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SÍRKÕMÁSOLAT-AVATÁS ÉS TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK

Római kori emlékpark Bagodban
Egész napos program-kavalkád várta mindazokat, akik június 25én Bagodba látogattak. A település kerek évfordulói kapcsán történelmi játékokat rendeztek a sportpályákon és azok környékén.

A ságodi egyesület tagjai aratási ételekkel és aratási koszorúval is készültek a versenyre

GÖCSEJI ARATÓNAP NOVÁN, A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN

A múlt és az elõdök tisztelete
ován 33. alkalommal
rendezték meg a Göcseji Aratónapokat tarlófutó versennyel, kaszakalapálással valamint aratási étel- és
italbemutatóval egybekötve. A
kenyérgabona kézi betakarítása
nem csak fáradtságos munka, de
a régmúltban nagy volt a tétje,
fontos volt, hogy egy szem se
menjen kárba, hiszen az élet, az
étel múlt ezen.

N

Németh József polgármester
köszöntötte jelenlévõket, tájékoztatva arról, hogy az aratóversenyre a Ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas
Egyesület, a nagykutasi Rebecse
Egyesület, a Becsvölgyei Aratóbanda, a Gellénházi Tarlóbetyárok

és az Aratóbanda, a gutorföldei
Náprádfa Banda és Handa-Banda
állított fel kis- és nagybandát. A
polgármester kiemelte, a kézi aratás hagyományának megtartása
és továbbadása céljával jött létre a
rendezvény, s nem titkolt szándék
az is, hogy megszólítsák a fiatalokat a tradíciók megõrzésének fontosságával.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hagyományaink, kultúránk megõrzése és megtartása
nem múlik másokon, csak rajtunk. A novai aratónap is arra hivatott, hogy bemutassa ezt a kemény kétkezi munkát, eleink szokásait. Hogyan, miként aratták le
a kenyérgabonát, hogyan osztot-

ták fel egymás között a kézi aratás fáradtságos munkafolyamatait, és hogy mit ettek egykoron
az aratóbandák.
(Folytatás a 8. oldalon.)

– Településünk több évfordulót is ünnepel 2022-ben, melyek
felidézésére történelmi kalandozást szerveztünk – mondta érdeklõdésünkre Sipos Ferenc,
Bagod polgármestere. Mint mesélte, olyan eseménysort állítottak össze, mely korhû módon
tudta bemutatni az egyes történelmi korszakokat. Megelevenedett az ókori Róma idõszaka, a
reneszánsz kor, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc

ideje, illetve az 1980-90-es évek
határõrizetének korszaka és fõbb
jellemzõi.
Ezeket az idõszakokat a nap
folyamán hagyományõrzõ egyesületek segítségével jelenítették
meg. Felsorakozott a szombat-

helyi Savaria Légió Hagyománykutató, Hagyományõrzõ és Ismeretterjesztõ Egyesület, a kõszegi
BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes,
a zalaegerszegi Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület, a gyenesdiási Asbóth Sándor Huszár és Lovas Hagyományõrzõ Egyesület, valamint a
sopronkövesdi Határõr Hagyományõrzõk Baráti Társasága.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A TARTALOMBÓL
 Sikeres vizsgát tettek
3. oldal

 Centenárium
és városnap
5. oldal

 Margófeszt – zene
és irodalom
7. oldal

Sipos Ferenc, Bernard Beck, Vigh László
és a római kori hagyományõrzõk az avatáson

A ZALAI NAPLÓ
következõ száma augusztus 30-án
jelenik meg.
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Semmelweis-napi ünnepséget tartott a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya konferenciatermében. A rendezvényen a
kórház Ispita Alapítványa a zalai
egészségügyért végzett munkájáért dr. Szilvás Rudolf Emlékérmet adományozott dr. Palkovics
László ipari és technológiai miniszternek. A zalaegerszegi traumatológiai osztály újjászervezéséért köszönõ oklevelet kapott
dr. Wiegand Norbert és dr.
Paczai Balázs, a Pécsi Tudományegyetem Traumatológiai és
Kézsebészeti Klinikájának igazgatója illetve helyettese.

Dr. Palkovics László azt mondta, Semmelweis Ignác úgy gyõzte
le ellenfelét, hogy azt nem ismerhette. Megfigyelésre alapozott és
a gondosan összegyûjtött adatokból jutott el az átütõ következtetésekig. Életmûve, felfedezése példája a tudományos eredmények születésének, a gyógyítás melletti elkötelezettségnek és
a megalkuvás nélküli küzdelemnek. Az anyák megmentõje világszerte ismertté és megbecsültté
tette a magyar orvostudományt.
A miniszter kiemelte, a zalaegerszegi kórház az egyik szívügye,
amelynek vezetése és szakmai
közössége mindent elkövet, hogy
a városban és a megyében élõk
minél jobb ellátást kaphassanak.
Hangsúlyozta, a modern, versenyképes gazdaság építése csak
úgy képzelhetõ el, ha az egészségügyi ellátás színvonala megfelel a 21. századi elvárásoknak. A
2023-as központi költségvetésrõl
szóló törvényjavaslatban már
2670 milliárd forinttal szerepel az
egészségügy. Minden területére
több forrás jut: lesz fedezete a

EGÉSZSÉGÜGY

SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉGET TARTOTT A MEGYEI KÓRHÁZ

Az egészségügyért végzett munkát ismerték el
további fejlesztéseknek. Az orvosok, szakdolgozók bérére pedig a
következõ évben több mint
négyszer annyit fordítanak, mint
2010-ben.
Dr. Gasztonyi Beáta fõigazgató
a „Semmelweis-év” történéseit
felidézve elmondta, hogy a traumatológiai osztály átmeneti megszûnését követõen dr. Palkovics
László felsõoktatásért is felelõs
miniszter hívó szavára a PTE Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikájának igazgatója és helyettese
koncepciót dolgozott ki az
együttmûködésre. Pécsrõl folyamatos váltásban érkeztek a kiváló
traumatológusok, hogy átadják
sebészeti tudásukat és munkamódszerüket. Idõközben elérhetõ
közelségben került a kihelyezett
traumatológiai tanszék létrehozása, melynek elindítását – dr.
Paczai Balázs vezetésével – 80
millió forinttal segítette a korábbi
Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM).
A PTE Általános Orvosi Karának
kihelyezett kardiológiai, a szívsebészeti és a gasztroenterológia
tanszéke már tavaly õsszel megkezdte munkáját. A szívsebészet
számára diagnosztikai és minimál
invazív beavatkozásokra alkalmas
eszközök beszerzésére csaknem
90 millió forintot biztosított az
ITM. A kardiológiai tanszéken is
hamarosan megvalósítanak esz-

Dr. Wiegand Norbert, Keneseiné dr. Milics Margit, dr. Palkovics László, dr. Szalontai Tibor,
dr. Gasztonyi Beáta, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Lupkovics Géza orvosigazgató,
Balaicz Zoltán és Vigh László
közfejlesztést. A Richter Egészségváros rendezvényen a gyógyszergyártó cég közel 7,5 millió
forintot adományozott, amit a
neurológia osztály multifunkciós
ultrahangkészülékének megvásárlására különítettek el. Az építési beruházások között megem-

lítette az orvos- és nõvérszálló
600 millió forintos belsõ rekonstrukcióját, valamint 496 millió forintból létesített egynapos sebészetet, amellyel új ellátási formát
vezettek be. A fõigazgató a díjazottakat, a támogatókat méltatva, valamint valamennyi dolgozó

munkáját elismerve azzal zárta
gondolatait, hogy eszközökben,
épületekben ismét gyarapodtak,
de az intézmény karakterét az
emberek és cselekedeteik határozzák meg.
Vigh László miniszteri biztos, a
térség országgyûlési képviselõje

arról beszélt, hogy az egészségügy megfelelõ mûködése nemzetstratégia érdek, mert fontos
az, hogy aki megbetegszik, minél
elõbb vissza tudjon térni munkájához, családjához. Mint fogalmazott, abban, hogy ma Magyarországon 4,8 millióan dolgoznak, jelentõs szerepe van az egészségügynek.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki,
hogy az önkormányzat nem
fenntartója a kórháznak, de egy
felelõsen gondolkodó megyeszékhelynek úgy kell viselkednie,
mintha az övé lenne. Ezért segítik a kórházat többek között jótékonysági akciókkal, ezért biztosítottak szakemberlakásokat, valamint a korábbi ITM 68 millió forintos támogatásából elektromos
jármûveket a letelepedõ orvosoknak. De fontos az ember is: a
kórház dolgozói szakmaisággal,
szívvel és lélekkel állnak hozzá a
betegekhez, hangsúlyozta köszönetéül.
Az ünnepségen Zala Megyei
Szent Rafael Kórházért emlékplakettet vehetett át Keneseiné dr.
Milics Margit radiológus, valamint
dr. Szalontai Tibor urológusorvos.
Átnyújtottak további harmincegy
elismerést, valamint négy adjunktusi és nyolc fõorvosi kinevezést.
Antal Lívia

A VÖRÖSKERESZT MEGYEI SZERVEZETÉNEK RENDEZVÉNYÉN

Az önzetlenséget, a segítõkészséget ünnepelték
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete több mint száz fõ
részvételével nagyszabású rendezvényt tartott június 17-én Keszthelyen, a Halász csárdában. A Vöröskereszt világnapjához valamint a
véradók világnapjához kötõdõ eseményen együtt ünnepeltek a szervezet munkatársai, önkéntesei valamint a többszörös véradók.

Dr. Baracskai Józsefné, a Vöröskereszt Zala megyei igazgatója érdeklõdésünkre
elmondta,
a
pandémia miatt 2020-ban és
2021-ben is elmaradt az ünnepség, amit egy összevont rendezvény keretében kívánnak pótolni.
Mivel elmúlt a veszélyhelyzet,
gondolták azt, hogy minden érintettet meghívnak. A közös ünnepségen így egyszerre köszönthetik
a vöröskeresztes munkáért, a
szervezet támogatásáért az elmúlt két évben kitüntetést kapott
személyeket és szervezeteket, valamint a véradókat.

A rendezvény hangulatát két
elõadás alapozta meg. Trombitaszólót adott elõ Hetesi Máté, a
keszthelyi VSZK diákja, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
tagja. A Csány-Szendrei ÁMK Dalos Klub lányai gyermekdalokkal
örvendeztették meg a résztvevõket.
Kapcsándy Mária, a Vöröskereszt keszthelyi területi szervezetének vezetõje nyitóbeszédében
két fontos dátumot említett meg.
Május 8-a a Vöröskereszt világnapja, amely Jean-Henry Dunant,
a Nemzetközi Vöröskereszt meg-

A Pro Vita díjas Zrubecz Csaba és dr. Baracskai Józsefné
alapítójának születésnapja okán.
Június 14-e a véradók világnapja.
Az önkéntes véradás szervezése a
Vöröskereszt alapvetõ feladatai
közé tartozik. A folyamatos és
egyenletes vérellátáshoz azonban
szükséges a véradók önzetlensége, határtalan segítõkészsége, így
ezen a napon azokat köszöntik,
akik legdrágább adományukkal,
vérükkel adnak reményt embertársaiknak. Mint mondta, a Magyar Vöröskereszt minden évben
újabb és újabb tevékenységbe
kezd. A Lidl áruházzal együttmûködve idén májustól napi szinten
segítik pékáruval, zöldséggel és
gyümölccsel a rászoruló családokat az élelmiszermentés keretében, itt a megyében is.
Dr. Varga Andrea, a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi

Járási Hivatalának vezetõje felidézte, hogy Magyarországon
1954 novemberében köszöntötték elõször a többszörös véradókat és a kiváló véradásszervezõket. Hangsúlyozta, a véradók
nem csupán az egészségügyet
támogatják önzetlenségükkel,
hanem az egész társadalom számára követendõ példát mutatnak, miszerint létezik az emberség és az érdeknélküli segítség. A
Magyar Vöröskereszt és a Lidl
áruházlánc megállapodása alapján kitért az élelmiszermentés jelentõségére is. Mint fogalmazott,
az errõl szóló törvény célja az,
hogy a lehetõ legkevesebb menjen kárba, a lejárathoz közeledõ
élelmiszereket pedig kapják meg
a rászorulók a karitatív szervezeteken keresztül.
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Dr. Baracskai Józsefné adta át
az oklevelet és ajándékokat azoknak, akik a vöröskeresztes munkájukért bronz, ezüst és arany fokozatot kaptak. Jutalmazták többek
között a humanitárius település
címben részesülõket, az önkéntes
munkában elöljárókat, valamint az
életmentõket is.
A folytatásban egyperces néma felállással adóztak a járványban elhunyt önkéntesek és véradók, köztük a 245-ször, vagyis a
legtöbb alkalommal vért adó
keszthelyi Nyitrai István emléke
elõtt. Németh Ágnes, a Vöröskereszt Zala megyei vezetõségének
elnöke ezt követõen a többszörös véradókat szólította. Összesen 51 fõ kapott emléklapot és
ajándékot önzetlensége elismeréséül, köztük Fischer József,
zalaapáti lakos, aki már 175-ször
adott vért.
A Regatta Zenekar közremûködött a rendezvényen, amelyen
mindenkit megvendégeltek.
Antal Lívia

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA
felelõsségvállalással

VARGA TIBOR
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 26. IX/56.
Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
E-mail: vargatibor002@gmail.com
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BEFEJEZÕDÖTT A MÁSODIK FALU- ÉS
TANYAGONDNOKI ALAPKÉPZÉS

Sikeres vizsgát tettek
Zala megyében már második alkalommal szervezte meg és bonyolította le a megyei önkormányzat a falu- és tanyagondnoki
alapképzést. A hallgatók július 7-én tettek eleget az utolsó próbatételnek, a szóbeli vizsga követelményeinek, melyet követõen ünnepi eseményen vehették át a képzés elvégzésérõl szóló tanúsítványt a Megyeházán.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke utalva arra, hogy ez
már második tanfolyam, azt
mondta, újabb 27 értékes emberrel gyarapodik Zala megye közössége. Kiemelte, hogy a magyar
kormány a vidéket tartja a nemzet
jövõje egyik zálogának. Éppen
ezért fontos a vidék, a falvak megmaradása, fejlõdése, élhetõ élettér biztosítása az ott élõk számára.
Ez közös cél, melynek elérése érdekében a települések polgármestereire és a most végzett falugondnokokra is feladat és egyben
felelõsség is hárul. Mint mondta,
mivel a falugondnokok közvetlen
kapcsolatot tartanak fel az emberekkel, fontos, hogy segítésük
mellett véleményüket is meghallják. Örömmel nyugtázta, hogy a
tanfolyam résztvevõi is így gondolják. A legtöbben ugyanis a
kommunikációs tréninget tartották a legjobb és leghasznosabb

képzési elemnek. Az elnök a résztvevõk felvetésére reagálva jelezte,
hogy õsszel egynapos továbbképzésre várják õket, hogy a legfontosabb tudnivalókat átbeszéljék.

Dr. Andráczi-Tóth Veronika,
Belügyminisztérium fõosztályvezetõje, a vizsgabizottság elnöke
úgy értékelt, sikeres napon vannak túl. Mint mondta, több, kiemelkedõ szakmaisággal megírt
dolgozattal találkozott, amely
szerzõjének elhivatott, elkötelezett munkavégzésérõl is árulkodik. Erre nagy szükség is van, hiszen a falugondnokok állnak legközelebb a rászorulókhoz, a falu
lakosságához, így õk ismerik legA megyei közgyûlés illetve a képzés vezetõi együtt a frissen végzett falugondnokokkal

Sendula-Nagy Zita átveszi a tanúsítványt dr. Pál Attilától

SÍRKÕMÁSOLAT-AVATÁS ÉS TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK

jobban a szükségleteket. A képzés és a sikeres vizsga kellõ garancia munkakörük felelõs és magas színvonalon történõ ellátásához.
Javasolta,
fektessenek
hangsúlyt a szociális alapszolgáltatásokkal, az egészségügyi és a
köznevelési rendszerekkel való
együttmûködésekre, hogy minél
hatékonyabbak legyenek
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke, a képzés vezetõje azt mondta, fontos, hogy
valamennyi résztvevõ levonja következtetéseit a tanfolyamról. A
világ változik, a falugondnoki
munka terén is újabb kihívások

jöhetnek, ami miatt szükséges,
hogy aktuális körülményekhez
igazítsák a képzés tartalmát és
hangsúlyait.
Sendula-Nagy Zita, Zalavár falugondnoka érdeklõdésünkre elmondta, nemrég csöppent bele a
munkába, mert településükön
idén március 14-tõl indult el a falugondnoki szolgálatát, ami korábban nem volt. Értékelte, hogy
megismerhette a falugondnoki
szolgálat jogszabályi hátterét, a
települési terepgyakorlatokon
belepillanthattak a már gyakorlott falugondnokok munkájába,
mit hogyan csinálnak, és mi az,

amit elleshetnek tõlük. Nagyon
tetszett neki a kommunikációs
tréning, ami, mint mondta, sokat
segít mindegyikük munkájában,
hiszen nem mindegy hogyan fordulnak az emberek felé. Kiemelte
a képzés közösségépítõ jellegét
is. Itt találkozhattak egymással,
ami más formában nem valószínû, hogy összejött volna.
A vizsgabizottság tagja volt
Bartus István, a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet képzési referense. A vizsgát és a tanúsítványok
átadását csoportképpel örökítették meg.
Antal Lívia

ZALA MEGYEI ÉRTÉKTÁR

Római kori emlékpark Bagodban Két filmmel nyertek a pályázaton
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Bagodi Történelmi Játékok elnevezésû program egyik fénypontja az ókori római szabadtéri
bemutatóhely és sírkõmásolat avatása volt, mely a Szent Erzsébet utcai játszótér mellett épült fel.

mester. Az ókori várost csaknem
1950 évvel ezelõtt teljesen elpusztította a kitörõ Vezúv vulkáni
hamuja és lávája, de maradványait késõbb sikerült feltárni.
Ennek a római villának a déli
részében kapott helyet Zala megye egyik legszebb ókori római

A sírkõmásolat az építmény déli részébe került.
A veterán és családja portréja látható rajta
– A pihenõhely az olaszországi
Pompeii városában feltárt egyik
híres építmény 21. századi adaptációja – fogalmazott a polgár-

sírkövének másolata. Az eredeti
sírkõ két részletét az 1970-es
években Bagodban találták meg
földmunkák során, ráadásul nem

messze a most felavatott építménytõl – tette hozzá Sipos Ferenc. Hogy a hangulatot tovább
fokozzák, az épület köré olyan növényeket ültettek, melyek õshonos fajták voltak a Római Birodalom idején, de ma is közkedveltek.
A középpontba helyezett sírkõmásolaton egy római katonát
láthatunk a családjával. Mint ismert, a Krisztus utáni 2-3. században a mai Bagod területén élt
egy veterán római légiós, aki leszerelésekor itt kapott földet. A
római katona és családja egy villát is épített a környéken. Ennek
nyomát egyelõre nem találták
meg a régészek, de az elõkerült
márvány sírkövön szereplõ leírásból tudható, hogy a katona hadi
szolgálataiért cserébe valóban
birtokot kapott a mai falu területén. Az eredeti sírkõ jelenleg a
zalalövõi múzeumban látható.
A bagodi ókori római szabadtéri bemutatóhely avatásán részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, valamint Bernard
Beck, Bagod község németországi testvértelepülésének, Heilbad
Heiligenstadt városának korábbi
polgármestere is.
– pet –

A Zala Megyei Önkormányzat
az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság pályázatán nyert forrást két kisfilm elkészítésére, amelyek a Zala Megyei
Értéktár elemeit mutatják be.

A pályázat keretében egy
másfél perces és egy tizenöt
perces kisfilm készült, melyet a
Kvártélyház Kft. készített, a rendezõ Tompagábor Kornél és Köves Eszter volt, az operatõr pedig Rátz Albert.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke érdeklõdésünkre elmondta: közel hatvan zalai
megyei értékkel ismerkedhetnek meg a nézõk. Természetesen mindegyiket nem lehetett
részletesen bemutatni, de egyegy felvillanásban láthatóak a
filmben. A munka során 32 települést kerestek fel a készítõk.
A megyei önkormányzat elsõ al-

Pácsonyi Imre a bemutatón
kalommal pályázott filmkészítésre, amely sajátos formája a
népszerûsítésnek a mai információs közegben. Turisztikai
szempontból is hasznos, számtalan helyen és alkalommal lehet bemutatni, felhívni a figyel-

Családbarát munkahely a Göcseji Múzeum
A Göcseji Múzeum szakmai napján jelentette be dr. Kostyál
László múzeumigazgató, és Csengei Ágota a családbarát intézkedések megvalósításáért felelõs tagintézmény vezetõ, hogy a közelmúltban egy kitüntetõ elismerést kapott a Göcseji Múzeum, a
Családbarát hely, mint munkahely címet.

egyéni vállalkozó

met Zala megye értékeire. A
nagyközönség már az Egerszeg
Feszt rendezvényén is találkozhatott az alkotásokkal.
A két kisfilm a YouTube-csatornán is elérhetõ („Zala megyei
értéktár kisfilm” címen.)

Ezen a napon a pályázati folyamattal, a munkahely és magánélet összehangolásának fõbb
célkitûzéseivel is megismerkedhettek a munkavállalók. Ezt a
programot a Családbarát Magyarország Központ 2019-ben
hirdette meg a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A kiíró hisz abban, hogy a munka és

a magánélet egymást erõsítõ tényezõk. A családbarát szemlélet
kellemes munkahelyi környezetet, és adott esetben versenyelõnyt is biztosíthat az intézmények számára. A minõsítésre februárban jelentkezett a Göcseji
Múzeum.
A kérdõív kitöltésekor bizonyítani kellett a támogató munkahelyi családbarát programok

szervezését, a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi
és munkahelyi feladatok összehangolását. A helyszíni auditálás
során a családbarát szempontok
szervezeten belüli megvalósulását vizsgálták, valamint hogy az
elõszûrõ kérdéssorban megjelölt
családbarát intézkedések és mûködési formák dokumentáltan is
jelen vannak-e a Göcseji Múzeumban. Ezt teljesítve minõsülhetett a májusban újra nyílt intézmény.
Az elismerést és a hozzá tartozó védjegyet a Göcseji Múzeum
bejáratán tekinthetik meg az ide
érkezõ látogatók.

MEGYE
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Zalaapátiban átadták a felújított Egészségházat, amely már
külsõ megjelenésében is mutatja az épület funkcióját az utcafronti fõbejárattal, az új nyílászárókkal és a fehérárnyalatú vakolattal. Korszerû egészségügyi
intézmény képe jelenik meg átalakított belsõ helyiségeivel is,
ahol új beltéri ajtókkal, világos
falakkal, a burkolatok finom
színvilágával és a modern várótermi bútorokkal igényes belsõ
tereket hoztak létre.

Vincze Tibor polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott, az
egészségügyi alapszolgáltatási
intézmény infrastrukturális megújításával több évtizedes álom
vált valóra. Az Egészségház épületének rekonstrukciójához közel

KRÓNIKA

FELÚJÍTOTTÁK AZ EGÉSZSÉGHÁZAT ZALAAPÁTIBAN

Korszerû és méltó lett funkciójához
eszközöket. A beruházáshoz több
mint 10 millió forint saját erõt
tett hozzá az önkormányzat. Ebbõl, mivel a TOP-os pályázat nem
tartalmazta, az emeleti részen is
kicserélték a külsõ nyílászárókat
és szigetelték az egész épületet,
amely így egységes arculatot kapott. A polgármester köszönetét
fejezte ki valamennyi közremûködõnek, kiemelve Badacsonyi
Tamást, az NLC Pályázati Iroda

Nagy Bálint, dr. Gál Adél, dr. Boldizsár Ágnes, Koller Csabáné,
dr. Németh Tamás, Molnár Lászlóné, dr. Karabély István,
Póczak Szummer Vanda, Váraljai Vivien és Vincze Tibor

Dencs Áron szaval az ünnepségen
100 millió forintra volt szükség,
amit három forrásból biztosítottak. Legjelentõsebb összegû támogatás a TOP-programon elnyert mintegy 80 millió forint
volt. Ezt megelõzõen 2019-ben a
központi költségvetésbõl kapott
20 millió forintból új fogászati
eszközöket szereztek be, a Magyar Falu Programon elnyert 3
millió forintból pedig új orvosi

Nagykapornak egyik építészeti öröksége a városháza csárda, ami eredetileg kvártélyháznak épült a 18. század elsõ felében. 1758-ban a kapornaki apátság vásárolta meg, majd városházaként mûködött. Késõbb
vendéglátóhely lett, de elnevezésében megõrizte korábbi
funkcióját. A falu vezetése régóta tervezi rekonstrukcióját, de
egy önkormányzat életében is
vannak dolgok, amik valamiért
nem akarnak összejönni, a megtett lépések ellenére sem.
Nagykapornakon így vannak városháza csárda felújításával – a
miértekrõl Sifter Péter polgármesterrel beszélgettünk.

– Régi vágyunk, hogy a városháza csárda leromlott állapotban
lévõ mûemléképületének rekonstrukciója, hasznosítására valamilyen megoldást találjunk. Jelenlegi tulajdonosa egyetértett
szándékunkkal, hiszen õ is abban
gondolkodott, hogy legyen ez
egy szálláshely a vidéki turizmus
jegyében. A tervezett rekonstrukciónak azonban több akadálya is volt. Egyrészt nem volt pályázati kiírás vállalkozásoknak illetve magánszemélyeknek erre
a célra. A finanszírozás oldaláról
plusz nehézségeket jelent, hogy
a mûemléképületre vonatkozó
szabályok minimum másfélszeresére emelik a beruházás költségeit, nem beszélve az építõanyagárak drasztikus emelkedésérõl, amelynek úgy tûnik, nincs
vége. Volt egy elképzelésünk,
hogy pályázatot nyújtunk be a
TOP Plusz programra, amelybe
elvileg belefért volna az épület
megvásárlása is. Önkormányzatunk ezért elõszerzõdést kötött
a tulajdonossal: megvesszük, ha
nyerünk. Sajnos nem jutottunk
el idáig, mert ezek a TOP pluszos
pályázatok nagyon bonyolultak,
már maga a kiírás csak hatvan ol-

Kft. ügyvezetõjét, Kámán Zsolt
tervezõt és mûszaki ellenõrt, valamint Vajda Józsefet, a kivitelezõ cég vezetõjét.
Vincze Tibor elmondta, hogy
tovább gyarapodhat Zalaapáti
megtartó ereje, hiszen a bölcsõde, az óvoda, az iskola és a községháza felújítását követõn az
Egészségház is megújulhatott.
Mint fogalmazott, ez egy civilizá-

ciós végpont, ami a településen
élõk biztonságérzetének legfõbb
záloga. Az egészségügyi intézményben felnõtt háziorvosi valamint védõnõi szolgálat mûködik,
ezen kívül fogászat, amely
Zalaapáti mellett még hat falu lakosságát látja el.
Az átadási ünnepséget nem
véletlen szervezték június 30-ára,
hiszen a következõ nap, július elseje a magyar egészségügy napja
1992 óta. A polgármester, mint
mondta, 1818-ban ezen a napon
született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák és mindannyiunk megmentõje”. A Semmelweis-nap alkalmával köszönetet mondanak Zalaapáti és térségében egészségügyi szolgálatot
teljesítõknek, akiknek nagy hálá-

val tartoznak a gyakorta embert
próbáló munkájukért.
Nagy Bálint, a térség országgyûlési képviselõje, az Építési és
Beruházási Minisztérium államtitkára méltatta, hogy a felújított
általános iskola néhány hónappal
ezelõtti átadása után újra ünnepre gyûlhetnek össze a Zalaapátiban. Mint mondta, az Egészségház korszerûsítése is azok közé a beruházások közé tartozik,
amelyek térségi jelentõséggel is
bírnak. Fontos, hogy a színvonalas egészségügyi szolgáltatás vidéken, a falvakban is rendelkezésre álljon, mégpedig elérhetõ
távolságon belül, hogy a fiatalok
és a kevésbé fiatalok hosszú távon tudják elképzelni életüket lakóhelyükön.

A Semmelweis-nap alkalmával
a polgármester személy szerint
köszöntötte a településen egészségügyi szolgálatot ellátó szakembereket: dr. Boldizsár Ágnes háziorvost (1. körzet), Holló Tiborné
Éva asszisztenst, dr. Gál Adél
gyógyszerészt, dr. Karabély István
háziorvost (2. körzet), Zalaapáti
Díszpolgárát, Molnár Lászlóné
Gyöngyi asszisztenst, dr. Németh
Tamás és Némethné Zsiborás
Krisztina fogorvost és feleségét,
Póczak-Szummer Vanda és Váraljai Vivien védõnõket.
Vincze Tibor polgármester külön köszöntötte Koller Csaba
Györgynét, Katit. Elmondta, több

A szilárd burkolatot kapott Templom utcában
mint egy emberöltõn keresztül
szolgálta és szolgálja Zalaapáti betegeit. Negyven éves munkássága
alatt lelkiismeretes és odaadódó
tevékenységet végzett és végez a

TEHETSÉGES FIATALOKAT VÁRNAK FOCICSAPATUKBA

Nagykapornak haladni kíván
dal. Sorra botlottunk bele azokba az apró kikötésekbe, ami miatt rá kellett jönnünk arra, hogy
ez nem falura van kitalálva, hanem egy nagyobb városra,
amely meglévõ fürdõjét vagy
egyéb turisztikai attrakcióját kívánja fejleszteni. Ezen okok miatt végül is nem éltünk a pályázati lehetõséggel, ezért a tulajdonossal kötött szerzõdéstõl is
elálltunk.
A városháza csárda minden
kapornakinak ikonikus épület, az
idõsebbeknek fiatalságukra emlékeztetõ hely. Gyerekként oda jártak fagyizni, késõbb ott szórakoztak és báloztak. Abban bízunk,
hogy egyszer végre lesz olyan pályázati kiírás, melynek segítségével valóra válhat álmunk a városháza csárda felújításával.
– Sok próbálkozás kísérte az
orvosi szolgálati lakás rekonstrukcióját is.

Szolgálati lakás felújítás elõtt
– Az orvosi szolgálati lakás a
volt bencés rendház keleti szárnyában található. Az épületet elõdöm idejében, 2006-ban kívülrõl
felújították. Sokáig kerestük
funkcióját, valamint újabb felújí-

A sportegyesület öltözõje

tásának lehetõségét, amit most a
Magyar Falu Program teremtett
meg. A rendkívül magas építõanyagárak miatt azonban nem
lesz rá elég az elnyert 48 millió
forint, önerõt is kell tennünk hoz-

helyi vöröskeresztes alapszervezet titkáraként is.
A polgármester végül fõtisztelendõ Cséry Gergõ atyát, a "lelkek
gyógyítóját" köszöntötte, akit 15
évvel ezelõtt, 2007. július 22-én
szenteltek pappá.
Az ünnepség végén az atya áldotta meg a felújított Egészségházat, aki Sirák fiának könyvének
38. fejezetébõl idézett gondolatokat a gyógyítás fontosságáról.
Vince Tibor polgármester érdeklõdésünkre elmondta, hogy
más beruházások is zajlanak Zalaapátiban. Ezek közül már befejezõdött a Diófasor utcai járda felújítása, valamint az eddig szilárd
burkolattal
nem
rendelkezõ
Templom utca aszfaltossá tétele,
amely során a csapadék-vízelvezetést is megoldották. Kiemelte,
hogy a csapadék-vízelvezetés kiépítése
sürgetõ
feladat
a
hosszúfalusi temetõnél, amire nagyon várják a pályázati lehetõséget. Terveik között az utak, járdák
felújítása továbbra is hangsúlyosan szerepel. Ezért lényeges,

zá. Ezért sem mertük beletenni
tartalékpénzünket a városháza
csárda tervezett rekonstrukciójába, hiszen ez a funkció fontosabb. Jelenleg várjuk a kiviteli
ajánlattételeket az orvosi szolgálati lakás felújítására, amit jövõ év
augusztusáig kell elvégeznünk.
– Nem jó szelek fújnak a futball felõl sem.
– Sajnos így van, mert van egy
nehezen orvosolható problémánk, ami egyébként az egész vidék focijára jellemzõ. Az, hogy
kevés a játékos, ami miatt veszélybe került focicsapatunk megyei másodosztályba való szereplése. Márpedig egy faluban a focinak még mindig rendkívül fontos
összetartó ereje van. A gyerekek
ebben a közösségben kötnek barátságokat, szabadidejüket is
együtt töltik. A szülõk, felnõttek
meg örömmel járnak a meccsekre. Most a generációváltás prob-

Az épülõ Spar áruház

hogy a település északi részén található Jókai utcában egy hoszszabb járdaszakaszt tehetnek
rendbe az év második felében.
Antal Lívia

lémájával is szembe kell néznünk,
többen abbahagyták, továbbá azzal, ami számomra elképesztõ,
hogy egy félig-meddig hobbi jellegû focinál is megjelent a pénz.
Folyamatosan csábítják el legjobbjainkat. Nem igazán értem
azt, hogy a 60 ezres Zalaegerszeg
focicsapatainak miért van erre
szüksége. Nem tudnak a városból
összehozni egy csapatra való játékost, ami nekünk nyolc falu
2400 fõs lakosságából sikerült?
Nagyon várjuk azokat a tehetséges fiatalokat csapatunkba,
akik számára a foci a játék örömét, a barátkozást, az együtt töltött idõt, a közösséget jelenti.
Van egy korszerû sportöltõzõnk,
lelátóval rendelkezõ, kivilágított
focipályánk, egy mûfüves focipályánk, és persze fociszeretõ közönségünk.
– Egy infrastrukturálisan folyamatosan fejlõdõ faluról is beszélhetünk, ahol most egy kis
Spar áruház épül.
– Azt gondolom, hogy egy település akkor kezd el hanyatlani,
amikor kimarad a fejlõdésbõl.
Nagykapornak valamikor járási
székhely volt, amely rangot azért
veszítette el, mert nem itt volt a
76-os út elõdje, nem itt vitték át
a vasutat az 1860-as években, és
még sorolhatnám. Tehát nincs továbblépés fejlõdés nélkül, ez régen így volt és ma is így van. Önkormányzatunk ezért igyekszik
pályázati lehetõségekkel elõmozdítani a haladást, amely több
épület, többek között a turistaszálló, az egykori iskola felújításában is megmutatkozik. Egy falu
fejlõdésérõl a közterületek rendezettsége is árulkodik, melyek
gondozásában nagy segítséget
nyújt a Magyar Falu Programon
elnyert több adapterrel is rendelkezõ traktor. Törekvésem az,
hogy a falu fejlõdjön, hogy nekünk is legyen városias infrastruktúránk.
– AL –

TÉRSÉG

ÜNNEP
Zalalövõn két jelentõs ünnepséget tartottak a közelmúltban.
Június 25-én a Zalalövõi Testedzõ
Kör centenáriumát rendezték a
városi sportcentrumban, a következõ hétvégén a település várossá nyilvánításának 22. évfordulóját ünnepelték a Salla Mûvelõdési Központban.

Az
1922-ben
alapított
Zalalövõi Testedzõ Kör centenáriumi ünnepségén Ostrom János
elnök köszöntötte a korábbi és
jelenlegi vezetõket és játékosokat, valamint az érdeklõdõket.
Mint mondta, a város legrégebbi
egyesületeként büszkén tekinthetnek vissza a 3-4 emberöltõnyi
idõre, amely gazdag volt eredményekben és eseményekben
egyaránt. A testedzõ körben egykor számos sportág (kézilabda,
röplabda, teke, sakk, asztalitenisz
és atlétika) mûvelõi tömörültek
össze, mára azonban maradt a
labdarúgás, mert a foci örök.
Száz év nagy idõ, de egyesíti õket
a hagyomány, a sport szeretete,
a zöld-fehér színekért együttdobogó szív és az elõdök iránti tisztelet. Sokan már nem lehetnek
közöttük, de valamennyien példaképül szolgálhatnak ma és a jövõ ifjúságának.
Az ünnepségen harminc fõnek
köszönték meg munkáját ZTK
Centenáriumi Emlékéremmel. A
ZTK U19-es focicsapata a 20212022. évi megyei bajnokságot
megnyerte, így a fiatalok átvehették a bajnoki címért járó
aranyérmeiket. A rendezvényen
bemutatták a város alpolgármestere, Herczeg Imre által szerkesztett A ZTK Évszázada címû, több
mint kétszáz oldalas kiadványt,
valamint átadták az új öltözõkomplexumot.
Július 2-án díjátadó ünnepséggel vette kezdetét a város napja a
Salla Mûvelõdési Központban,
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ZALALÖVÕ KÉT JUBILEUMI ÜNNEPSÉGE

Centenárium és városnap
amelyen Lövõ, az erdélyi Kibéd,
valamint az olaszországi Farra d'
Isonzo testvértelepülések vezetõi
és delegációi is jelen voltak.
Gyarmati Antal polgármester
köszöntõjében elmondta, hogy az
önkormányzat képviselõ-testülete néhány évvel ezelõtt azért hívta életre a város napi rendezvényt, hogy méltó módon tudják
megünnepelni a település várossá
válásának
évfordulóját.
Zalalövõ 2000. július elsejétõl története során immár harmadszor
érdemelte ki a városi rangot. Elõször római korban, majd a török

idõszakban felújították a Rákóczi
utca felsõ szakaszát, helyreállítási
munkákat végeztek el a Jókai és
Kisfaludy utcákban, valamint a
Borostány-tóhoz vezetõ úton.
Járdát építettek Budafán, térkõvel újították fel a Kossuth utca
egy szakaszát. Új játszóeszközökkel és multifunkcionális sportpályával fejlesztették az óvoda udvarát. Önkormányzati bérlakást
újítottak fel, közösségi épület kialakításához ingatlant vásároltak
Budafán. Egy hete adták át a
Zalalövõi Testedzõ Kör centenáriumán az új sportöltözõt. Megva-

A Zalalövõi Testedzõ Kör kitüntetettjei
idõkben, amikor mezõváros volt.
Kiemelte, a jelenkor vezetõinek
feladata egy élhetõ, szerethetõ
kisváros kialakítása a település
adottságai, történelmi, természeti értékei kiaknázásával, amely
méltó a városi ranghoz. Az elmúlt

lósítás elõtt álló projektjeik a csapadék-vízelvetõ rendszer, az ivóvíz-gerincvezeték valamint a mûvelõdési központ rekonstrukciója.
A Borostány-tónál a Leadertámogatás bevonásával fitneszparkot és gasztropontot létesít-

tek, napelemes kandelábereket
és okos padot helyeztek el. Gyarmati Antal fontos célnak nevezte
a helyi gazdaság és a turisztikai kínálat fejlesztését, melynek érdekében számos befektetõvel folytatnak tárgyalásokat.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos gratulált a
város vezetésének, az itt élõ polgároknak az elért eredményekhez. Kiemelte, fontos, hogy a háromezer fõs kisváros betöltse azt
a központi szerepet a térség falvai
között, amelyre hivatott. Ezt segíti bölcsõdéje, óvodája, iskolája,

Az új sportkomplexum
latokat, amelyek lehetõséget adnak egymás kultúrájának megismerésére. A városnap is jó alkalom erre, egyúttal a számvetésre,
az eredmények bemutatására, és
mindazok elismerésére, akik a saját területükön sokat tettek a városért, a helyi közösségért.

Akik kitüntetést kaptak a városnap alkalmából
kulturális és az egészségügyi szolgáltatásai, amelyeket a 21. századnak megfelelõ színvonalon képes mûködtetni.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke fontosnak nevezte a testvértelepülési kapcso-

Az ünnepségen Matyasovszky
Margit, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet megyei igazgatóságának
vezetõje ajándékot adott át Gyarmati Antal polgármesternek. A
rendezvény a városi kitüntetések
átadásával folytatódott. Emlék-

plakettet, valamint Zalalövõ Város Szolgálatáért Díjat vehetett
át Hideg Zoltán Andrásné pedagógus. Polgármesteri elismerõ
oklevelet kapott a Radics Petra
tanuló, aki csodálatos énekhangjával számtalanszor színesítette
az iskolai és a városi ünnepségeket. A Városbora címet vörösbor
kategóriában Õr Ferenc kékfrankos bora kapta, fehérbor kategóriában Galambos István olaszrizlingje. Zalalövõért Ifjúsági Díjba
részesült Sabján Csenge, a ZTEZÁÉV TK tekése. Zalalövõért Díjat
kapott Herczeg Imre alpolgármester, az általános iskola igazgatóhelyettese.
Az olasz delegáció Farra d'
Isonzo a római kor óta címû fotókiállítását hozta el az ünnepségre.
Viszonzásul Bischofné Hesinger
Katalin képei lesznek láthatók náluk. Színekbõl szõtt álmok – Kortársmûvészet õsi technikával címmel gobelin kiállítás is nyílt.
Zalalövõ városnapján vasárnap
ünnepi szentmisével, városi tízóraival, kézmûves kirakodóvásárral,
kulturális mûsorral, közösségi fõzéssel, középkori lovagi bemutatóval és koncertekkel várták a városlakókat.
– liv –

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ZALASZENTMIHÁLYON

A sors elvitt, Isten hozott
Zalaszentmihályon „A sors elvitt, Isten hozott” felirattal várták a település elszármazottjait
a június 25-i falunappal összekötött ünnepségre. A meghívásnak nagyon sok egykori lakos
tett eleget, így a helyeikkel
együtt a szombat délutáni rendezvény szép számú részvétel
mellett zajlott a sportpályán.

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester Radnóti Miklós Nem tudhatom... címû versével kezdte köszöntõjét. „Nem tudhatom, hogy
másnak e tájék mit jelent, nekem
szülõhazám…” Mindenki számára
ismerõs verssor, de mégis mit jelent Zalaszentmihály az elszármazottak, az itt maradtak, és a bevándorlók, a „gyüttmentek” számára. Mint mondta, a feltett kérdésére sokféle válasz kapott. Itt
születtem a faluban, itt nõttem
fel, itt lakom, ide jártam óvodába,
iskolába. Mások a régi búcsút, a
péntekenkénti sulidiszkót, a régi
falunapokat idézték fel. Vannak,
akiknek Zalaszentmihály a családot jelenti, továbbá az életet, a
közösséget, a focit, a horgásztavat, egy összetartó falut, ami
máshol nincsen. A polgármester
magának is feltette a kérdést,
amelyre úgy válaszolt: neki, mint
„gyüttmaradt” polgármesternek
Zalaszentmihály az embereket és
az értük való munkát jelenti. A
befogadást, az elfogadást, a bizalmat, mert vezetõnek választották, és a Margaréta Nõklub
támogató figyelmét.
Mint egy tíz év telt el az utolsó találkozótól, ezért úgy érez-

Balogh Mária és dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
ték, itt az ideje annak, hogy viszontlássák egymást, újra találkozzanak, együtt emlékezzenek
a régi Zalaszentmihályra, és beszélgessenek egymással a múltról, a jelenrõl és a jövõrõl.
Zalaszentmihály polgármestere és képviselõ-testülete életében ez az idõszak három és fél
évet ölel fel, ezért dr. Csikós Andrea Dóra beszélt arról is, mit tettek és mit tesznek még a falu fejlesztése érdekében. Az egyházközség nyertes pályázatából kívül-belül felújították a plébánia
épületét, amelyhez az önkormányzat a projekt lebonyolításával sok segítséget nyújtott. Leaszfaltozták a Csúszka utcát, felújították az orvosi rendelõt, új
orvosi eszközöket és bútorokat
szereztek be, az orvosi szolgálati
lakást leszigetelték és korszerûsítették fûtését, a könyvtárba számítógépeket szereztek be. Saját

forrásból és nem kevés lakossági
támogatásból kicserélték az óvoda nyílászáróit, és kifestették a
helyiségeket. Az óvoda udvarára
négy új fejlesztõjátékot telepítettek.
Felújították kívülrõl az iskola
épületét, az alsó tagozat osztálytermeinek ablakait is kicserélték
modern nyílászárókra. Szülõi öszszefogással valamennyi tantermet
kifestettek.
Felavatták
Bánkuti Sándor honvéd szablyavívó mester, a falu egykori szülöttének az iskola bejáratánál elhelyezett emléktábláját. A falu alpolgármesterének köszönhetõen
új utcanévtáblákat helyeztek ki.
Idén tavasszal a település régi vágya valósult meg az új falubusz
átadásával. Ezzel elindíthatták a
falugondnoki szolgálatot új szociális szolgáltatást nyújtva az óvodásoknak, iskolásoknak és a segítségre szoruló idõseknek.

A munka itt azonban nem állt
meg. Az önkormányzat pályázatot
nyert a hivatal épületének energetikai korszerûsítésére, amelynek kivitelezése hamarosan elkezdõdhet. Reményeik szerint, késõ
õszre készülhet el a temetõi urnafal, és a temetõi digitális nyilvántartó rendszert is kézhez kaphatják arra. Tartaléklistára került az
önkormányzati karbantartó eszközök beszerzésére, az egészségház valamint a Csány László utca
felújítására benyújtott pályázataik. A polgármester beszámolt két
jelenlegi nagyberuházásról is. A
település több száz milliós ivóvízminõség-javító projektben vesz
részt. A helyi horgászegyesület
közel 200 millió forintos fejlesztése a végéhez közeledik; sétányt,
stégeket és kilátót létesítettek a
zalaszentmihályi tó körül. A sportegyesület focistái tavaly megnyerték a bajnokságot, így felkerültek a megyei elsõ osztályba.

Jelenet az ovisok elõadásából
Az iskola korszerûsítése továbbra is prioritás, amelynek folytatásához az önkormányzat rendelkezik egy nyertes pályázattal. A
szülõi munkaközösség segíteni kívánja a szándékot, ezért jótékonysági árverést hirdetett meg a rendezvényen, melyen Nagy Sándor
Anita egyik akvarell képére licitálhattak a jelenlévõk.
2005 óta Zalaegerszegen él
Szabó Nándorné Piroska, aki tíz
évig biológiát, földrajzot és gyakorlati ismereteket tanított a
zalaszentmihályi általános iskolában. Mint mondta, nem ismeri fel
mindegyik tanítványát, de annyira megható számára, hogy

A Margaréta Nõklub készítette a lángosokat

bemutatkoznak neki. Köszönik a
polgármesternek a tartalmas
beszámolót, és hogy így fejlõdik
falu.
Szintén a megyeszékhelyen él
Balogh Mária. Elmondta, nagyon
régen elkerült a faluból, de gyakran szokott jönni, mert itt lakik
testvére. Sajnos, a másik testvére
már meghalt. Szülõfaluját nem felejtette el soha, Zalaszentmihály a
szíve csücske.
Az önkormányzat a rendezvényen mindenkit megvendégelt,
az ételeket a zalaegerszegi Pitvar
vendéglõbõl biztosította. A Margaréta Nõklub tagjai is kivették
részüket az ellátásból, sorra
gyúrták, sütötték a lángosokat. A
szomszédos települések kulturális egyesületei mellett a helyi
óvodások és iskolások is színpadra léptek.
Dr. Csikós Andrea Dóra, nézve
a sok ünneplõt azt mondta, bízik
abban, hogy a napnak lesz olyan
hozadéka, amelynek nyomán felfrissülnek a régi barátságok és
rokoni kapcsolatok, és ezek a késõbbiekben is megmaradnak.
Örömét fejezte ki, hogy Zalaszentmihályt az elmúlt években
sok fiatal és család választotta lakóhelyéül. Továbbra is szeretettel
várják azokat, akik náluk és köztük szeretnének élni.
Antal Lívia
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Lenti szinte évszak függetlenül kedvez a kerékpárosoknak.
Többen már a „bringások Mekkájaként” is emlegetik a várost.
Városunk 2021-ben elnyerte a
„Haladó Kerékpárosbarát Település” címet, továbbra is igyekszünk fejleszteni ezen a területen is. Az elkészült lentikápolnai
kerékpárút felújításán kívül a
Táncsics úton is sikerült a hálózatot tovább bõvíteni, folyamatban van a Lenti–Rédics közötti kerékpárút kivitelezése, a
közeljövõben terveink szerint
megkezdõdhet a hálózatépítés
fontos szakaszaként a belterületi kerékpárút kiépítése is –
foglalta össze a bringások számára örömet kínáló újdonságokat Horváth László, Lenti polgármestere, akit elöljáróban egy
közelmúltbeli
népmûvészeti
fesztiválról kérdeztünk.

– Június 11-én került megrendezésre az egész Kárpát-medencét felölelõ, elsõ fesztivál, melynek Zala megyei helyszíne Lenti
volt. A Csoóri Sándor Népmûvészeti Fesztivál eddig sohasem látott, a Kárpát-medence harminc
helyszínén egyidõben, azonos
programpontokkal megvalósuló
nagyszabású rendezvény volt. A
fesztivál célja, hogy a nagy nyilvánosság elõtt megmutassa az öt
évvel ezelõtt elindult Csoóri Sándor Program eredményeit, a népmûvészeti mozgalom kiemelkedõen magas színvonalát, résztvevõinek sokaságát: Csíkszeredától
Lentiig, a Kárpát-medence harminc helyszínén, azonos idõpontban, sok ezer népviseletbe öltözött néptáncos részvételével zajlott az istentisztelet, majd a
Templom téren a tánc. Igazi látványosság volt a mintegy ötszáz
néptáncos és népzenész felvonulása, a déli harangszó után elhangzó közös ének és körtánc,
sok vendég érkezett a település-

A söjtöri kötõdésû Betlehem
Dáviddal felálló magyar vegyes
válogatott váltó ezüstérmet
nyert a nyílt vízi úszók csapatversenyében a vizes világbajnokság nyitó napján. De nemcsak sportolói sikernek örülhetünk, mert a falu az elmúlt hónapokban megannyi fejlesztést
valósított meg – összegzett
Könyves Gábor polgármester,
aki elöljáróban az egyik legfrissebben készre jelentett projekt
részleteibe engedett bepillantást.

– A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében községünk 24 millió forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült az egészségház épületének felújítására. A
kivitelezés elsõ fázisa januárban
kezdõdött, amikor korszerû, új
gázkazán került beépítésre az
épület fûtéskorszerûsítése céljából. Ezt követõen március hónapban megkezdõdött a napelemes rendszer kiépítése. Ezután
történt meg az épület és a lábazat komplett szigetelése, színezése. Megújult a teraszon a járólap, valamint új festést kaptak a
fém- és fafelületek. Az épület
mögött található önkormányzati
garázsok is megújultak az elmúlt
hónapokban a Járási Startmunka
Mintaprogram támogatásával.
Megtörtént a tetõ újrafedése,
valamint az épület vakolatának
javítása és színezése, illetve a garázskapuk borítása is.
Befejezõdött az egészségház
elõtti parkolók leaszfaltozása, illetve a térköves járda felújítása.
A parkoló felfestése is hamar
kész lesz. A beruházáshoz kapcsolódóan vagyonvédelmi szempontból kamerarendszer is felszerelésre került az épület köré,
illetve a váróba, melynek üzembe
helyezése hamarosan megtörté-

FEJLESZTÉS

Lenti minden lehetõséget megragad
re, hogy az együttesek produkcióit láthassa.
– Lentiben a közelmúltban, a
városi mûvelõdési központban
tartották „capCROSSplan” elnevezésû program zárórendezvényét. Miben segíti ez a projekt
a várost?
– A Zala Megyei Önkormányzat
projektjében új tapasztalatokat
szerezhettünk a határon átnyúló
regionális együttmûködés terén, a
témák fõleg a gazdaságfejlesztés
lehetõségeire fókuszáltak. Fontos,
hogy megtalálhassuk a határon
túli partnereket, és további közös
célokat fogalmazhassunk meg.
Megvalósítás alatt vannak saját
projektjeink is: A Horvát–Magyar
Cross Culture Tool Kit projektben
Mursko Srediscével közös kulturális programokat valósítunk meg.
az „Energie tour” projekben a régi
olajos korszak bemutatása mellett

a korszerû zöld energia elõállításának lehetõsége is a pályázat témája. Az osztrák–magyar EC Toolbox
pályázat kifejezetten a megújuló
energia elõállítására fókuszál.
– Milyen sportrendezvényeket
tartanak júliusban és augusztusban?
– A Mocorgók egyesület a nyár
elején rendezte meg a 24 órás kerékpáros maratont, melyen mintegy kétszázan pattantak nyeregbe.
Az Iszkiri Futóklub „Elõzd meg a kisvasutat” futamain is mintegy százan voltak. Július utolsó hétvégéjén
nálunk rendezzük a hagyományos
„Négy város labdarúgó tornát”
Barcs, Celldömölk, Körmend és
Lenti csapatainak részvételével, augusztusban pedig a Konkoly lovarda területén lesz a Zala Megyei
kettes fogathajtó bajnokság Lenti
fordulója lovas versenyszámokkal
és kísérõ rendezvényekkel.

– Milyen nyári fesztiválok, zenés rendezvények lesznek?
– A Lenti Nyári Esték a július 8ai Bikini koncerttel indult, de az
operett kedvelõi is választhatnak

programot: itt lesz Oszvald Marika
és a magyar néptánc és népzene is
önálló esten szerepel majd. Ezen
kívül a mûvelõdési központ és a
könyvtár is kínál programokat:
elõadások, kiállítások, kulturális
rendezvények várják majd az érdeklõdõket.
– Milyen nyári újdonságokkal
várja a vendégeit a gyógyfürdõ?
– A Lenti termálfürdõ és Szent
György Energiapark szolgáltatásait folyamatosan bõvítjük, nyár
végére elkészül az új gyógyászati
részleg. Addig is a „pihenés oázisa” a nyári szezonban teljes szolgáltatáspalettával üzemel, így a
szabadtéri fürdõ medencéi és a 8
hektár zöldterület is egyaránt
szolgálja a vendégek kikapcsolódását. A vakáció idõtartamában a
családos vendégkörre fókuszálva
a hét minden napján animációs
foglalkozásokkal, hétvégnként
pedig olyan különleges programokkal is várják a fürdõzni vágyókat, mint például Családi Nap,

Sportnap, Hõsképzõ. Az idei nyáron egy korábban nem látott
nagyszabású zenei eseménynek
is otthont ad a fürdõ: július 23-án
a Boney M. feat. Liz Mitchell formáció szórakoztatja a vendégeket egy éjszakai fürdõzéssel és
retro bulival egybekötött program keretében.
– Nemrégiben új személygépkocsival gazdagodott a Lenti és
Térsége Polgárõr Egyesület.
–Tovább növeli az polgárõrök
munkájának hatékonyságát az a
modern gépjármû, amely Lenti és
térsége lakóinak biztonságát szolgálja. A város mintegy hetven
négyzetkilométeres területét nehéz lenne a modern technika nélkül felügyelni. Az egyesület a
rendõrséggel együttmûködve sokat tesz a bûnmegelõzés területén, de komoly segítséget kapunk
tõlük rendezvényeink biztosításához is.
– Milyen városfejlesztési célokat sikerült készre jelenteni az elsõ félévben?
– Felavattuk az új kézilabda
munkacsarnokot, a Vörösmarty Iskola korszerû konyhatechnológiával rendelkezõ új fõzõkonyhát kapott, elkészült a Lentikápolna –
Lenti közötti kerékpárút felújítása,
hamarosan átadjuk a "Zöld város"
projekt második, a Gyógyfürdõ
környezetében megvalósult közlekedési – és szabadidõs létesítményeit is.
– Milyen pályázatok segíthetik
a város fejlõdését a második félévben?
– A csapadékvíz rendszerek felújításának, kiépítésének második
szakaszán már dolgoznak a Bánffy
utcában, ugyanitt a járda egy szakasza is megújul. Pályázati forrásból újítunk fel Lentihegyen,
Lentiszombathelyen és Máhomfán
külterületi helyi közutakat. Leader
forrásból három városrészünkben
kerülhet sor közösségi játszóterek
kialakítására.
Nemes Norbert

SOK A FEJLESZTÉS

Söjtör serénykedik
nik. A kamerarendszer kiépítését
a helyi polgárõr egyesület is támogatta a vasgyûjtési akcióból
származó bevételébõl. A Söjtöri
Egészségház kívül és belül is a
környék egyik legkorszerûbb
épülete lett, melyre joggal lehetünk büszkék!
– Útfelújítási programjuk is új
erõt kapott.
– Önkormányzatunk az Agrárminisztérium tavalyi Zártkerti
Program pályázatán közel 18 millió forintos támogatást nyert

tõen került kialakításra zúzalékfelület azokon az utakon, melyek
végpontja aszfaltozott úthoz
csatlakozik, amelyen keresztül
közvetlenül érhetõ el a település.
Vagyis a Rapátfeljáróról elágazó
utak javítása történt meg, Sántaszerben közel egy kilométeres
szakaszon, a Rapátról leérve a két
rövidebb útszakaszon 275 folyóméteren. A projekt keretében
két önkormányzati út részleges
aszfaltozására is lehetõség nyílt
(55 folyóméteren a Szabó-he-

A felújított temetõi út
zártkerti utak felújítására, illetve
kisléptékû víztároló kapacitás (50
köbméteres esõvíztározó) kiépítésére. A kivitelezés június második hetében kezdõdött el. Elsõ
feladatként megtörtént a meglévõ felületek részleges bontása, a
bakhátak leszedése és a tükörszerkezet profilozása. Ezt köve-

gyen és 150 folyóméteren hosszban a Bükkföldön).
Emellett két útcsatlakozási
ponton is sikerült aszfaltréteggel
megerõsíteni a felületet. A csapadékvíz ezeken a szakaszokon
jelentõs károkat okozott korábban. A kitûnõ munkának köszönhetõen az elmúlt idõszak heves

esõzései már nem tettek kárt
sem az aszfaltozott, sem a bazaltzúzalékos szakaszokon. Az
Öreghegyi vendégház alatti önkormányzati területen került kialakításra egy esõvíztározó is,
ahonnan a zártkerti ingatlantulajdonosok öntözéshez vízvételi lehetõséghez juthatnak. A tároló a
vendégháztól és a parkolótól lefolyó esõvizet gyûjti össze. A beruházások révén tovább fejlõdik
a söjtöri szõlõhegy turisztikai
vonzereje. Érzékeljük, hogy mekkora potenciál rejlik a település
fölött emelkedõ hegyhátban.
– Milyen programot szerveztek a borturizmus erõsítése érdekében?
– Június utolsó hétvégéjén
este tartottuk a söjtöri Öreghegyen a IV. Nyitott pincék éjszakája túrát. A közel 150 résztvevõt
jómagam köszöntöttem az Öreghegyi vendégháznál. Az öt
kilométeres túra során minden
állomáson vendégszeretõ hegyi
gazdák fogadták a résztvevõket,
akik a borok mellett egyéb finomságokat is kínáltak. Újdonság
volt, hogy Csondor Alfréd harmonikás minden megállóhelyen élõzenével fokozta a rendezvény
hangulatát. Elsõként Pozovecz
József látta vendégül a csapatot
a bor mellett langallóval is, majd
Horváth Gyula és Horváth János
portáján vendégeskedtek a túrázók. A harmadik állomáson Kovács Zoltán frissen sült lángost is
kínált az olaszrizling mellé. A negyedik megálló Pápista Judit és
Németh Zoltán pincéjénél volt,

A kívül-belül megújult egészségház
ahol a zsíros és vajas kenyér mellé sütemény is járt. Az utolsó állomáshelynek Nyakas György
adott otthont.
– Megtörténtek a temetõi
fejlesztések is.
– A Magyar Falu Program 4,68
millió forintos támogatásával
aszfaltozott feljáró út épült a Béke utcai Nagytemetõ bejáratától
a ravatalozó vonaláig. A munkálatok során a meglévõ felületbõl
több, mint 100 köbméter anyag
került kiemelésre. Majdnem 300
fm hosszban lett beépítve kerti
szegély az út mindkét oldalára,
majd a kõágyazatra 25 köbméter
aszfalt lett behengerelve. Az útépítés mellett megtörtént a ravatalozó akadálymentesítése is
egy rámpa kiépítésével. A rámpa
mellé mozgáskorlátozott parkolóhely is ki lett építve. Ezzel a
hasznos és impozáns felújítással
tovább bõvült a söjtöri temetõk
infrastrukturális fejlesztése. A
Felsõtemetõbe vezetõ utat még
az év elején hozatta rendbe az
önkormányzat. A tavalyi évben
vállalkozói támogatással és önerõbõl elkészült egy 120 fm
hosszú új, térkövezett járdaszakasz. Emellett mindkét temetõbe
sikerült „Mindenki keresztje” em-

lékmûveket állítani. A Béke utcai
temetõ alsó bejárata is hamarosan kapuval lezárásra kerül. Várhatóan július hónaptól lép hatályba az új temetõi rendelet, ami
szigorúbban szabályozza a söjtöri
temetõk mûködését, amirõl minden háztartás értesítést kap és a
temetõkben is ki lesznek helyezve a tájékoztató táblák. A Magyar
Falu Program járdaépítésre, illetve felújítására idén eddig 10 millió forintot nyertünk el.
– Miként alakul a civil élet?
– A pünkösdi hétvégén ünnepelte fennállásának 20 éves jubileumát a Söjtöri Népdalkör Egyesület. Az aktív tagok mellett az
egyesület korábbi tagjai, támogatók, barátok is részt vettek az
eseményen, ahogy Söjtör Község
Önkormányzatának Képviselõtestülete és dr. Forgó Annamária
jegyzõ is. A szlovéniai Gyertyánosi Dalkör és a Hajnal Mûvelõdési
Egyesület is nagy örömmel tett
eleget a szívélyes meghívásnak.
Köszönet és elismerés illeti az
egyesület tagságát, hogy sokszor
a saját családi életüket is háttérbe szorítva, évtizedek óta képviselik a településüket – mondta
Könyves Gábor.
– nemes –

MEGYE

KITEKINTÕ
Regionális
gyûjtõhelyként
hozták létre alapítói a Szombathelyi Állatkórházat, amelynek
felkészült csapata az elmúlt közel harminc évben végig kísérte
az
állatorvoslás
illetve
a
kisállatgyógyászat fejlõdését,
ahogy nyomon követte a kisállattartási szokások változásait.
A kívánalmakhoz igazítva folyamatosan fejlesztette diagnosztikai, mûtéti eszközparkját. Munkatársai az egyes szakterületeinek specialistái, akikre nyugodtan bízhatják kedvenceiket a
gazdik. Dr. Peresztegi Attila kisállatgyógyász szakállat-orvossal
beszélgettünk, akitõl elöljáróban a kezdetekrõl érdeklõdtünk.

– A létesítmény története valóban lassan harminc évre nyúlik
vissza. Dr. Varjú Gábor kollégámmal, amikor a rendszerváltás környékén kis kitérõk után visszakerültünk Szombathelyre, mindketten úgy ítéltük meg, hogy a mezõgazdaság és az állattartás átalakulásával sokkal nagyobb
igény mutatkozik a kisállatgyógyászatra – mondja kérdésünkre.
– Az elõttünk lévõ generációk
egyetemi oktatásában a ló, a sertés, a baromfi és a marha volt a
fõ irány a kutya és a macska mellett. Az oktatásban más társállati
tantárgyak is szerepeltek, de
nyilván nem olyan mélységgel.
Az akkori tudomány ugyanis még
nem tartott azon a szinten, mint
most, modern technikákkal, új eljárásokkal kihegyezve a társállatok és egzotikus állatok gyógyítására. A 1990-es évek elején,
közepén az állatorvos-társadalom feudális jellegû viszonyokat
tükrözött, a körzetek szétosztása
ezen alapult, nekünk esélyünk
nem volt arra, hogy valamelyiket
megkapjuk. Akkor fogalmazódott
meg bennünk, itt van egy piaci
rés, amit betöltve próbáljunk
meg a kisállat vonalon elindulni.

ugusztus 11–13. között
ismét megrendezésre
kerül Zala megye legapróbb helyszínének legszínesebb kulturális fesztiválja, a
Margófeszt. A 300 lakosú
Szentgyörgyváron irodalmi és
színházi programokkal, koncertekkel, slam poetryvel, kiállításokkal, filmvetítésekkel várják
az érdeklõdõket.

A

A három napon át, egyszerre
négy helyszínen zajló fesztiválon
fellép többek között az Analog
Balaton és a Szabó Balázs Bandája, a Grecsó-Hrutka Tandem, a
Kollár-Klemencz Kamarazenekar,
Beck Zoltán és Szûcs Krisztián a
Cseh Tamás és Csengey Dénes
soha nem hallott dalaiból összeállított estjével, Barkóczi Noémi,
Saiid, a Törzs, a Papaver és az
OIEE. A Margófeszten búcsúzik a
Rájátszás zenekar: Beck Zoltán
(30Y), Egyedi Péter (Óriás),
Grecsó Krisztián, Háy János,
Jancsovics Máté, Kemény István,
Kollár-Klemencz László (Kistehén), Sárközy Zoltán és Szûcs
Krisztián (HS7) zenei formációja.
Zalában lenni kell! – mondta
Gönczi Ferenc, Zala néprajzkutatója, és a szervezõk mindent
meg is tesznek ezért: a rendezvényre zalai lakcímkártyával kedvezményes áron vásárolható belépõ.
A programokra való eljutás
zökkenõmentességét a Zalaegerszegrõl, illetve Hévíz érintésével Keszthelyrõl induló fesztiválbusz-járatok segítenek megoldani. A Veszprém–Balaton
2023 Európa Kulturális Fõvárosa
program támogatásával megvalósuló programsorozat egyik
helyszíne Szentgyörgyvár, ami
Keszthelytõl, Hévíztõl és Zalaegerszegtõl is könnyen megközelíthetõen. A szervezõk örömmel vették a falu segítségadását
a program lebonyolításában.
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Bízza kedvenceit a Szombathelyi Állatkórházra
társunk is. A személyi és a technikai feltételek bõvítése illetve fejlesztése magával hozott egy nagyon komoly specializációt is házon belül, miután nem létezik
olyan szakember, aki minden állatfajhoz ért, és alkalmazási szinten is nyomon tudja követni az
orvostudomány fejlõdését. Így
rám hárult a mozgásszervi, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai esetek vizsgálata, kezelése. Az

az az ága, melynek révén kisrágcsálók, madarak, hüllõk, kígyók,
békafélék, pókok, bogarak, csigák
is megjelennek páciensként kórházunkban.
Dr. Varjú Gábor a belgyógyászati, az onkológiai, a lágysebészeti, a szemészeti és plasztikai
mûtéti feladatokat vállalta el. Fiatal kollégáinkkal szemben elvárás,
hogy az általános ambuláns ellátás során alapszintnél magasabb

Dr. Varjú Gábor
–Mik voltak az elsõ lépések?
– Kétfõs betéti társaságot alapítottunk 1997-ben, és dolgozott
velünk egy félállású asszisztens.
2000-ben már nekem is ez lett a
fõállásom. Ebben az idõben tudatosult bennünk, hogy a bérelt kisrendelõnk már szûkös, nem képes
ellátni azokat a funkciókat, amiket
az évek során kialakítottunk. A különálló praxis létesítése érdekében
Szombathely centrumához közeli
helyet kerestünk, így esett a választásunk a Bartók Béla körút 9/B
alatt lévõ, 1970-es években épült
ingatlanra, amit megvásároltunk.
Rendelõépületté átalakítása három évet vett igénybe. 2005-ben
készült el a jelenlegi formájában is
mûködõ Szombathelyi Állatkórház,
amely három nagy rendelõvel, külön mûtõvel, laborral és szociális
blokkal rendelkezik. Abban az év-

ben be is költöztünk, és már négy
állatorvossal és két-három asszisztenssel kezdtük meg a munkát
korszerû körülmények között.
– Mire törekedtek az állatkórház létrehozásával? Ezt mennyiben követte a személyi állomány
bõvítése, illetve a feladatok lehatárolása?
– A kórház létrehozásával egy
regionális gyûjtõhely létrehozására törekedtünk, amely nem az
egyszerû esetekre fókuszál. Az
évek során ez köztudottá vált, hiszen az egyszemélyes praxist vivõ
kollégák szívesen küldik hozzánk
nehezebb eseteiket. Az évek alatt
jelentõsen bõvítettük személyi állományunkat. Jelenleg hét állatorvossal, nyolc asszisztenssel, egy
laborossal, három recepcióssal,
három gyógyszertárossal dolgozunk és van egy takarító munka-

Dr. Peresztegi Attila
elején egzotikus állatok kezelésével is foglalkoztam, amelynek rejtelmében még diákként dr. Beregi Attila vezetett be, amiért azóta
is hálás vagyok neki. Aztán ahogy
nõtt az ortopédiai esetek száma,
rájöttem, hogy nem tudom a kettõt együtt vinni. Szerencsére érkezett két fiatal kolléganõ, akik
ebben valóban jártasak és rendelkeznek a mai kornak megfelelõ
tudással. Erre nagy szükség van,
hiszen beindult a kisállattartásnak

szinten tudjanak hozzászólni minden esethez, illetve tudják irányítani a beteget a megfelelõ specialistához. A fiatalabbak inkább a
belgyógyászat és a képalkotó
technikák felé mozdultak el. Ez és
a diagnosztikai eszközök és módszerek fejlõdése egyértelmûvé
tette, hogy a mai kor színvonalának megfelelõ mûszerezettséggel is rendelkezzünk.
– Milyen technikai fejlesztéseket hajtottak végre?

– Az elsõ komoly fejlesztésünk
egy röntgengép és egy automatizált analóg elõhívó rendszer beszerzése volt. Attól kezdve, hogy
megjelentek a direkt digitális
technikák, mindig arra törekedtünk, hogy a legmodernebb, a leggyorsabb, a legkomolyabb teljesítményû és a legprecízebb röntgengépeink legyenek. Nemcsak az ortopédiai, de a lágyszöveti mûtéteknél is fontos volt, hogy az ultrahang-készülékeink is a legmodernebbek legyenek. A gasztroenterológia területén az új endoszkópos technikák alkalmazására
koncentráltunk, hiszen a száloptikák finomodásával, méreteik csökkenésével olyan területeket is tudunk vizsgálni, amiket korábban
nem. Régen pesti laborokba küldtük a levett vérmintákat, amivel
azért mindig volt valami gond.
Ezért hoztunk létre helyben labort, amit ugyancsak folyamatosan fejlesztettünk, így már nem
csupán nedves, hanem száraz kémiai technikákkal is tudunk vérvizsgálatot végezni.
– Hogyan látja, sikerült megvalósítani a kezdeti célt?
– A hét minden napján nyitva
tartó állatkórházunk Vas megye
legnagyobb és legjobban felszerelt állatorvosi létesítménye. Munkatársaink szakirányú másoddiplomák megszerzésével, specializációk választásával, továbbképzéseken való részvétellel igyekeznek naprakészek lenni, így mindent megtenni a lehetõ legmagasabb szintû ellátásért. Állatkórházunk ennek köszönhetõen is valóban regionális szerepkört tölt be.
Betegeink nagyobb része Vas megyébõl érkezik, de lefedjük a teljes
nyugat-dunántúli régiót, jönnek
hozzánk Gyõr-Sopron, Zala és
Veszprém megyébõl, sõt még
Ausztriából is. Az állatkórházunkban állatgyógyszertár és kutyakozmetika is rendelkezésre áll –
mondta dr. Peresztegi Attila.
Antal Lívia

A SZERETHETÕ SZENTGYÖRGYVÁRON

Margófeszt – zene és irodalom
Ádovics István polgármester
már másodízben próbált minden
segítséget megadni ahhoz, hogy
a vidéki „kultúr-tivornya” sokak
érdeklõdését felkeltse és fenntartsa.
Fesztiválhangulat, a kortárs
magyar írók legjava és friss megjelenések
a
nyári
szentgyörgyvári Margón is. Az irodalom magányos mûfaj: csak mi
vagyunk és a könyv, versnyi
vagy sok száz oldalnyi utazások
ismeretlen világokba, amelyekben teljesen elmerülhetünk. A
Margó viszont közösségi mûfaj,
az író, a könyv és az olvasó egymásra találása rendhagyó szerzõi esteken, koncerteken és felolvasásokon. A Margó az évek
alatt egy izgalmas, színes és vibráló nyúlüreggé változott, amibe
minden júniusban fejest ugrunk,
hogy megismerjük az irodalmi
csodaországot. A programok között van költészeti mûsor, sok
könyvbemutató és színházi elõadásokat is vendégül látunk.
2011-ben rendeztük meg elõször a Margó Irodalmi Fesztivált
az Ünnepi Könyvhét alternatív
programsorozataként, különbözõ belvárosi helyszíneken. Olyan
íróközpontú irodalmi eseményt
szerettünk volna szervezni, ami
megmutatja a könyveken túli világot. Az évek során több margós program önálló sorozattá
alakult, így például a Rokonok, a
Kedvencek temetõje vagy az Éjszaka a múzeumban. Legnépsze-

rûbb mûsorunkból, a Rájátszásból önálló produkció fejlõdött az
évek alatt, rendszeresen koncertezve fesztiválokon, de töltötték
már meg az A38 Hajót, a Mûvészetek Palotája nagytermét is. A
Margóval mindig az irodalom
közvetítésének új útjait keressük. 2015-ben indítottuk el partnereinkkel az elsõ prózakötetes
szerzõket jutalmazó Margó-díjat,
amit elsõ alkalommal Totth Benedek nyert meg Holtverseny címû
regényével,
másodjára
Milbacher Róbert bizonyult a
legjobbnak a Szûz Mária jegyesé-

vel, 2017 õszén Szöllõsi Mátyás
vehette át a díjat Váltóáram címû novellás kötetéért, míg
2018-ban Mécs Anna Gyerekzár
címmel megjelent, kiemelkedõ
alkotását díjaztuk. A 2019-es évben Fehér Boldizsár Vak majom
címû regényével érdemelte ki az
elismerést, tavalyi Margó-díjasunk pedig Harag Anita: Évszakhoz képest hûvösebb címû kötete lett.
Mivel kis fesztivál vagyunk,
naponta maximum ezer látogatóval, érdemes idõben betervezned minket a nyaradba!

Napijegyed vagy bérleted itt tudod megváltani:
https://tixa.hu/margofeszt2022
JEGYINFORMÁCIÓK:
– május 13-ig: 3 napos bérlet: 9 500 Ft
– május 14-tõl június 20-ig: 3 napos bérlet: 11 500 Ft
– június 21-tõl a fesztivál végéig: 3 napos bérlet: 13 500 Ft
Napijegy: 5 500 Ft
Zalai napijegy (zalai lakcímkártyával): 4 500 Ft
Gyerekeknek 6 éves kor alatt ingyenes,
6-tól 18 éves korig 4500 Ft a napijegy.

RÉGIÓ
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GÖCSEJI ARATÓNAP NOVÁN, A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN

KÖRNYEZET

LENDVAJAKABFA FALUNAPJÁN

A múlt és az elõdök tisztelete Jó szervezés, igényes mûsor

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, egyértelmû,
hogy folytatni kell a ma már hagyománynak számító tevékenységek bemutatását. Ezt szolgálja a
Göcseji Dombérozó rendezvénysorozata is, melynek fontos része
a novai aratónap. Tíz napon át 32
település 100 programmal várja
az érdeklõdõket, hogy megmutassák azon kincseiket és értékeiket, amelyek ezt a vidéket egyedivé teszik.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke kiemelte, a
mai nap kétszeresen is a hagyományokról szól, a 33. novai aratónapról és a 6. Göcseji Dombérozóról, amelyek immár egymás
részeivé váltak azzal a céllal, hogy
szûkebb hazánk szép és nemes értékeit bemutassák.
Nova község 1987. óta szervezi
meg minden júliusban a kézikaszás
aratóversenyt, amelynek ötletadó
gazdája Kiss Mihály népmûvelõ,
Zalakaros nyugalmazott jegyzõje.
Véleménye szerint, nem lehet
eléggé megköszöni a település vezetõinek, hogy ennyi éven át rendületlenül éltetik ezt a gyönyörû
ünnepet, ezt a tradíciót.
Dr. Karamán József, a Zala Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat nyugalmazott igazgatója, az
aratóverseny zsûrijének elnöke
úgy értékelt, ez a rendezvény a
múlt tisztelete. Egy olyan tevékenység tisztelete, ami egykoron
a legfontosabb volt az emberek
életében. Ha nem sikerült jól az
aratás, akkor bizony télen sanyarú
napok vártak a családokra. Mint
mondta, nagyon nehéz átadni a
fiataloknak, mi volt évezredekkel
ezelõtt. De minden újító szándék
ellenére, ezt a rendezvényt úgy
kell megtartani, ahogy van, mert
így fejezi ki leginkább az elõdök
iránti tisztelet, és megbecsülését
mindannak, amit ránk hagytak.

A megnyitón közremûködött a
novai Göcsej Szíve Dalkör. A kézi
kaszás aratóbandák a Zalaapáti
Harmonika Zenekar zenés kíséretében vonultak ki a búzatáblához.
Itt a Vasboldogasszonyi Községi
Népdalkör Egyesület fiataljai buzdításképpen énekeltek.
A régi aratások menetébe a
Gellénházi Tarlóbetyárok bandájából Lóránth Kristófné és Horváth
Jánosné avatott be: Kötélvetésnél
ügyelni kell a szemnél, ezért mindig a szárát kötjük át jó erõsen,

majd lovas kocsikkal malmokba
szállították, Barlahidára, Egerszegre, a kaszaházi malomba,
Petrikeresztúra. A malmok háromféle lisztet adtak, az elsõt a
süteményekhez használták, a második lisztet a mindennapos fõzéshez, a kenyeret is ebbõl készítették, a harmadik liszt, a korpa
volt, amit az állatoknak adtak.
A ságodi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület a kezdetektõl részt
vesz a novai aratónapokon. A rendezvényre mindig hoznak olyan

Munkában a gellénházi tarlóbetyárok
hogy széjjel ne menjen. A csomóba kötött termény a kéve, amibõl
19-et vagy 21-et raknak egymásra. Ez alkotja a keresztet, melynek
legtetején mindig egy kéve van
szemmel lefelé, ezt papnak nevezik. A mezõrõl az udvarra hordták be a kévéket, ahol kazalba
rakták. Ezután jött a cséplõgépes,
aki házról házra járt a faluban. A
segédek mellett két fontos
„poszt” volt, egy motorkezelõ és
egy etetõ, aki a kévét beszórta a
cséplõgép dobjába. Fizetségük általában gabona volt, amit cséplõrésznek hívtak. A kicsépelt magokat az emberek a padlásra vitték,

ételeket, amit régen is szokás volt
ki vinni a mezõre. Idén többek között babos káposztával, kakaós
kaláccsal, krumplis és tepertõs pogácsával készültek. Kiss Csaba kaszás a ságodi bandát immár hét
éve erõsíti. Elmondta, már háromszor volt elsõ, de volt már második és harmadik helyezett is a
kaszások között. Aratási ételbemutatón ugyancsak többször kerültek a dobogó valamelyik fokára. Ezúttal hoztak egy szép aratási
koszorút is, hogy ebben a kategóriában szintén megmérettessék
magukat.
Antal Lívia

KISPÁLI ÚT ÉS A 76-OS FÕÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN

Lendvajakabfa falunapján
minden együtt volt ahhoz,
hogy a magyar-szlovén határtól pár száz métere húzódó településen az ott élõk meghívott vendégeikkel eltölthessenek egy feledhetetlen napot.

Szép idõ, optimális helyszín, jó
szervezés, igényes mûsor, ez jellemezte Lendvajakabfa jelenlegi
képviselõ-testületének elsõ falunapját. Délelõtt ünnepi szentmisét tartottak, majd 14 órától kezdetét vette kézmûves-kirakodóvásárral és szórakoztató programokkal a rendezvény. Egri Éva
polgármester köszöntötte a jelenlévõket, a szomszédos települések képviselõit, a falu lakóit, a
barátokat és a jóakarókat. Örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek, Megköszönte a sok felajánlást, amely hozzásegítette a rendezõ önkormányzatot, hogy igazi
falunapi ünnepet tarthassanak,
annak minden kellékével.
A június 19-i rendezvényen így
bõven volt választék húsételekbõl, amit grillezett zöldségekkel
és sült krumplival kínáltak. A kemencénél és a grillsütõknél
Balazsin Tamás szorgoskodott.

Együtt a vendégekkel: középen Egri Éva és Vigh László
Fagyasztott erdei gyümölcsökbõl
pohárkrémeket készítettek, a helyi Nyitott Szemmel Alapítvány jóvoltából könnyû nyári koktélokat
is kóstolhattak a résztvevõk.
A mûsor összeállításában is a
változatosságra és az igényességre törekedtek. Elsõként Kelemen
Gáspár hegedûjátékát élvezhette
a közönség, aki a kis falut második otthonának választó, világszerte ismert hegedûmûvész házaspár, Kokas Katalin és Kelemen
Barnabás gyermeke. Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház két színmûvésze közkedvelt

operett slágereket adott elõ.
Színpadra léptek a lenti Kis Kerka
Táncegyüttes fiataljai, majd Ihos
József, elõadómûvész, humorista
szórakoztatta a jelenlévõket.
A kirakodóvásár a helyi kézmûvesség értékeit hivatott bemutatni, így Lentibõl Micskó
Jenõné textilszobrászatú fali
képei, Takács Zsuzsanna szalvétatechnikájú ajándéktárgyai, a
rédicsi Léránt Gyula Ádám
gyöngyfûzött ékszerei, illetve a
bödeházi Csány Eliza kosárfonómûhelyének termékei.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos gratulált
a község vezetésének és minden
lelkes szervezõnek a kiváló rendezvényhez. Mint mondta, külön
meglepetés számára, hogy komolyzene is felcsendülhetett, ami
ritkaságnak számít egy falunapon. Beszélt arról is, hogy falun
élni ma már elõny. Ebben a helyi
vezetés szerepe is fontos. Itt,
Lendvajakabfán a polgármester
asszony és a képviselõ-testület
tagjai mindent megtesznek azért,
hogy a falu lakói jól érezzék magukat. Törõdésük a kistelepülés
kinézetében és fejlõdésében is
megmutatkozik.
– liv –

BALATONI STRANDMINÕSÍTÕ MEGMÉRETTETÉS

Körforgalom és kerékpárút épül A vonyarci Lido kapta a legtöbb pontot

A jármûosztályozós csomópont átépítésével körforgalmat
alakítanak ki a Kispáli út és a 76-os fõút keresztezõdésében az Ipari
területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen címû TOPprojekt keretében. Az új közlekedési csomópont és a csatlakozó
útmunkálatok várhatóan az év végére készülnek el.

Balaicz Zoltán polgármester a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón felidézte azokat a beruházásokat, amelyek az északi ipari park
bõvítését illetve megközelítésének javítását szolgálták az elmúlt
idõszakban. Mint mondta, ilyen
volt a Kispáli út felújítása, amit
2020-ban készült el 227 millió forintból. Mint fogalmazott, ennek
folytatása a mostani projekt,
amelyben több mint 660 millió forintos ráfordítással körforgalom
épül a Kispáli út és a 76-os fõút
keresztezõdésében, illetve kerékpárút a Zalaegerszeg-Kispáli bekötõúton. A beruházással biztonságossá válik az északi ipari park
megközelítése, melynek fejlõdéséhez, bõvüléséhez nagymértékben hozzájárul a jármûipari tesztpálya és a körülötte kialakuló gazdasági ökoszisztéma.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a jármûipari tesztpályán mintegy 20 milliárd forintos
költséggel építik az utolsó elemet,
a nagysebességû tesztekre alkalmas ovális pályát, amely 50 százalékos készültségen áll. Hozzátette,
a tesztpályát folyamatosan igénybe veszik a jármûiparban érdekelt

világcégek. Bejelentette, hogy a
Rheinmetall 25 ezer négyzetméteres harcjármûgyára elkészült,
július elején lesz a mûszaki átadá-

épülõ körforgalom és kerékpárút
biztonságossá teszi a közlekedést
nemcsak az ott dolgozók, de a
ságodi településrészen élõk számára is.
Oláh Gábor, a Városfejlesztõ
Zrt. vezérigazgatója az elhangzottakhoz azt tette hozzá, hogy a
közlekedésbiztonságot szolgáló
beruházást az ipari park nagymértékû fejlõdése tette indokolttá.

Az építkezés miatt forgalomelterelésekre kell számítani
sa. Az osztrák AVL felépült autóipari fejlesztõközpontjában már a
beköltözésnél tartanak.
Németh Gábor önkormányzati
képviselõ azt mondta, az északi
ipari parkban gombamódra nõnek ki az egyes gyáregységek,
irodaházak, ami a forgalom növekedését is magával hozta. A meg-

A körforgalmat illetve a ságodi
utca végpontjától a Barényi Béla
utca csatlakozásáig létesülõ kerékpárutat is közvilágítással látják
el. Felújítják a ZalaegerszegKispáli bekötõutat, ahol és a körforgalmi csomópontban a csapadékvíz-elvezetést is kiépítik.
– AL –

A balatoni strandminõsítõ megmérettetésre az idén 45 strand
üzemeltetõje jelentkezett, közülük a legmagasabb pontszámot a
vonyarcvashegyi Lido strand kapta, és 28 strand nyerte el a legjobbaknak járó, ötcsillagos Kék Hullám Zászlót – hangzott el a Balatoni
Szövetség (BSZ) díjkiosztó ünnepségén Révfülöpön.

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szakmai
igazgatója összegezte, hogy a
kormány
2017-ben
indított
strandfejlesztõ programjának elsõ
négy ütemében országos szinten
139 strand 11,6 milliárd forint támogatásban részesült, ebbõl 97
volt balatoni, 8,8 milliárd forintnyi
forrást elnyerve. A program legutolsó, nyár elején lezárult ötödik
ütemében pedig 57 balatoni projekt 1,6 milliárd forint támogatáshoz jutott – mondta, hozzátéve,
hogy ennek köszönhetõen megújultak és családbarátabbá váltak
a fürdõhelyek, egységesebb lett a
balatoni strandok arculata.
Az utolsó fejlesztési ütem legfontosabb feladata a részleges
akadálymentesítés, a strandok
infrastruktúrájának fejlesztése, vízi- és pihenõeszközök beszerzése,
valamint vízi megállóhelyek és kerékpáros szervízpontok kialakítása
volt - tette hozzá.
A Kék Hullám Zászló minõsítésrõl Juhász Szabolcs elmondta: a
települések számára presztízs, hiteles visszajelzést ad a balatoni
strandok szolgáltatási minõségérõl.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, az önkormányzatokat tömörítõ BSZ titkára ismertette: az idén
19. alkalommal hirdették meg a
Kék Hullám Zászló balatoni strandminõsítést. A nevezõk hagyományosan egytõl öt csillagig kaptak
értékelést szolgáltatásaik színvonala alapján, és a korábbiaknál
többféle különdíjat osztottak ki.
A pontozás során vizsgálták
egyebek közt a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát,
az akadálymentesítést, a virágosítást, a gyep és a meder állapotát,
a játszótereket, a sportolási lehetõségeket és a gyerekbarát szolgáltatásokat. Nézték a strandi
vendéglátóhelyek kínálatát is,
fontosnak tartva a helyi termékek
jelenlétét – tette hozzá.
A díjkiosztón elhangzottak szerint 28 balatoni strand érdemelte
ki a legjobbaknak járó ötcsöllagos
Kék Hullám Zászlót, 14 strandra
négycsillagos, 1 strandra háromcsillagos és 2 strandra egycsillagos zászlót tûzhetnek ki. A legtöbb pontszámot a vonyarcvashegyi Lido strand kapta. Az indoklás
szerint a sikerhez hozzájárult,
hogy a strand rendelkezik nagy,

ingyenes parkolóval, gyerekbarát
szolgáltatásokat nyújt, valamint
kulturált vendéglátóhelyek várják
a vendégeket.
Az idén újra meghirdették a
Balaton Családbarát Strandja és a
Balaton Legzöldebb Strandja különdíjakat. Az elõbbit Alsóörs községi strandja, az utóbbit a
gyenesdiási Diási Játék Strand
nyerte el. Idén új elismeréseket is
kiosztottak. A Balatoni Kör meghirdette a Balaton GasztroStrandja díjat, amit Balatongyörök
községi strandja nyert el, ahol példamutatóan, egész évben üzemelnek minõségi kínálattal rendelkezõ vendéglátóhelyek.
Az MTÜ idén elõször kiosztott
különdíját Balatonberény községi
strandja kapta kiemelkedõ szerepléséért. A Balatoni Turizmus Szövetség különdíját a Balatonakali
Mandulavirág Strand nyerte.
A Balaton-felvidéki Nemzeti
Park „Zöld levél díjat” adományozott a zöldfelületi szempontok
alapján kiemelkedõ, „Zöld béka díjat” a környezeti nevelésben kiemelkedõ, és „Zöld fészek” díjat az
élõhelyvédelmi szempontból kiemelkedõ strandoknak. A nemzeti park díjazta fennállásának a három Balaton-parti megye – Veszprém, Zala és Somogy – egy-egy
olyan strandját is, amelyik évek
óta elkötelezetten érvényesíti az
ökológiai szemléletet.
MTI

