hagyománnyá vált, hogy évente egy
alkalommal összejönnek, hogy
kifejezzék hálájukat és megbecsülésüket azok iránt, akik hoszszú, munkával eltöltött évek

Háry Józsefné, a falu egyik legidõsebb lakója

után megérdemelt nyugdíjas
éveiket töltik.
Az ünnepségen alkalomhoz
illõ verseket szavaltak diákok.
Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsanna, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor színmûvészei operett
slágereket adtak elõ, biztatva a
közönséget a közös éneklésre. A
Zalai Táncegyüttes fiataljai lendületes táncukkal csaltak mosolyt az arcokra, a zalaegerszegi
Nefelejcs Népdalkör pedig népdalaival szerzett örömet. A mûsor közben köszöntötték a falu
„legfiatalabb” nyugdíjasait, köztük Miklós József alpolgármestert, valamint a szép kort megélõket, és a két legidõsebb lakót,
a 90 éves Háry Józsefnét és távollétében Temesi Jánosnét.
Gyertyagyújtással emlékeztek
meg azokról, akik már nem lehetnek közöttük. A találkozó zenés estebéddel zárult.
– AL –

KISRÉCSE ÉS ZALASÁRSZEG KÖZÖTT

Kezdõdhet a kerékpárút építése
A közelmúltban átadott munkaterületen elkezdõdhet a kerékpárút kivitelezése a Kisrécse
és Zalasárszeg közötti mintegy
1,6 kilométer hosszú szakaszon.

helyszíne is volt. Sajnos a közelmúltban megrongálták a dombra
vezetõ fahídját. Ilyen legközelebb, a kameráknak köszönhetõen már nem marad felderítetlenül. A rendszer alkalmas a bõvítésre, így a késõbbiekben a halastó és a szabadidõközpont környékét is bekamerázzuk. A településen jó a közbiztonság, mindazonáltal szeretnénk megvédeni
értékeinket, ezért szerzõdést kötünk a rendõrséggel.
A szabadidõközpontban augusztus 6-án tartottuk meg a misefai pikniket, amelyen fellépett
a Misefai Gyöngyakác Dalkör. A
mûsort sztárvendégek is színesítették. A fõzõcsapatok ismét kitettek magukért. Többféle bográcsos ételt valamint lángost és
palacsintát kínáltak az alkalomra
készíttetett „A mi kis falunk, Misefa piknik” feliratú pólókban. Az
önkormányzat minden hozzávalót megvásárolt, ami a mai
élelmiszerárak mellett jelentõs
kiadást jelentett. Most még minden ingyen volt. Jövõre azonban
változtatnunk kell ezen, a nem

helyiektõl minimális térítést fogunk kérni az ételekért. Október
elsején az idõsek világnapján a
falu szépkorú lakóit köszöntöttük
a faluházban, mûsorral és vacsorával.
Idén a Magyar Falu Program
támogatásából új karbantartó
eszközöket, közte egy kistraktort
szereztünk be. A régi és az új eszközöknek saját erõbõl építettünk
tárolóhelyiséget. A szabadidõközpont játszóterének bõvítésére is
nyertünk támogatást, az új játékelemek a tereprendezést követõen júliusban kerültek a helyükre. Továbbra is tervünk a faluház
elõtti egykori bolt felújítása, közösségi térré alakítása. Reméljük,
egy következõ pályázat hozzásegít ehhez. A faluház melletti kavicsos területet is szeretnénk rendbe tenni térköves vagy aszfaltos
parkolóhelyek létesítésével.
Antal Lívia

Az építési költség az eredeti
130 millió forintról 223 millió forintra emelkedett, a növekedés
annak köszönhetõ, hogy az Irányító Hatóság a költségnövekményi igényt pozitív elbírálásban részesítette. A munkaterület átadásán részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje, Pácsonyi Imre és Bene
Csaba a megyei közgyûlés alelnökei, Tóth Lucia kisrécsei polgármester, valamint a megyei önkormányzat által vezetett konzorciumban megvalósuló fejlesztés projekt menedzsere, kivitelezõk, mûszaki ellenõrök.
Tóth Lucia örömét fejezte ki,
hogy településükön és a környéken élõk számára megvalósul a
kerékpárút, és bízik abban, hogy
jövõre át is adhatják az elsõ szakaszt a kerékpárosoknak. Szerinte nagyon jó lenne, ha egymásba
fûzõdõen a többi szakasz is zöld
utat kaphatna. Akkor már a horvát–szlovén határtól a Balatonig
kerékpározhatnának a környékre
látogatók. Bene Csaba elmondta,
a kivitelezésre 150 nap áll rendelkezésre és talán a következõ
idõszakban megvalósulhat a

Bene Csaba, Tóth Lucia és Cseresnyés Péter
Nagykanizsa-Nagyrécse, illetve a
Zalasárszeg-Galambok szakasz is.
Cseresnyés Péter jónak tartja,
hogy a megyék kaptak uniós forrást, amit saját terveik alapján

használhatnak fel. Szólt a megye
más részein is zajló kerékpárútfejlesztési beruházásokról, jelezve, hogy több szakasz is épül a
közeljövõben.
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A ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA CÍMET
ILLÉS FANNI OLIMPIAI BAJNOK ÚSZÓ KAPTA

Elismerések az ünnepi megyei közgyûlésen
(Folytatás az 1. oldalról.)
A gimnázium befejezése után
a fõvárosba költözött, ahol egyetemi tanulmányai mellett a Vasasban folytatta sportolói pályafutását, amelyet a 2021-ben szerzett
tokiói paralimpia aranyéremmel
koronázott meg. Több mint
nyolcvanszoros magyar bajnok,
Európa- és világbajnok. Az edzések mellett gyerekeket mentorál

az Arany Pillangó Alapítványon
keresztül, amit 2006-ban szülei
hoztak létre.
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat lelkiismeretes, és színvonalas szakmai munkája elismeréseként dr. Horváth Ágnes háziorvos
kapta, aki több mint húsz éve lát
el háziorvosi teendõket Nagykanizsán, a megye egyik legnagyobb körzetében.

Zala Megye Sportjáért Díjban
részesült a Zalaegerszegi Atlétikai
Club kimagasló, eredményes közösségépítõ tevékenységükért. A
díjat Bella Attila ügyvezetõ igazgató vette át.
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült az
idõsgondozásban hosszú évtizedeken keresztül kifejtett magas
színvonalú szakmai tevékenysége

elismeréseként Kereséné Fülöp
Katalin vezetõ ápoló, aki a Kolping
Gondozási Központ zalabaksai
otthonában dolgozik.
Zala Megye Közigazgatásáért
Díjat kapott az önkormányzati
közigazgatás területén végzett
magas színvonalú munkájáért dr.
Tüske Róbertné, a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzõje.

Fotók: Pezetta Umberto

Dr. Pál Attila

Kehidakustányban több napos rendezvénysorozattal emlékeztek meg Deák Ferenc születésének 219. évfordulójáról a Deák
Ferenc Kúria és Múzeumban,
amelyet jelentõs történelmi emlékhelyként tartanak számon. Az
elsõ felelõs magyar kormány
igazságügy-minisztere, az 1867es kiegyezés szimbolikus alakja
ugyanis ötéves korától, 1808-tól
1854-ig itt lakott.

egyéni vállalkozó

A haza bölcse otthonának tekintette a kehidai kúriát, innen levelezett a reformkori Magyarország politikusaival, korának közéleti személyiségeivel és itt is fogadta õket. Politikusi pályáján erkölcsi értékek mozgatták, nem
voltak személyes ambíciói. Végsõkig ragaszkodott az alkotmányossághoz és védte a nemzet
érdekeit. Az október 17-i koszorúzási ünnepségen dr. Sorok
Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke idézte fel alakját,
életútját. Deák Ferenc emberi oldalának bemutatására helyezte a
hangsúlyt Vörösmarty Ilona (Deák
gyámleánya) visszaemlékezései
alapján.
A megemlékezésen Lázár
István polgármester azt emelte
ki, hogy a pandémia után ez az elsõ alkalom, amikor újra szélesebb
körben tiszteleghetnek a haza
bölcse, Kehida egykori lakójának
szobra elõtt. Idén, a kényszerû
zárva tartás után a Deák Ferenc
Kúria és Múzeum is szélesebbre
tárhatta kapuit a látogatók elõtt.
Deák Ferenc 1928-ban állított
mellszobránál a törvényszék elnöke és a polgármester mellett
koszorút helyezett el Mészáros

Dr. Navracsis Tibor

Illés Fani dr. Navracsics Tibor és dr. Pál Attila társaságában
Zalai Pedagógus Díjban részesült kiemelkedõ térségi, pedagógiai, intézményvezetõi munkájáért, országos szintû tehetséggondozásért Holczerné Megyes
Gabriella Erzsébet, a Borsfai Fekete István Általános Iskola intézményvezetõje.
Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért Díjat vett át
megyénk jószomszédi kapcsolatai
érdekében kifejtett kiemelkedõ
eredményes munkájáért, a magyar–horvát kapcsolatok ápolásáért Kotnyek Gáborné.
Zala Megye Fejlesztéséért
Díjban részesült a kimagasló, innovatív teljesítményük és közös-

ségépítõ munkájuk elismeréseként a Lissé Édességgyártó Kft. A
díjat a tárasaság képviseletében
Csúvár Csaba ügyvezetõ igazgató
vette át.
Zala György Díjat kapott a magyar és benne a zalai népzenei
kultúra ápolása és életben tartása
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként ifj. Horváth
Károly.
Az elismerésben részesültek
nevében a megye díszpolgára, Illés Fanni osztotta meg ünnepi
gondolatait a jelenlévõkkel, az állófogadáson pedig Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos mondott pohárköszöntõt.

DEÁK-NAPOK KEHIDAKUSTÁNYBAN

Tisztelgés a haza bölcse egykori otthonában

Fanni és Szabó Dorina általános
iskolai tanulók. A zárásként felcsendülõ Szózat sorait Gergely János szavalta el.
A Deák Ferenc Kúria és Múzeum szakmai munkatársának és
tárlatvezetõjének köszönhetõen
interaktív foglalkozások is várták
a diákokat az elõzõ hét szerdáján
és csütörtökjén.
– A kúriába látogató diákcsoportokat a „Barátunk a múzeum”,
„Barátunk az idõszalag”, valamint
az „Igaz-hamis” elnevezésû múzeumi órákkal várjuk, amelyek ter-

mészetesen a helyi általános iskola tanulói számára is rendelkezésre állnak – mondta Gergely János.
– Különösképpen a Deák-napokon, mint most is, amikor valamennyi osztályt fogadtunk, koruknak megfelelõen kínálva számukra ezeket a lehetõséget. A
nagyobb gyerekek körében nagy
tetszést aratott az Igaz-hamis játék, hiszen a tárlatvezetés után
saját maguk fedezték fel a múzeumot, hogy a hallottak, illetve a
látottak alapján aztán válaszoljanak az általam feltett állítások
igaz vagy hamis voltára. Ezek között olyan állítások is voltak, amelyek Deák Ferenc szokásaira utaltak, például az, hogy „nem szerette a pipafüstöt”. A helyes válasz a hamis volt, hiszen Deák
rendszeresen pipázott, és a kiállított tárgyak között ott található
pipagyûjteménye is. Az elsõ osztályosoknak igyekeztem olyan tényeket, illetve tárgyakat bemutatni, amelyek a legfontosabbak,
de meg is ragadnak bennük. A kapott ismeretekrõl élõ társasjátékban adtak számot. Dobókockával
lépkedtek, miközben játékos feladatokat oldottak meg. Ezek az
interaktív játékok az élményszerû

tanulást és memorizálást szolgálták, amelynek köszönhetõen a látottak, hallottak sokkal jobban
megmaradhatnak bennük. A gyerekek érdeklõdése, figyelme, a
tõlük kapott válaszok ezt igazolták vissza.
– A Deák Ferenc Kúria és Múzeumban áprilisban és májusban
még kevés látogatót fogadhattunk. Ez tulajdonképpen összefüggésben áll a turisztikai szezonnal, amely a nyáron indul be igazán a településen – mondta érdeklõdésünkre Tanczer Tünde, a
múzeum munkatársa. – A nyár ezzel együtt nagyot lendített a múzeum látogatottságán is, amely
visszaidézte a korábbi idõket. Az
õsz pedig csak rátett erre a folyamatosan növekvõ vendégszámmal. Ez köszönhetõ annak is,
hogy az általános és középiskolásokat konkrét csomagokkal szólítjuk meg, összefogva a helyi tu-

órán át fürödhetnek a termálfürdõben. Ez egy egész napos program, amit csomagban ajánlunk
kedvezményes áron.
Az idei Deák-napokon, ahogyan az szintén elhangzott már, a
helyi általános iskola diákjait fogadtuk két napon. Szombaton a
községben tartózkodó vendégekre koncentráltunk, hogy nekik is
legyen Deák Ferenc születése évfordulójához kapcsolódóan programjuk. A tárlatvezetés után
ugyanúgy megkínáltuk õket
Deák-tortával, mint a gyerekeket.
Október 17-én (amely nap Deák
születésnapja) pedig koszorúzási
ünnepséget tartottunk. Ebbõl a
három programelembõl állt össze
az idei megemlékezés.
Jövõre, 2023-ban lesz húsz
éve, hogy megnyitották „A haza
bölcse, Zala büszkesége” címû kiállítást Deák Ferenc születésének
kétszázadik évfordulója évében,

risztikai szolgáltatókkal. Ennek lényege, hogy az ideérkezõ diákcsoportok választhatnak a már
említett, a „Barátunk a múzeum”,
„Barátunk az idõszalag”, valamint
az „Igaz-hamis” elnevezésû múzeumi órák közül. Az egy-másfél
órás tárlatvezetést követõen az
egyik étteremben pizzát fogyaszthatnak, valamint három

2003-ban. A Deák Ferenc Kúria és
Múzeumban lévõ kiállítás méltán
képviseli a haza bölcse pályafutását, és azt a 19. századi miliõt,
amelyben élt és dolgozott, és
ahol fogadta a reformkori Magyarország szinte valamennyi nevezetes személyiségét. Érdemes
tehát felkeresni.
Antal Lívia
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Zalaapáti, összefogva az
anyagi támogatást biztosító Agrárminisztériummal és a Zalaerdõvel a közelmúltban kialakított egy szépen gondozott bakancsos tanösvényt. A település
környezetében, a Zalaerdõ Zrt.
gondozásában
csodálatosan
szép tölgyes, cseres és bükkös
erõk találhatóak. A sok lenyûgözõ természeti szépség felkeresését segítendõ: tematikus információs táblákat szereltünk fel,
pihenõ és piknikezõ helyeket
hoztunk létre, asztal-pad garnitúrákat helyeztünk ki, felfestettük a túraútvonal jeleket. Végeztünk tereprendezést, ágfelnyesést, bozótirtást, kaszálást, és
különféle kiadványokat is megjelentettünk – mesélte Vincze Tibor
polgármester, aki a további részletekbe is bepillantást engedett.

– A környezettudatosabb gondolkodás elterjesztése és a környezetünk védelme érdekében kiemelten fontosnak láttuk a túra
és tematikus útvonalak kialakítását. A falu egyik legmagasabb
pontján áll egy sok évtizedet
megélt harminc méteres fa, rálátással a Zala völgyére. Az erdeinkben még fellelhetõ kis patakocskák alkotta „zubogót” is könnyen
megközelíthetõvé tettük. A túrakör kiinduló pontja a régi településközpontban van, a templommal szemben. A mintegy hat kilométer hosszú körtúra négy kialakított helyszínén, a terület növény- és állatvilágáról, a fákról,
cserjékrõl valamint a helytörténeti vonatkozású adatokról információs táblákat helyeztünk ki. Dr.
Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdõkért felelõs államtitkára 3,8 millió forint támogatást
biztosított a munkálatok elvégzésére. A Zalaerdõ részérõl Pintér
Csaba, a Zalaegerszegi Erdészet
igazgatója és Soós Krisztián, az er-

Gellénházán ragyogó napsütésben indultak útjukra a szüreti felvonulók, hogy feldíszített
traktorokon és más mezõgazdasági jármûveken bejárják a falut
a Budai-hegyig és vissza. Az
Aranyló Göcsej részeként megvalósult rendezvény a mûvelõdési háznál folytatódott, ahol a
gyerekek friss mustot kóstolhattak. A szüret ünnepe valamennyi korosztály számára kínált kikapcsolódási lehetõséget,
így a hangulat csak tovább fokozódott.

– Igyekeztünk minél változatosabb programot összeállítani
az eseményre, amire úgy gondolhatunk vissza, hogy igazán jól
sikerült – vélekedett Farkas Imre
Józsefné, Gellénháza polgármestere. – Szülõk, gyerekek, idõsek,
fiatalok mind együtt ünnepeltek
az október elsejei szüreti felvonuláson, amelyen volt pálinkaés borkóstolás, de lángos, kürtõs
kalács és zsíros kenyér is kapható volt. A mûvelõdési házban a
gyerekeket arcfestés várta,
emellett kézmûves foglalkozásokon vehettek részt, szõlõfürtöt
festettek ki, papír õszi falevelekbõl koszorúkat készítettek. Felléptek az óvodások, az iskolások,
a Vajda József Népdalkör, valamint a csornai Garabonciás
Együttes. Õket már többször invitáltuk, és most végre megfelelt nekik az idõpont. Minden
rendezvényükre
próbálunk
gellénházi kötõdésû csoportokat, együtteseket meghívni. Velük teljesült ez a szándékunk, hiszen az énekesnõ édesanyja itt
tanított az iskolában. A szombat
estét, ahogy illik, szüreti bállal
zártuk.
– A programok mellett a pályázatok megvalósítása is ad
feladatot.
– A TOP Plusz programból 47
millió forintot fordíthattunk a

KÖRNYEZET

ZALAAPÁTI LEGÚJABB ÉKESSÉGE

A „Dubajozó” Tanösvény
dészet kerületvezetõ erdésze, a
mi erdõnk felelõs gondnoka adott
támogatást, de a táblák kihelyezésénél a helyi önkormányzat fizikai
állományában lévõ munkásai és a
hivatal dolgozói is segítettek. Az
elkészült túraútvonal kialakításában rengeteg önkéntes munka is
benne van. A helybeli Menyhárt
László egyetemi tanár szakmai támogatását is élveztük. Õ nemcsak
a családjával túrázik erre, de ezt
az egészséghozó természetjárást
népszerûsíti a fiatalabbak körében.
Erdõnk fõ fafaja a csertölgy,
ami a címerünkben is fellelhetõ. E

fából nemcsak bútorokat, kereszteket, szakrális és különféle díszítõ elemeket készítettek, hanem a
hamujából szappant is gyártottak. Észak-nyugati irányban csörgedez a Zalaapáti-patak. Ennek
van egy „kis zuhatag”, egy „mini
vízesés” része. Itt a kicsiny völgyecskében különleges mikroklímát élvezhet az ide látogató. E
helyet, tavalyelõttõl fogva újra
fölfedezték maguknak a covid járvány ideje alatt a helyben és környéken élõk. A „Dubaji csobogó”
szerencsére egyre népszerûbb. A
Zalaerdõ partner vállalkozóinak
köszönhetõen e terület és az er-

dészeti utak környezete is megtisztult. A pályázat pihenésre alkalmas bútorzat beszerzését is lehetõvé tette, körülbelül egymillió
forintos összegben. A kiindulóponttól egy kilométerre körülbelül hat éve egy szakszerûen elvégzett fakitermelés történt. A
legszebb, legmutatósabb, legegészségesebb faegyedet meghagyták, ez lett a Hagyás-fa, ami
a környékrõl mindenhonnan látszik. Ez a magas egyed tõlünk
kapta szimbolikusan, a Látó-fa elnevezést. Õ ugyanis már régóta
lát bennünket. A Látófa-pihenõhelyen az erdõben feltalálható

növényekrõl kapunk információt.
A padok, asztalok, táblák rögzítése az erdõ tiszteletben tartásával,
földcsavarok használatával történt. Betont és hulladéktároló
edényt sem vittünk be. Utóbbit
azért sem, mert számítunk arra,
hogy a túrázók képesek lesznek
maguknál tartani a hozott italos
flaskákat, csoki papírt, szendvicses zacskót.
Az oktatás-nevelés terén
Zalaapáti mikrotérségi központ a
Zala-völgyében. Az ovisaink és a
diákjaink szervezett foglalkozások
keretében is kilátogathatnak a
szépen rendezett erdei helyszínekre. Az erdészeti szakemberek
tájékoztató órák megtartását is
elvállalták. Az érdeklõdõ felnõtteknek is tervezünk elõadásokat
és nordic walking kluboknak, természetjáró civil csoportoknak is
kiajánlást szeretnénk tenni. Beljebb a rengetegben egy vadetetõ
környezetében az itt élõ állatokról nyújtanak tájékoztatást a táblák. A patak mellett a török idõben volt egy régi településrész:
Förkend. A múlt század közepéig
itt még egy major is funkcionált,
a patakon átvezetõ kocsi híd maradványait megtaláltuk és egy
újabb pályázati körben szeretnénk ezt is helyreállítani. A Zalaapáti-patakunk Bókaházáról induló ága a múltban a Hamu-házi
ág elnevezést kapta, amely mellett a tisztító szappan készült.
Visszafelé látjuk a Gétye irányából
jövõ ágat, ami a Duba-patak elnevezést kapta az ott élõ birtokos

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS – SZÜRETI FELVONULÁS

Gellénháza tudatosan fejleszt
mûvelõdési ház és az önkormányzati hivatal energetikai korszerûsítésére illetve napelemrendszerrel való ellátására. A
mûvelõdési ház esetében csak a
napelemekrõl volt szó, amelyek
a korábban beépített infra fûtõpaneleket is mûködtetni fogja.
Az önkormányzati hivatalnál öszszetettebb volt a feladat, hiszen
két projektrõl beszélhetünk. A
Magyar Falu Programon elnyert
10 millió forintos támogatásból
újra cseréltük a tetõ héjazatát,
mert csak így volt érdemes nekiállni a napelemek telepítésének,
ami szintén megtörtént, de ez
már a TOP pluszos pályázatunk
keretében. Ahogy a további
munkák is. Annak érdekében,
hogy minden megfelelõen mûködjön, a hivatal elavult villamoshálózatát teljesen újjáépítették a konnektoroktól, a kapcsolóktól kezdve a világítótestekig.
Minden helyiségben LED-es

mennyezeti lámpatesteket szereltek fel, valamint tisztasági
festést végeztek. E két beruházásnak köszönhetõen nem csak
szépült, de megfelelõ színvonalúvá is vált a munkakörnyezet a
hivatalban. A TOP pluszos pályázat jelentõs hozadéka a mûvelõdési ház és a hivatal esetében az

energia- és a költséghatékonyabb mûködtetés. A munkálatok ideje alatt házon belül költöztettük az irodákat, amellyel
folyamatosan biztosítottuk az
ügyfelek kiszolgálását.
– Mennyire érinti az önkormányzatot az energiaárak elszabadulása, illetve milyen in-

tézkedéseket hoztak a takarékosság érdekében?
– Önkormányzatunk elõrelátása most köszön vissza, ugyanis
bizonyos fogyasztási helyekre
hosszú távú szerzõdést kötöttünk az áramszolgáltatóval. Így
nekünk nem mindenhol kerül
többe az áram 2024-ig, mert addig a szerzõdéses összeget fizetjük. Mivel a hivatalépület elég
nagy, ezért a földszinti helyiségeket továbbra is a radiátorokkal
fûtjük. Az elhasznált gázmennyiséggel beleférünk a kedvezményes árba. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy tavaly fûtésrekonstrukciót hajtottunk végre; a régi konvektorokat radiátorokra cseréltük, és új gázkazánt
helyzetünk üzembe. Az emeletet és a tetõteret a korábban felszerelt légkondiconálókkal fûtjük, amelynek áramszükségletét
már a napelemek fogják megtermelni, ahogy az egész épületét

családról. A legenda szerint e víznek gyógyhatása volt és a gyomorbeteg kanizsai pasa többször
is ide, a Dubai Hét Forráshoz küldte vízért a szolgáját. A nyomvonalak fejlesztésébe, a vizek védetté
nyilvánításának folytatásába a
környék településeit is be szeretnénk vonni. Szomorú látni, hogy
a pataknak sokszor nincs táplálása. A források megmentésébe és
a nyomvonalak rendbe tételének
ügyében partnerként szeretnénk
bevonni a történet folytatásába a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakembereit. Több száz
éve, a nyílt vízû tavacska mellett
még egy faszerkezetû vízimalom
is létezett itt. Élt itt egy Duba vezetéknevû fõúri család, akiktõl
eredeztetve most természetközeli „dubajozást” élhetnek át a
túrázás szerelmesei Zalaapáti
térségében.
Nemes Norbert

is. Az óvodában és a bölcsõdében a gyerekek érdekeit szem
elõtt tartva, fûtünk. Idén viszont
nem lesz nyitva, a meghosszabbított téli szünet idején ugyanúgy zárva lesz, mint az iskola. A
mûvelõdési ház télen csökkentett üzemmódban mûködött, de
most csak két nap lesz nyitva.
Erre a két napra próbáljuk összesûríteni a civil szervezetek foglalkozásait és programjait.
– Milyen más beruházások
zajlanak a településen?
– A szennyvíztelep rekonstrukciója elkészült, a próbaüzem
zajlik jelenleg. A STRABAG Zrt.
beruházásában nemrég kezdõdött meg az ivóvízhálózat felújítása, amely velünk együtt hét
települést érint azzal a céllal,
hogy az új rendszer a zalaegerszegi keleti vízbázishoz csatlakozzon. Ez azzal is jár, hogy a falvainkat ellátó három nagylengyeli kutat megszüntetik, amelybõl egyet meg szeretnénk tartani, ezért keressük hasznosítási
lehetõségét.
A rossz állapotú Budahegyi út
felújítására a vidékfejlesztési
programtól várunk támogatást.
Reméljük végre kedvezõ döntés
születik ez ügyben. A Leaderprogramból júliusra készült el a
fedett közösségi színtér a parkban, ahol most a kemencét építi
a kivitelezõ. Az iskolában új játszóteret létesítettünk három játszóeszközzel. Ugyanígy három új
játszóeszközt kapott a Park utcai
játszótér, amit körbekerítünk.
Társadalmi munkában a régi játékelemek felújítása, újrafestése
is megtörténik majd. Az év hátralévõ részében is tartunk programokat. November 25-én az
idõseket köszöntjük. Mikuláskor
megajándékozzuk a 12 év alatti
gyerekeket, illetve lesznek karácsonyi rendezvények, szintén az
önkormányzat és a civil szervezetek rendezésében.
Antal Lívia
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az évi Deák-megemlékezés keretében adták át Sághegyi Gellért
plébánosnak, illetve posztumusz
díszpolgári címben részesítették
Lõrincz István korábbi iskolaigazgatót. A képviselõ-testület idén
úgy döntött, hogy tisztelete jeléül
ismét kitüntet két söjtöri lakost,
akik hosszú éveken keresztül önzetlenül szolgálták a köz érdekeit,
és a nehéz idõkben is fáradhatatlanul dolgoztak a község fejlesztéséért. Szakmai tudásukra,
mindent átfogó helyismeretükre
a mai napig bátran és büszkén

ban, a közelmúltban megjelentetett Zala Szíve-Java címû kiadványokkal, valamint a söjtöri festõtáborban készült, Deák Ferenc
szülõházát ábrázoló festményekkel is megajándékozták. Söjtör két
új díszpolgára meghatódtan köszönte meg a kitüntetést, és fogadta Sághegyi Gellért plébános
elismerõ szavait.
Söjtörön Deák Ferenc szülõháza jelentõs történelmi értéket
képvisel, ugyanígy Festetics Mária
grófnõ egykori kastélya, amelyben az iskola mûködik. A haza bölcse születésének évfordulója
ezért bír nagy jelentõséggel az
1500 lelkes falu életében, amelyre
mondhatni az egész közösség készül. Ez így történt most is: az
egészségház avatásán az óvodások szavaltak, a Deák-megemlékezésen az általános iskolások idézték fel alakját, és az alkalomhoz illõ dalcsokrot adott elõ a Söjtöri
Népdalkör.

támaszkodhatnak. A méltatás
Szilvás Istvánnénak, a község korábbi jegyzõjének, valamint Baksa
Istvánnak, a falut két cikluson át
vezetõ polgármesternek szólt. A
díszpolgári címet Nagy Bálint,
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, Könyves Gábor és
dr. Forgó Annamária jegyzõ adta
át részükre. A két díjazottat a megyei önkormányzat gondozásá-

A megemlékezés végén Könyves Gábor, dr. Forgó Annamária és
Nagy Bálint mellett a megyei közgyûlés, a zalaegerszegi törvényszék, a rendõrkapitányság, a deáki
falvak, a zalaegerszegi tankerület,
a helyi óvoda, iskola, a roma önkormányzat és a civil szervezetek
képviselõi helyezték el koszorúikat Deák Ferenc szülõházánál.
Antal Lívia

Deák Ferenc születésének
219. évfordulójára emlékeztek
Söjtörön október 14-én a haza
bölcse szülõházánál, amelyen
díszpolgári címeket is kiosztottak az arra érdemeseknek. A
megemlékezést összekötötték
egy újabb beruházás, az energetikai korszerûsítésen átesett
egészségház átadásával.

Deák Ferencre emlékeztek Söjtörön

Könyves Gábor polgármester
elmondta, hogy a koronavírus-járvány kitörésekor döntött a képviselõ-testület a védõnõi szolgálatot és az orvosi rendelõt magába
foglaló egészségház komplex felújításáról, hiszen már akkor érzékelték, hogy nagy szükség lesz az
itt dolgozók munkájára. A Belügyminisztériumhoz 2021-ben nyújtották be pályázatukat, amellyel
valamivel több mint 24 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyertek. A munkát idén tavasszal kezdték meg, elsõként a
15 kW-os napelemrendszert telepítették a tetõre. Ezt követõen
hõszigetelték az épület lábazatát
és homlokzatát, illetve a fûtéskor-

vos javaslatára EEG-készüléket és
egy boka-kar-index mérõt szereztek be. A polgármester kiemelte,
az önkormányzat az itt dolgozók
és a betegek érdekében egyaránt
elkötelezett a helyi egészségügyi
alapellátás fejlesztésében. A két
beruházást kiegészítve, most saját erõbõl klímát szereltek be és
újra cserélték a védõnõi szolgálat
bútorainak egy részét.
Nagy Bálint beruházási államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje arról beszélt, hogy a kormány e két hazai forrással a vidéket kívánja erõsíteni. Olyan célokat támogat ezzel, amelyek valós
igényeken alapulnak, és éppen
ezért növelik a vidéken élõk komfortérzetét. Kitért a kibontakozó

szerûsítés jegyében új, modern
gázkazánt helyeztek üzembe. Az
önkormányzat
eredményesen
szerepelt a Magyar Falu Programon is. Az elnyert közel 1,9 millió
forintból dr. Simán László házior-

Pölöskén az épületek, utak,
járdák felújítása tekintetében
idén is sikerült elõrelépni az önkormányzat pályázati sikereinek
köszönhetõen. Az orvosi rendelõ tetõterének felújítását befejezték. Három utcában megkezdték a járdák rekonstrukcióját, és hamarosan belefognak a
játszótér kialakításába a mûvelõdési ház mellett. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt Pölöske önkormányzatának
is több takarékossági intézkedést kellett hoznia, errõl is beszélgettünk Tóth Tivadar polgármesterrel.

– Az orvosi rendelõ tetõterének hasznosítását már régóta
terveztük, amelyre a Magyar Falu Program (MFP) közösségi terek fejlesztése kiírásán nyertünk
támogatást. Ez is volt a célunk,
hiszen a felújított tetõtér civil
szervezeteink, valamint az iskola
és az óvoda programjainak ad
majd helyet. Tulajdonképpen
minden készen van, már csak a
konyhaszekrényre várunk –
mondta a polgármester. – A középületek mellett az utak, járdák
felújítása tekintetében is akad
bõven tennivalónk. Ezért tartjuk
fontos eredménynek, ha az ezt
szolgáló pályázataink célba érnek. Így újulhatott meg tavaly a
Kishegyi út a Magyar Falu Programból elnyert támogatásból,
idén pedig egy kilométer hosszú
járdaszakasz
rekonstrukciója
kezdõdhetett meg a Petõfi utcában. A közelmúltban a Dózsa
György és a Kossuth Lajos utcákban is elindulhatott a járdák felújítása, de ez már a Belügyminisztérium támogatásából. Valamennyi járda esetében jelentõs
saját erõt kell hozzátenni, így
ezen projektek megvalósítása jelentõs önerõt igényel önkormányzatunktól. Annál az oknál
fogva is, hogy idõközben nagy-

BERUHÁZÁS AVATÁSA – DÍSZPOLGÁRI CÍMEK ÁTADÁSA

energiaválságra, amely miatt,
mint fogalmazott, nehéz idõk várnak Európára és hazánkra. Ezt az
idõszakot mindezek ellenére ki
kell használni az elõre tervezésre,
ahogy Söjtör önkormányzata is

Pácsonyi Imre, Nagy Bálint, Szilvás Istvánné, Baksa István,
dr. Forgó Annamária és Könyves Gábor
tette most és az elmúlt években
elõregondolt fejlesztései által.
Egyúttal olyan erõs, összetartó
közösségre is szükség van, amelylyel a falu rendelkezik, hangsúlyozta az államtitkár.
A nemzetiszín szalag átvágása
után az ünneplõk átvonultak Deák
Ferenc szülõházhoz, ahol Surányi
Tamás, a Modernkori Magyar Történelmi és Társadalmi Panoptikum
Alapítvány kuratóriumi elnöke
idézte fel a haza bölcse életútját.
Mégpedig annak a festménynek
az alapján, ami a 62 éves Deák Ferenc és a 26 éves Festetics Mária
1865-ös söjtöri találkozását idézi.
A Kiss Viktor budapesti festõmûvész által készített festményt idén
májusban ajándékozta az alapítvány a szülõháznak. Mint mondta,
Deák Ferenc 1833-ban robbant be
a közéletbe a pozsonyi országgyû-

lésen, és már akkor arra intett,
hogy a pártok értsenek egyet a
Habsburg-kérdésben. A Pesti Naplóban 1865-ben megjelent húsvéti cikkében a birodalmi és magyar
érdekek egyeztetésének szükségességét hangsúlyozta. Magyar
oldalról õ vezette az 1867-es kiegyezéshez vezetõ tárgyalásokat.
A vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy döntései elõrevitték vagy sem az országot, mindenesetre a kiegyezést követõen
Magyarország soha nem látott
fejlõdésnek indult, és klasszikus
értelemben európai országgá
vált, az mindenképp Deák Ferenc
érdeme, hangsúlyozta a szónok.
A megemlékezés Söjtör Község
Díszpolgára Cím átadásával folytatódott. Az önkormányzat képviselõ-testülete 2017-ben alapította
az elismerést, amit elsõ ízben az

JÁRDAFELÚJÍTÁS ÉS VÍZIKÖZMÛ-BERUHÁZÁS

Pölöske szépül és fejlõdik

A szüreti fesztiválon fellépõ Pölöskei Kórus
mértékben megnövekedtek az
építõanyagárak és a kivitelezési
díjak. A Magyar Falu Programból
a játszótér kialakítására is nyertünk támogatást, amit az árak
emelkedése miatt szintén ki kell
pótolnunk önerõvel.
– Pölöskét is érinti a
Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminõség-javító projekt. Hol
tart kivitelezés?
– A Magyar Állam (NFP) beruházásában zajló projektben több
településen történik meg az ivóvízhálózat és a bekötõvezetékek
rekonstrukciója. Pölöskén ezenfelül ivóvíz-távvezeték is épül,
amely a barnakpusztai településrészt is becsatlakoztatja az új
rendszerbe. A Zalavíz új kutakat
fúrt, így végre jó minõségû és
megfelelõ mennyiségû víz folyhat majd a csapokból, ami a beruházás jelentõségét is adja. A kivitelezés 2023 végére fejezõdik

be, minden felbontott utat, árkot, hidat közben folyamatosan
helyreállítanak.
– Az energiaárak emelkedése
miatti költségnövekedést hogyan tudják kompenzálni?
– Óriási takarékossággal. A
mûvelõdési ház rezsiköltsége a

legnagyobb tételnek számít. Szerencsére, ettõl részben megkímélhetjük magunkat, mert,
ahogy már említettem, az orvosi
rendelõ tetõterében kialakított
közösségi teret fogják használhatják civil szervezeteink, amelynek felfûtése jóval kevesebb
költséggel jár majd. A kis iskolában a konditermet bezárjuk a télre, csak a könyvtár a digitális jólét ponttal, valamint a kirendeltség ügyfélfogadó irodája tart
nyitva. Az óvodát kellõ odafigyeléssel kezeljük, hiszen a gyerekeket nem érheti hátrány emiatt.
Az orvosi rendelõt heti kétszer, a
rendelés idejére fûtjük be. Az alapítványi fenntartású iskola a legnagyobb teher, melynek épülete
korszerûtlen, nincs szigetelve,
nyílászárói elavultak. Rezsiköltsége eddig mintegy ötmillió forintot tett ki éves szinten, amit önkormányzatunk állt, segítve az

A Pölöskei Néptánccsoport

Az orvosi rendelõ, tetõterében a szintén felújított közösségi térrel

intézmény mûködtetését. Csak a
földgáz több mint 20 millió forintba fog kerülni éves szinten az
elõzetes számítások szerint. Ezt
még nem is tudjuk, hogyan fogjuk tudni kigazdálkodni. A Dózsa
utcai sportpályán éjjelre lekapcsoljuk a világítást, a karácsonyi
fényekrõl lemondunk, és a templom díszkivilágításának idejét is
csökkentjük. A közvilágítást
2019-ben korszerûsítettük LEDes lámpatestekkel. Mivel ezek kevesebbet fogyasztanak, ellensúlyozhatjuk a költségnövekedést.
– Milyen programok várhatók
még az évben?
– Az õsz hagyományos programja a szüreti fesztivál, amit
szeptember 17-én tartottunk
meg. Sajnos az idõjárás nem volt
hozzánk kegyes. Egész nap esett,
hideg is volt, ezért a szüreti felvonulásról le kellett mondanunk.
A kulturális programok ellenben
jól sikerültek a mûvelõdési házban. Fõként helyi csoportok léptek fel: a Több út zenekar, a
Pölöskei Kórus, a Pölöskei Néptánccsoport és a harmónikásaink. Voltak vendégeink is: az
Andráshidai Szélrózsák és a Csatári Pávakör. Operett-elõadás is

szórakoztatta a közönséget. November 5-én az idõseket köszöntjük. December elején falugyûlésre invitáljuk a lakosságot,
amelyen számot adunk az önkormányzat gazdálkodásról, a megvalósult beruházásokról és a fejlesztési tervekrõl.
Önkormányzatunk fontos törekvése a település szépítése,
infrastrukturális adottságainak
fejlesztése, amelyben idén is
elõbbre tudtunk jutni a járdafelújításokkal és a víziközmû-beruházással. Az is örvendetes, hogy
megállt a népesség fogyása. Jelenleg 835-en laknak életvitelszerûen a községben. Sokan költöztek be az elmúlt idõszakban. Minden eladó házat megvesznek és
felújítanak. Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, Pölöske kedvezõ
földrajzi fekvése nagy vonzerõt
jelent ebben, nemkülönben táji
környezete, amelynek egyediségét az erdõk és a horgásztavak
adják. Minden évszakban kitûnõ
kirándulóhely, amelynek elõnyeit
nemcsak az itt élõk élvezhetik,
hanem az ide látogatók is, hangsúlyozta végül Tóth Tivadar polgármester.
– liv –
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Számlálóbiztos keresi fel azt,
aki még nem vett részt a népszámlálásban
November 20-ig számlálóbiztosok keresik fel azokat
a háztartásokat, ahol még nem töltötték ki a kérdõíveket. A népszámlálásban kötelezõ részt venni, a válaszadás azonban egy 2-3 fõs háztartás esetében csupán
fél órát vesz igénybe.
Javában zajlik az idei népszámlálás számlálóbiztosi szakasza.
Azokat a háztartásokat, ahol nem éltek az online önkitöltés lehetõségével, számlálóbiztosok keresik fel október 20. és november 20. között. Ebben az idõszakban a kérdõíveket már csak az õ segítségükkel lehet megválaszolni.
A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak. Amenynyiben egy címen nem járnak eredménnyel, otthagynak egy értesítõt,
megjelölve rajta a következõ felkeresési kísérlet idõpontját, valamint
a telefonos elérhetõségüket. Ezt a számot felhívva idõpontot egyeztethetünk a számlálóbiztossal, így legközelebb akkor jön ki hozzánk,
amikor az nekünk is biztosan megfelel.
Minden számlálóbiztosnak saját, névre szóló, egyedi azonosítószámmal rendelkezõ számlálóbiztosi igazolványa van, amely a személyi azonosságot igazoló fényképes okmánnyal, tehát a személyi
igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal együtt érvényes. Amikor
a számlálóbiztos becsönget valahová, fel kell mutatnia a számlálóbiztosi igazolványát, mi pedig kérhetjük, hogy igazolja magát a személyét azonosító igazolvánnyal is. A számlálóbiztosokat a népszámlálás
teljes idõszakában mûködõ, ingyenesen hívható információs telefonszámon (+36-80-080-143) is ellenõrizni lehet.

Az adatszolgáltatás egy lakáskérdõív kitöltésével indul, majd a
személyi kérdõív következik – utóbbiból annyit kell kitölteni, ahányan
az adott lakásban élnek. A lakásra vonatkozó kérdéseknél például az
építés évét, az alapterületet, a közmûellátottságot és a helyiségek
számát, míg a személyi kérdõíven egyebek mellett a nevet, születési
idõt, állampolgárságot, a nyelvtudást, családi állapotot, foglalkozást
kell megadni. A korábbi népszámlálások során is érintett témakörök
mellett idén olyan, napjainkban különösen aktuális kérdések is bekerültek, melyek a népesség digitális jártasságával, illetve a lakások
energetikai jellemzõivel kapcsolatosak.
A kötelezõ kérdések mellett olyanok is vannak, melyek megválaszolása önkéntes. Az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre és a családi, illetve baráti körben használt nyelvre, továbbá a vallásra vonatkozó kérdések nem kötelezõek, mindenki maga döntheti el, kíván-e felelni ezekre.

A kérdõív megtekinthetõ a népszámlálás oldalán:

nepszamlalas2022.hu/a-kerdoivrol
A kérdõívek kitöltése egy 2-3 fõs háztartás esetében alig fél órát
vesz igénybe. A népszámlálási törvény értelmében az adatszolgáltatás kötelezõ. Akiket a számlálóbiztosoknak nem sikerül elérniük, és
korábban online sem töltöttek ki a kérdõívet, pótösszeírás keretében
november 21. és 28. között a települési jegyzõt felkeresve tehetnek
eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
(x)

MEGYE

KALEIDOSZKÓP
Október elsején ünnepi programra kaptak meghívást Csonkahegyhát lakói, a településrõl
elszármazottak és a környéken
élõk. Az ilyentájt esedékes szüreti felvonuláson túl egy
nagyszabású rendezvény keretében emlékeztek meg a falu
írásos említésének 750. évfordulójáról. Az elszármazottak közül, családjukkal együtt mintegy
130-an engedtek a szívélyes
meghívásnak, s a sportpályán
felállított óriás rendezvénysátorban terített asztal mellett
diskurálva osztották meg a közös emlékeket.

A község régmúltjáról, jelenérõl és jövõjérõl Kustán Gyula polgármester beszélt ünnepi köszöntõjében.
– Csonkahegyhát a Göcsej legmagasabban fekvõ települése.
Nevének eredete a falu határában található csapott tetejû, elnyúló, Csonka-hegyhátnak mondott dombra vezethetõ vissza. A
már a kõkorban is lakott helyrõl
az okleveles források 1272-ben
tesznek említést. Oklevélben Erzsébet királyné, V. István özvegye
a „Ján” nevû birtokot Nádasdy
Itemer Imre nevû fiának adományozta, aki mint nemesi ifjú-apród szolgált IV. Béla mellett, mely
kelt 1272. szeptember 29-én,
Szent Mihály Napján. Csonkahegyhátot, mint önálló községet
elõször egy 1863-as helységnévtár tartalmazza. Beszédemben
röviden visszaidéztem az elmúlt
századok infrastrukturális fejlõdését és címerünk elkészültét is.
Az ünnepségen a község megmaradásához, sikereihez gratulált Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, aki abban erõsítette meg a jelenlévõket, hogy a kormány még élhetõbb, még vonzóbb vidéki települések folyamatos megsegíté-
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ZALA MEGYEI NÖVÉNYORVOSI KAMARA

Csonkahegyhát 750 éves Szakmai és közösségi rendezvények
A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala
Megyei Területi Szervezete mozgalmas évet zárhat. Olyan közösségépítõ rendezvények is színesítették az évet, mint az országosra
sikeredett dunántúli sportnap. A 2022-es esztendõnek koránt sincs
vége, hiszen hátra van még a közös kirándulás, és a képzések területén is lesz feladata a Zala megyei szervezet vezetésének.

sében érdekelt. A kulturális mûsorban Rákos János a tangóharmonikáján keltette életre a vidám nótákat, Jurina Beáta színésznõ és operett szubrett, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûvésze és Farkas Zoltán a
Budapesti Operett Szinház fiatal
mûvésze pedig operett slágerek
elõadásával keresték a kedvét a
nagyérdemûnek. A hét éve alakult Retró Tánckar produkciója is
vastapsot kapott csakúgy, mint
Tóth Tünde énekes-elõadó koncertje.
– Milyen falufejlesztés van és
volt napirenden?
– A közelmúltban benyújtott
pályázatainkból több beruházást
valósíthattunk meg az elmúlt
idõszakban. Felújításra került az
orvosi rendelõ, melyben helyet
kapott a védõnõi szolgálat is.
Megújult a Sportöltözõ és az Óvoda, épült egy közösségi tér melynek elnevezése „mulató pajta-

ként” terjed. Bõvítésre került az
emléklapot is díszítõ Faluház, így
a befogadóképessége jelentõs
mértékben megnõtt. Felújítottuk
a fogorvosi rendelõt, a polgármesteri hivatal épületét. A Fõ utcát, a Kossuth és Petõfi utcát
érintõen jelenleg is folyik a járdafelújítás, amelyet hamarosan
készre jelentünk.
A faluközpontban pályázati segítséggel szeretnénk egy biztonságosan körbekerített, modern
játszóteret építeni. A közelmúltban Kormányhatározat született
egy új tornaterem építésérõl. A
tervezési és engedélyezési eljárás már lezajlott, így már a megvalósítás szakaszába léptünk. Ennek köszönhetõen, egy minden
testnevelési igényt kielégítõ, az
önkormányzati valamint a lakossági rendezvények megtartására
alkalmas tornaterem épül a közeljövõben.
Nemes Norbert

Dr. Varga Zsolt elnök elmondta, az év elején a Covid még
éreztette hatását, de érdemben
nem befolyásolta az ilyenkor
szokásos szakmai rendezvény
elindítását, amelyre januárban
került sor a zalakarosi Hotel
MenDanban. Az elsõ két napon a növényvédõszer-gyártó
és -forgalmazó cégek ismertették a 2022-re szóló technológiai
ajánlásaikat a zalai növényorvosok számára. A harmadik napon
a tápanyag-utánpótlására fókuszáltak, amelyen a mûtrágya- és
a lombtrágya-gyártó cégek képviseltették magukat. Mindhárom szakmai nap jól sikerült, hiszen hatvan fõ körüli létszámmal zajlottak le.
Mindemellett folyamatosan
szervezték a „zöld könyvek”
meghosszabbítását szolgáló továbbképzéseket, ugyanis a II-es
forgalmi kategóriájú növényvédõ szerek kereskedelmére, illetve vásárlására feljogosító igazolványokat öt évente meg kell
újítani. A Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Zalaszentgróton és
Keszthelyen februárban és márciusban tartott tanfolyamaikon
több mint 300 fõ vett részt.

Márciusban 80 órás növényvédelmi tanfolyamot is indítottak,
amely a „zöld könyv” megszerzését szolgálja azok számára,
akik még nem rendelkeznek ezzel a jogosítvánnyal. Ezen a képzésen 22-en vettek részt, és
tettek sikeres vizsgát.

A növényorvosi kamara megyei szervezete áprilisban tartotta éves közgyûlését, amelyen elfogadták a 2021. évi
pénzügyi beszámolót, és határoztak az idei évi programokról. Ezek egyike az augusztus
26-i dunántúli sportnap volt a
MATE keszthelyi Georgikon
Campusának
sporttelepén,
amelyen az ország keleti felének növényorvosi kamarái is

részt vettek. A focikupában 11
megyei csapat mérette meg
magát. A zalai kezdeményezésként indult sportnapnak országosan híre ment, így a folytatásban vándorkupában, illetve
országos kiterjesztésben gondolkodnak.
A Zala megyei növényorvosok idén is kirándulnak; Lipót az
úti cél, ahol november 11-e és
13-a között tartózkodnak majd.
November 28-a és december 2a között 40 órás mérnök továbbképzést tart a kamara a zalaegerszegi Keresztury Városi
Mûvelõdési Központban. A mezõgazdaság és növényvédelem
minden szegmensét lefedve neves szakemberek tartanak majd
elõadásokat, többek között erdészet, kertészet, gyümölcstermesztés, szõlõtermesztés, szántóföldi növénytermesztés, jogi
szabályozás, drónos technológiák témákban. A tanfolyam elvégzésével minden szakmérnök
megkapja érvényes hosszabbítását, amellyel a következõ öt
évben praktizálhat, vényt írhat,
és szaktanácsokat adhat a termelõknek.
A jövõt illetõen fontos változás lehet a szakmában a papíralapú vények kivonása, amely
helyett az elektronikus vény
használatát tervezi bevezetni a
kamara, mondta végül Dr. Varga
Zsolt, a Zala Megyei Növényorvosi Kamara elnöke.
Antal Lívia

SZÜRETI FELVONULÁS NAGYKUTASON

Zalaigrice
élhetõségbõl
jeles
Rétessel és pogácsával is készültek
Nagykutason szüreti felvonulást tartottak október elsején. A
faluházban már délelõtt elkezdõdött a munka, szorgos kezek
nyújtották, töltötték, tekerték a réteseket. A hagyományos mellett
kelt illetve gluténmentes rétest is készítettek. Rengeteg tepsi telt
meg tökös-mákos, almás, túros, valamint túros-cseresznyés
ízesítésû rétessel. Sajtos pogácsa is nagy mennyiségben készült.

A falu lakói nincsenek híján a
programoknak, hiszen a szüreti
felvonulás idén a tizenhatodik
rendezvényük, mondta Ferenczné Baumgartner Éva polgármester. Mint fogalmazott, az önkormányzat jól összedolgozik a Községünkért Alapítvánnyal, Gyöngyös Balázs plébánossal, valamint a polgárõr egyesülettel,

melynek köszönhetõen egész
évben kínálnak programokat valamennyi korosztálynak. Gyereknap, családi nap, falunap, hegyi
búcsú, és még lehetne sorolni. A
gyerekeket a kötelezõ olvasmányok elemzésén, a könyvtármozin át a kézmûves foglalkozá-

sig számos program várja a vasárnap kivételével mindennap
nyitva tartó könyvtárban. A falu
456 fõs lakosságából közel százat
tesznek ki a 18 év alattiak, az
óvodába
18
gyermek
jár.
Nagykutast az utóbbi idõben felfedezték a betelepülõk, gyermekes családok költöztek be, talán
nincs is már eladó ház.

A sok program vonzerõt jelent, nemkülönben a falu infrastrukturális környezete, amelyre
szintén odafigyel az önkormányzat. Sikeres pályázati tevékenységük eredményeképpen sorra
újították fel középületeiket az elmúlt években, az orvosi rende-

lõt, a temetõt, a ravatalozót, az
önkormányzat épületét és az
óvodát. A közösségi és családi
rendezvényeik helyszínéül szolgáló faluházban is energetikai
korszerûsítést hajtottak végre. A
melléje létesített pajtaszínházat
pedig tavaly adták át, amelyre a
Leader-program adott lehetõséget.
Az idei év is adott feladatokat.
A Magyar Falu Programból elnyert támogatásból újra aszfaltozták a Diós utca burkolatát, valamint három játszóeszközzel bõvítették az óvoda udvarát. A vidékfejlesztési programból tavaly
a Gyöp utcát újították fel, idén
pedig a folytatásában lévõ külterületi utat tették rendbe. További
pályázati lehetõségekben bíznak,
hiszen az önkormányzati utak
felújítása tekintetében még lenne teendõ, mondta el a polgármester.
Miközben beszélgettünk megsült a pogácsa és rétes. A lesütött hús krumplival már korábban elkészült a kemencében. Mire a felvonulók szedelõzködni
kezdtek volna, a babgulyás is
megfõtt a bográcsban. Úgyhogy
minden készen állt a délutáni
szüreti forgatagra.
A szüreti felvonulást követõ
héten a helyi könyvtár egyhetes
programsorozattal csatlakozott
az országos könyvtári napokhoz.
Október 8-án a polgárõrök tartottak találkozót. Hátra van még
két nagyrendezvény: a Mikulás
ünnep és a mindenki karácsonya,
amelyekkel zárják az évet
Nagykutason.
– liv –

Több fejlesztés ünnepélyes avatását tartották október közepén
a megye szívében található, mintegy 120 lelkes kisközségében.
Zalaigricén mintegy 420 méter hosszban megújult a Fõ utca és az
új utca 185 valamint 235 méter hosszú szakasza. A község megvásárolta a több mint egy évtizede üresen álló egykori élelmiszerüzlet épületét és sikerült a közterületek rendben tartását szolgáló
berendezéseket is beszerezniük. A beruházásoktól azt várják, hogy
az élhetõbb faluban a helyiek elégedettebbek lesznek, csökkentve
az elvándorlást.

A közterületek évszakhoz igazított dekorálásában élen járó falu
központjában tartott ünnepségen, a térség elöljárói és a helyi
polgárok elõtt mondott beszédében Horváth Gyöngyi polgármester számolt be a fejlesztésekrõl.
Jelezte, hogy egy évtizedek óta
megoldandó gondon sikerült úrrá
lenni, miután egy tavalyi belügyminisztériumi pályázaton 19,7
millió forint támogatást nyert az
önkormányzat, és ezt egészítették ki mintegy 3,5 millió forintos
önerõvel, hogy egyszerre két utca
is megszépülhessen. A gödrös útpadkát, a csúnya repedésekkel
szabdalt úttestet jó minõségû, 4
és fél centi mély kopórétegû burkolattal sikerült felváltani.
A polgármester kiemelte,
hogy a Magyar Falu Program
(MFP) ötmillió forintos támogatásával vették meg a központban
a jó ideje használaton kívül lévõ
egykori bolt épületét. Egy tervezett rekonstrukció után itt kapna
helyet egy közösségi színtér. Ide
kerülne a hivatal épületében mûködõ könyvtár, de itt mûködtetnék a különféle szakköröket, kézmûves foglalkozásokat. Szintén
az MFP százszázalékos intenzitású támogatású pályázatának elõnyeit élvezve szereztek be közterület-karbantartó gépeket, be-

rendezéseket. A közel 12,5 millió
forintból kistraktort, motoros
láncfûrészt, fûkaszát vettek. Kiemelte: a folyamatosan javuló

mánypárti országgyûlési képviselõje is. Az államtitkár dicsérte a
MFP sikeres életképet biztosító létét, az infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek az aprófalvas településeken is kiváló körülményeket biztosítanak a helyben élõ fiatalok és a családok számára is.
Szerinte: a nehéz idõkben Magyarország nem tudja függetleníteni magát az elhibázott brüsszeli
lépésektõl, szankcióktól. A gazdasági válságon túl nyersanyag-,
alapanyag-beszerzési problémákkal is szembe kell néznünk, de

Útátadás: Vigh László országgyûlési képviselõ,
Horváth Gyöngyi polgármester, dr. Benedek Karolina jegyzõ,
Nagy Bálint országgyûlési képviselõ, Borsos-Horváth Nikolett,
a kivitelezõ az Útplan95 Kft. ügyvezetõje.
körülmények fokozzák a betelepülési kedvet, bár az is igaz, hogy
jelenleg nemigen van eladó ház.
A külföldiek ingatlanvásárlása helyett viszont inkább a gyermekes
családok helyzetbe hozását szorgalmazzák.
A Zalaigrice vonzerejét növelõ
beruházások elkészültéhez gratulált Nagy Bálint, a térség kor-

Nagy Bálint szerint ezen összefogással az igriceihez hasonló példaadó, erõs közösségek mihamarabb úrrá lesznek.
A szalagátvágást követõen az
utakra, az ingatlanra, a beszerzett
eszközökre Cséry Gergõ plébános
kérte Isten áldását, majd Jurina
Beáta énekelt egy ünnepi dalt.
– nemes –
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