
Augusztus 21-én Székely
János szombathelyi me-
gyéspüspök, Márfi Gyula

nyugalmazott veszprémi érsek,
Kövér László, az Országgyûlés el-
nöke, Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõ és dr. Pál Attila,
a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
vágta át a nemzetiszín szalagot
a Szent Péter és Pál apostolok
plébánia Szent Pio közösségi há-
zának avatóünnepségén.

Németh Csaba plébános el-
mondta, a hely közösségi össze-
fogással több év alatt készült el.
Kiemelte: a közösségi értékein-
ket nem csak megvédeni, hanem
szépíteni is kell. A Magyar Falu
Program (MFP) keretében sike-
rült két pályázatot is beadni. Az
egyiket a félkész épület befeje-
zésére, a másikat pedig a kert
megújítására. 

– Azt szeretnénk, hogy a kö-
zösségi ház a falu lakóinak bizto-
sítson helyszínt különféle progra-
mok lebonyolítására.  A rendez-
vényszíntér segít a gyerekeknek
különbözõ ünnepi idõszakokra
való felkészülésben, a kreatív ját-
szóházak és a kézmûves foglalko-
zások lebonyolításában. A felnõt-
teknek elõadásokat, továbbkép-
zéseket tartunk és akár lebonyo-
lítható itt majd egy-egy családi
rendezvény is.  A templom mel-
letti közösségi ház kiegészült
melegítõ konyhával és két vizes
blokkal, így nagyobb volumenû
eseményeket is meg tudunk tar-
tani, illetve a tavaly, hagyomány-
teremtõ jelleggel indított családi
majális is lelkiségében megfelelõ
otthonra lelhet. 

Kövér László összegzése sze-
rint: Magyarországon és a Kár-
pát-medence magyarlakta terü-
letein 216 milliárd forintot meg-
haladó magyar kormányzati tá-
mogatással az elmúlt 12 évben
több mint háromezer templom
újult meg és közel kétszáz új
templom épült, ezek közel két-
harmada katolikus. Felidézte,
hogy az istentelenség hirdetése
mindig embertelenségbe torkol-
lik. Ezt ismerte föl a közösségi
ház névadója, Szent Pio is.  

Cseresnyés Péter szerint a kul-
túra, a nyelvünk megmaradása

és a hagyományok õrzése leg-
elébb a vidéknek, a falvaknak kö-
szönhetõ. A sokszor mostohán
kezelt vidék az elmúlt évtizedben
a kormányzati figyelem közép-

pontjába került. A MFP jóvoltából
16 millió forint pályázati forrás-
ból megszépülhetett a pákai egy-
házi közösségi tér és vonzóvá lett
annak kertje is.
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A pákai Szent Pio közösségi ház

Az október 15-i gálaesten adják át
a megyei Prima díjakat
(Idén a közönség szavazhat a jelöltekre). 

3. oldal

A ZALAI NAPLÓ
következõ száma szeptember 27-én  jelenik meg.

Székely János, Márfy Gyula, Kövér László, Cseresnyés Péter és dr. Pál Attila

Badacsonyi Tamás szervezõ, a
helyszínként szolgáló Pálos
Resort tulajdonosa elmondta: au-
gusztus 12-én a londoni Kevin
Davy White – az Egyesült Király-
ságban idén az év énekese és dal-
szövegírója – itt adott elõször
koncertet Magyarországon. A
szaksajtóban Jimmy Hendrixhez
hasonlított énekes soul, blues és
populárisabb zenei világú dalaival
a néhány éve ugyancsak ebben a
völgyben fellépõ Al Di Meolához
hasonló hangulatú akusztikus
koncertet adott mintegy félezres
közönség elõtt. 

Jövõre június 9. és 17. között
rendezik meg az Örvényesvölgy

Fesztivált, a 2023-as Veszprém-
Balaton Európa Kulturális Fõváro-
sa Program részeként. Zala-
csányba három kontinensrõl öt
nemzetközi fellépõ érkezik, a
dzsessz, az elektro-swing és a
popzene legnagyobbjai, olyan
exkluzív elõadók, akik nem szere-
pelnek más magyarországi feszti-
válon. A bõvülõ rendezvény hely-
színén megmarad az intim, meg-
hitt atmoszféra, amit a lenyûgözõ
környezetben a limitált nézõszám
is biztosít. Az eddigi két színpad
mellé ugyanakkor egy harmadikat
is építenek. A 2023-ban induló
fesztivál programját szeptember
végén ismertetik.

Örvényesvölgy Fesztivál
Új fesztivál született Zalacsányban. A néhány éve kialakított

örvényeshegyi koncerthelyszínen jövõre már kéthétvégés
Örvényesvölgy Fesztivált rendeznek, ahol az eddigieknél is több,
Magyarországon máshol nem szereplõ sztárt látnak vendégül. 



A zalai megyeszékhely tizen-
hét testvértelepülése közül tizen-
egy város – Marl és Kusel (Német-
országból), Klagenfurt (Ausztriá-
ból), Gorizia (Olaszországból),
Krosno (Lengyelországból), a fel-
vidéki Dunaszerdahely, az erdélyi
Marosvásárhely, Barót és
Nyárádszereda, valamint a mura-
vidéki Lendva és a kárpátaljai Be-
regszász – vett részt a díszterem-
ben rendezett ünnepségen. A de-
legáció tagjai a mostani háborús
idõkben különösen fontosnak ér-

zik a baráti kapcsolatok ápolását.
Örömmel fogadták, hogy Ukraj-
nából a beregszászi városvezetõ
is ellátogatott az eseményre.

Balaicz Zoltán polgármester a
delegáció képviselõit köszöntve
kiemelte: a város az elmúlt évti-
zedekben kiterjedt nemzetközi
kapcsolatrendszert épített ki
több európai országgal, de az is
fontos törekvés volt, hogy a hatá-
ron túli aktív magyar közösségek-
kel partnerségi viszonyban legye-
nek. A testvérvárosi kapcsolatok

fõleg a gazdasági, kulturális terü-
letekre és a sportéletre fókuszál-
nak. Mint fogalmazott: az örök
európai értékek összekötnek
minket, és ezt a hagyományt sze-
retnék a jövõben is közvetíteni a
béke és a szolidaritás jegyében.

Az eseményen évfordulós ok-
levelek aláírására is sor került, hi-
szen Beregszásszal 15, Kusellel
pedig 25 éve köttetett meg a
kapcsolat, melyet most egy új
szerzõdéssel erõsítettek meg a
városvezetõk. Babják Zoltán be-
regszászi polgármester és Jochen
Hartloff kuseli polgármester kö-
szöntõjében szintén a barátság és
az összefogás fontosságát hang-
súlyozták. 
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TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ ZALAEGERSZEGEN

A béke és a szolidaritás jegyében
Népes testvérvárosi delegáció érkezett Zalaegerszegre a város

elsõ írásos említésének 775. évfordulója. A vendégek hétvégi a
Vadpörkölt és Borfesztivál nyitó felvonulásán is részt vettek.

A jubileumi ünnepi istentisz-
teleten Kõszeghyné Raczkó Zsu-
zsanna esperes hirdetett igét.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere a város közössége
nevében elismerõ oklevelet
nyújtott át Zsugyel Kornél zala-
egerszegi lelkésznek és rajta ke-
resztül az egyházközségnek. 

A gyülekezet történetérõl dr.
Jáni János tartott elõadást. Az el-
sõ adat Zalaegerszegen lakó
evangélikusokról 1830-ból szár-
mazik, akkor 9 személy vallotta

magát evangélikusnak. 1875-ben
a lélekszámuk már 24 fõ volt. Az
elsõ evangélikus istentiszteletet
1893 karácsonyán tartották a
polgári fiúiskola rajztermében.
1897-ben fiókgyülekezetté vál-
tak, majd 120 évvel ezelõtt,
1902. augusztus 20-án kimond-
ták a zalaegerszegi közösség
önálló gyülekezetté alakulását.
1907-re felépült a templom is. A
legutolsó népszámlálás alapján a
magukat evangélikus vallásúnak
vallók száma 637 fõ volt.

Szent István a templomok
építésével kezdte meg a magyar
királyság megerõsítését, a
templomok a közösségek erõs
védõbástyái voltak – közölte az
igazságügyi miniszter Türjén.

Varga Judit a 800 éves Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony pre-
montrei prépostsági templom
felújítása utáni felszentelése al-
kalmából azt mondta: Szent Ist-
ván idején a templomok közössé-
get teremtõ terek voltak, „ahol a
magyarok lélekben egyesülhet-
tek, egy nemzetté erõsödhettek.
Olyan erõdök, amelyek a vész ide-
jén oltalmat nyújtottak, az újra-
kezdéskor pedig hitet és reményt
adtak az építkezõknek.

Úgy fogalmazott: a türjei Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony Temp-
lom megújulása az állam és az
egyház „példás kézszorításának
eredménye”, a premontrei rend-
nek kiemelkedõ szerepe volt en-
nek a történelmi jelentõségû
Árpád-kori épületnek a megújulá-
sában. 

Kifejtette: a magyar nemzet
„több vészkorszakot élt már túl”,
a tatár pusztítást, a 150 éves tö-
rök hódoltságot, a 20. század ke-
gyetlen diktatúráit, de most, a
21. században is él, virágzik a ma-
gyar nemzet, mert Szent István
erõs erkölcsi alapokra helyezte a
hazát.  

– Ma egy kihívásokkal, bizony-
talanságokkal, válságokkal teli
korba léptünk, szinte egyik pilla-
natról a másikra állt a feje tetejé-
re az eddig biztosnak hitt vilá-
gunk. Olyan idõszak tanúi va-
gyunk, amikor az eddig szilárdnak

vélt viszonyrendszerek és szabá-
lyok felbomlanak, a békénk pedig
komoly veszélybe kerül – jelen-
tette ki Varga Judit.

Nemrég egy világjárvány for-
gatta fel a megszokott életet,
majd pusztító háború tört ki a
szomszédságban, amelynek kö-
vetkeztében már egy „globális
gazdasági válság fellegei tornyo-
sulnak”. De nem csak a harctéren
folyik a küzdelem, Európa egy ré-
sze már jó ideje feladta ragaszko-
dását keresztény gyökereihez, és

ideológiák buborékvilágába került
– mondta a politikus.

Úgy folytatta: a progresszió
arrogáns hívei jogállamisági kön-
tösbe bújtatott támadásokat indí-
tanak a keresztény szabadságu-
kat és alkotmányos önazonossá-
gukat féltõ, de valójában Európa
jövõjéért aggódó nemzetállamok
ellen. Ránk zúdított rágalmaik
nap mint nap próbára teszik több
mint ezeréves kultúránkban, ke-
resztény hitünkben gyökerezõ
erkölcsi alapjainkat. Mindez azért

történik, mert mi, magyarok egy
olyan világban kívánunk élni,
amely olyan természetes közös-
ségeken alapul, mint a család, a
nemzet vagy a történelmi egyhá-
zak – hangsúlyozta a miniszter.

Az Európai Unió ma a hagyo-
mányos európai értékeket taga-
dó Európát épít, Magyarország vi-
szont úgy hiszi, hogy Európát ke-
resztény gyökerei táplálják, épí-
tõkövei pedig a hagyományos kö-
zösségek: a nemzetek, a családok

és a történelmi egyházak. „A kö-
zös alkotmányos örökségünk ré-
szét képezõ értékekre és elvekre
inspirációként tekintünk, amelyek

megerõsítik a tagállamok közös-
ségét, és nem éket vernek közé-
jük”. Arra is kitért, hogy amikor a
szomszéd országban kitört a há-
ború, a magyar nép kiállt az el-
esettek mellett, támaszt és me-
nedéket nyújtott a rászorulóknak.
Bizonyította, hogy valóban Szent
István népe, fontos számára em-
bertársai támogatása. A magya-
rok nem a háború pártján állnak,
békét akarnak – szögezte le Varga
Judit.

Nagy Bálint, a Beruházási és
Építési Minisztérium államtitkára a
térség országgyûlési képviselõje-
ként azt mondta: a türjei prépost-

sági templom és környezetének
teljes körû felújítása, a templom-
belsõ freskóinak korhû helyreállí-
tása jelentõs kulturális és turiszti-
kai értékmegõrzés nemcsak Tür-
jének, hanem az egész térségnek.

– Keresztény gyökereink gon-
dozásával közösségünk új erõre
kaphat, ami azért is különösen
fontos, mert Európa romokban
hever, történelmi és kulturális
gyökereit elszakította, és értékek
nélkül tengõdve próbál megma-
radni. Magyarország azonban a
valódi értékek alapján halad, hisz
a múltjában és a jövõjében is –
fejtette ki az államtitkár.

A Csornai Premontrei Apátság
közleménye szerint a 2016-ban
kezdõdött rekonstrukció révén
kívül-belül teljesen megújult a
türjei Árpád-kori templom 1 milli-
árd 670 millió forintos kormány-
zati támogatással. A 13. század el-
sõ felében alapított monostor ki-
emelkedõ értéke a 14. századi,
Szent László-legendát feldolgozó
falképciklus, a díszítõfestések
többsége már 15. századi, majd
az 1760-as években Dorffmaister
István festette ki a templom
szentélyét és oldalkápolnáját. Az
épület homlokzatát teljesen fel-
újították, csakúgy mint a freskó-
kat és a falfestéseket, a történeti
berendezési tárgyakat, a padoza-
tot és az orgonát. A templom tel-
jes belsõ és külsõ környezetének
régészeti feltárásánál a szakem-
berek megtalálták az alapító sír-
helyét, valamint egy eddig isme-
retlen barokk kori kriptát is.

A felújítást követõ templom-
szentelési liturgiát Udvardy
György veszprémi érsek vezette.

MTI

HAT ÉV ALATT ÚJULT MEG A GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY TEMPLOM

Felszentelték Türje Árpád-kori templomát

Ünnepség az evangélikusoknál
Százhúsz évvel ezelõtt vált önálló gyülekezetté az evangélikus

vallásúak közössége Zalaegerszegen. Augusztus 21-én erre emlé-
keztek a hívek és vendégeik az 1907-ben megépült templomban.

A kiadó ingatlanok piacának
csúcsszezonja augusztusra és
szeptemberre esik, évek óta
ilyenkor keresnek a legtöbben
bérelhetõ házat, lakást, ezért
nem árt tisztázni a hosszútávú
lakáskiadás szabályait. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a következõket írja a közlemé-
nyében: Akik lakóhelyüktõl távol
tanulnak vagy dolgoznak, általá-
ban ingatlanbérléssel oldják meg
lakhatásukat. A megelõlegezett
bizalom mellett érdemes írásban
is rögzíteni a bérleti feltételeket.
Fontos, hogy a bérlõknek a bérbe
vett lakásról mindig legyen érvé-
nyes lakásbérleti szerzõdésük, a
havi lakbér kifizetését pedig ér-
demes dokumentálni. A legegy-
szerûbb, ha a bérlõk átutalással fi-
zetnek, és a közleményrovatban
feltüntetik a dátumot és a bérleti
díj megnevezést. 

A lakóingatlan bérbeadása fõ-
szabály szerint áfamentes, és nem
is kell a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
talnál bejelentkeznie (adószám-
mal rendelkeznie), illetve
áfabevallást beadnia annak a ma-
gánszemélynek, aki gazdasági te-
vékenységként kizárólag áfa-
mentes lakóingatlan-bérbeadás-
ból szerez bevételt. A lakbért, az-
az a lakáskiadás bevételét a bér-
beadónak dokumentálnia kell.

A bérbeadás teljes bevételé-
bõl a jövedelem kétféle módon
állapítható meg. Az egyik lehetõ-
ség a tételes költségelszámolás,
amikor a bevételt csökkentik az
igazolható költségek (közüzemi
számlák, felújítási költségek) és
az értékcsökkenés. A másik lehe-

tõség, hogy a teljes bevételbõl
10 százalék költséghányad levo-
násával állapítja meg jövedelmét
a bérbeadó. Negyedévenként
adóelõleget kell fizetni a megál-
lapított jövedelem után (bevétel-
költség/költséghányad), és a jö-

vedelmet az éves szja-bevallás-
ban önálló tevékenységbõl szár-
mazó jövedelemként kell feltün-
tetni. A bérbeadásból származó
jövedelem után kizárólag szemé-
lyi jövedelemadót kell fizetni, az
adó mértéke 15 százalék. 

A lakáskiadás jövedelmébõl adózni kell
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A Dual Transfer projekt kiemelt
célja volt, hogy a fiatalok jobb
foglalkoztathatóságát növelve
hozzájáruljon a határ menti régi-
ók sikeresebb gazdasági fejlõdé-
séhez. A projektpartnerek ezt
megelõzõen is már dolgoztak
ezen a Right Profession és a Right
Profession II projektek megvalósí-
tása során. Errõl Robert Grah, a
vezetõpartnere, a Muraszombati
Gazdasági Kamara igazgatója be-
szélt. Mint mondta, ennek folyta-
tásaként indították el 2019 õszén
a 341 ezer eurós értékû, most zá-

ruló projektet. A határ két oldalán
levõ térségben tapasztalható
szakképzési és munkaerõ-piaci ki-
hívásokra a partnerség közösen
keresett megoldást, jó gyakorla-
tokat cseréltek a gyakornoki kép-
zési rendszert illetõen, megis-
merték és tanulmányozták a ma-
gyar és a szlovén szakképzési
rendszer felépítését. A projekt ki-
váló alkalom volt arra is, hogy el-
mélyítsék kapcsolataikat a Zala, il-
letve a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarával. A Dual Transfer
projektben 44 általános és közép-

iskola, 178 kis- és középvállalko-
zás, 3 állami szervezet, 33 helyi
közigazgatási intézmény vett
részt. Több mint 1500 fiatal tett
gyárlátogatást 38 cégnél, 110
vállalkozás az iskolákat kereste fel
6290 fiatalnak bemutatkozva. A
kisinas táborok és a duális képzés
modellezése tevékenységek so-
rán több mint 900 tanuló szerzett
személyes tapasztalatot többféle
szakmáról. Minderrõl 550 ezer fõ
tájékozódhatott a médiumokon
keresztül.

A Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kiemelt feladata a
szakképzés, emelte ki Szombath
Valéria gazdaságfejlesztési vezetõ.
Mint fogalmazott, a Dual Transfer
Projektet azért gondolták ki, hogy
népszerûsítsék szakmákat a diákok
körében a határ két oldalán, és
ösztönözzék õket arra, hogy szak-
mákat válasszanak. Ebben szere-

pet játszott az is, hogy Szlovéniá-
val régóta szoros kapcsolatban áll-
nak. A közös múltból eredendõen
is hasonlóak a problémáik a szak-
képzést illetõen. A duális magyar
szakképzést követendõ példának
tekintették a szlovén partnerek,
amely náluk másképp zajlik. A ka-
marák szerepe is csekély, központi
kamarájuknak ugyan van feladata
a pályaorientációban, de a területi
kamaráknak tulajdonképpen nincs
beleszólása a szakképzésbe. 

A projektben nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogyan tudják a
szlovén és a magyar szakképzést
összehangolni, és miben tudnak
egymásnak segíteni, mondta
Vizlendvai László, a Zala Megyei
Szakképzési Centrum fõigazgató-
ja. Ezt a pandémia idején online
konferenciák szolgálták, de közös
tanulmányutakon is részt vettek,
többek között felkeresve egymás

szakképzõ intézményeit. Úgy véle-
kedett, a magyar szakképzési
rendszer jóval elõbbre tart, mint a
szlovén. A tapasztalatszerzés ér-
dekében az osztrák gazdasági ka-
mara mûködését is vizsgálták. Ta-
nulságként vonták le, hogy Auszt-
riában sokkal erõteljesebb a kama-
rák szerepe és érdekérvényesítése
a szakképzésben, mint Szlové-
niában, illetve Magyarországon.
Mindemellett a magyar kamarák

jóval nagyobb hatás- és feladat-
körrel rendelkeznek a képzési
rendszerben, mint a szlovének.

A Dual Transfer projekt az
Interreg V-A Szlovénia-Magyaror-
szág Együttmûködési Program
2014-2020 keretében valósult
meg. A projektpartnerek további
együttmûködésrõl döntöttek,
amelyrõl megállapodást írtak alá a
záró konferencián. 
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Szakmákat válasszanak a fiatalok!

A Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum kezdeményezettje an-
nak a KEHOP-projektnek, amely-
ben a Széchenyi István Techni-
kum valamint a Deák Ferenc
Technikum energetikai korszerû-
sítése valósul meg 1 milliárd 171
millió forintból. Az elõbbi intéz-
ményben a nyílászárók cseréjé-
vel kezdõdött meg a munka,
melynek haladásáról sajtótájé-
koztatón számoltak be. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármester azt hangsúlyozta,
hogy 2013 óta állami fenntartás-
ban vannak a nevelési és oktatási
intézmények, de egy felelõsen
gondolkodó megyeszékhelynek
illetve önkormányzatnak tovább-
ra is úgy kell bánni velük, mintha
szívben-lélekben most is az övék
lenne. 2014-ben ez okból indítot-
tak el egy programot, melyben
célként fogalmazták meg a város
valamennyi bölcsõdéjének, óvo-
dájának, általános és középiskolá-
jának felújítását 2024-ig. Mint
mondta, a Széchenyi István Tech-
nikum valamint a Deák Ferenc
Technikum energetikai korszerû-
sítése ennek a tervnek a legújabb
állomásai. Mindeközben befeje-
zõdött az Eötvös-iskola rekonst-
rukciója 480 millió forintból,
megkezdõdött a Liszt-iskola tor-
natermének felújítása 66 millió
forintból, és hamarosan indulhat
az Apáczai Csere János Mûvelõ-
dési Központ tornacsarnokának
korszerûsítése 250 millió forintos
ráfordítással.  

Bár Magyarország közelít a
teljes foglalkoztatottsághoz, a
szakképzett munkaerõre mégis
óriási igény van, emelte ki Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Mint fogalma-
zott, ebben nagy szerepük van a
szakképzõ intézményeknek,
mert, ha megfelelõ számú és mi-
nõségi fiatal munkavállalót tud
kibocsátani, azzal óriási gondokat
tud levenni a gazdaság válláról.

Az intézmények felújítása is fon-
tos, mert a körülmények sem
mindegyek a diákok és a tanárok
számára. A két technikum re-
konstrukciója kapcsán az ener-
giafelhasználás csökkentésének
jelentõségérõl is beszélt.

Az építõipari szektorban tevé-
kenykedõ vállalkozások 42 száza-
léka tartós munkaerõhiánnyal
küzd, jelezte Szabó Károly, a Zala-
egerszegi Szakképzési Centrum
kancellárja, hozzátéve azt, hogy
jelen pillanatban közel 100 ezer
embernek tudnának munkát ad-
ni. Nagy szükség lenne kõmûve-
sekre, burkolókra, ácsokra, vil-
lanyszerelõkre, erõsáramú, épü-
letgépészeti és magasépítõ tech-
nikusokra. Mint mondta, a BMSK
Sport Kft.-vel közös projektjük
azt szolgálja, hogy a nappali okta-
tás és a felnõttképzés számára
olyan korszerû környezet tudja-
nak biztosítani, amely vonzó le-

het ezen szakmák választásában.
A Széchenyi István Technikum
pedig humánerõforrását és tech-
nikai felszereltségét tudja hozzá-
tenni a képzések sikeréhez.

Némethyné Lövey Zsuzsanna,
a technikum igazgatója azt

mondta, intézményük a tanulók
létszámát és versenyeredménye-
it tekintve a térség egyik leg-
nagyszerûbb építõipari iskolája.
Az építõipari ágazat mellett épü-
letgépészeti, villamos ipari és
elektronikai ágazatban folyik az

oktatás szakképzõ és technikumi
osztályokban, a távközlési ága-
zatban pedig csak technikumi
szinten. A 2021-22-es tanévben
517 volt a tanulói létszám, a kö-
vetkezõ tanévet kilencedik évfo-
lyamon, nappali tagozaton 116

tanuló kezdi meg öt osztályban.
A szakmai képzés színvonaláról
kiemelte, hogy 2017-tõl minden
ágazatban dobogós helyezéseket
értek el az országos szakmai ta-
nulmányi valamint a szakma ki-
váló tanulója versenyeken. A
széchenyis tanulók az elmúlt két
évben az Abu Dhabiban és Ka-
zanyban megrendezett világver-
senyen is ott voltak, és idén is ott
lesznek. Az igazgató beszélt arról
is, hogy diákjaik 40 százaléka ta-
nul tovább fõiskolán, egyete-
men. Azt az örömét is megosz-
totta, hogy közülük többen, vég-
zett szakemberként egykori isko-
lájuk rekonstrukciójában is részt
vesznek.

A sajtótájékoztatón Makovecz
Tamás, a városrész önkormányza-
ti képviselõje, valamint Vizlendvai
László, a Zalaegerszegi Szakkép-
zési Centrum fõigazgatója is mél-
tatta a beruházás jelentõségét.
Az épületek homlokzati nyílászá-
róinak cseréje, a homlokzat hõ-
szigetelése, a lapostetõ hõ- és
vízszigetelése valamint az épü-
letgépészeti fûtésrendszer kor-
szerûsítése valósul meg az intéz-
ményekben. A Deák Ferenc Tech-
nikumban szeptemberben kez-
dõdik meg a kivitelezés. A projekt
fizikai befejezésének határideje
2023 augusztusa. 

– AL –

Idén 16. alkalommal adja át a
Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetségének (VOSZ)
Zala megyei szervezete a me-
gyei Prima díjakat. Újdonság,
hogy ezúttal a széles közönség
ajánlhatja az arra érdemeseket
www.zalavosz.hu weboldalon
szeptember 15-éig. A díjátadó
gálaestet október 15-én tartják
a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban. 

A Prima Primissima díjat
Demján Sándor, a VOSZ elnöke
alapította 2003-ban, amelynek
célja, hogy a kiválóságok elisme-
résével példaképeket állítsanak
a társadalom elé. Balogh Ádám,
a VOSZ Zala megyei elnöke el-
mondta: 2006-ban az ország
megyéi is csatlakoztak a misszi-
óhoz, így Zalában is akkor adták
át elõször a megyei PRIMA díja-
kat a tudomány, a kultúra, a
sport és a mûvészetek területén
kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tóknak. Minden évben hárman
részesülhetnek ebben az elisme-
résben. Idén változás, hogy nem
a gazdasági élet szereplõi tesz-
nek javaslatot a tíz kategória

legkiválóbbjaira, hanem a széles
közönség. Az ajánlott személy
nevével és a jelölés indoklásával
a www.zalavosz.hu weboldalon
tehetik meg ezt szeptember kö-

zepéig. Az ajánlók közül öt da-
rab, a gálaestre szóló páros je-
gyet sorsolnak ki. A gálaest elõtt
két héttel elindul a közönség-
szavazás a Zalai Hírlapban és an-

nak internetes felületén, a
zaol.hu weboldalon. 

A jelöltek személyét egy kul-
turális bizottság közremûködé-
sével a megyei elnökség érté-
keli. Az október 15-i gálaesten a
tíz jelölt közül hárman vehetik át
a PRIMA díjat. Kiosztanak egy
közönségdíjat és egy különdíjat,
továbbá a megye vállalkozóinak
teljesítményét is elismerik. 

A megyei Prima díjak rend-
szerének célja, hogy megõrizze
a magyar értelmiség és szellem
helyi eredményeit, erõsítve a ki-
sebb társadalmi egységek ösz-
szetartozását, elõsegítve fejlõ-
désüket.

A Prima Primissima Díj az ed-
digi közel húsz éves története
alatt megbecsült helyet vívott ki
magának a társadalmi-kulturális
életben, napjainkra már a jelölt-
té válás is elismerésnek számít.

A duális szakképzés továbbfejlesztését biztosító gyakornoki
rendszer bevezetését, a fiatalok ezen szakképzési forma iránti ér-
deklõdésének elõmozdítását szolgálta a Dual Transfer elnevezésû
szlovén–magyar projekt. Magyar oldalról a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara volt az egyik partner, amely a három évig tar-
tó program eredményeit összegzõ záró konferenciának adott
helyt augusztus 23-án a zalaegerszegi székházában. 

A KORSZERÛ KÖRÜLMÉNYEKKEL A SZAKKÉPZÉS NÉPSZERÛSÍTÉSE A CÉL

Energetikai korszerûsítés két technikumban

OKTÓBER 15-ÉN ADJÁK ÁT A MEGYEI PRIMA DÍJAKAT

A közönség szavazhat a jelöltekre
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Egervár falunapjának iko-
nikus és egyben ideális helyszíne
a Pincedombi Szabadidõpark,
amely a közúttól távol, fákkal
körülölelt zöld környezetben kí-
nál zavartalan kikapcsolódási le-
hetõséget. Az idei augusztus 20-i
falunapra is több százan látogat-
tak el, hogy sokszínû programok
közepette töltsenek el egy tar-
talmas napot. Az idõközben lezú-
duló esõ sem zavarta meg önfe-
ledt jókedvüket.

A pandémia az egervári kultu-
rális életet is nagyban érintette,
hiszen a tavaszi, õszi és téli ren-
dezvények, ahogy más települé-
seken, nálunk is elmaradtak –
mondta érdeklõdésünkre Gyerkó
Gábor, Egervár polgármestere. –
Szerencsések voltunk azonban,
hogy minden évben meg tudtuk
tartani a nyári színházi estéket és
az augusztus 20-a környéki falu-
napot. Most, hogy egyáltalán
nem volt korlátozás, kiváltképp
bele tudtuk tenni magunkat a
programok szervezésébe. Idén is-
mételten egy nagyon sikeres nyá-
ri színházi évadon vagyunk túl. A
budapesti Turay Ida Színház 11
elõadására több mint ötezren vol-

tak kíváncsiak. Közben már javá-
ban szerveztük a falunapi ünnep-
ségünket, amely idén épp au-
gusztus 20-ára, szombatra esett.
Mivel most nem 3-4 napos hétvé-
ge volt, ezért egy napra sûrítet-
tük be az összes programelemet.
Egy kivételével, a Fáraó bulival,
amely augusztus 19-én este szá-
mított az érdeklõdõk figyelmére. 

A falunapnak mindig fontos
mozzanata az államalapításra való
megemlékezés és az új kenyér
megáldása, amely ünnepi szent-
mise keretében történt a temp-
lomban. Ezt követõen megkoszo-
rúztuk Egervári László emlékmû-
vét. A misével párhuzamosan, tíz
órakor kezdõdött a fõzõverseny a
Pincedombi Szabadidõparkban.
Németországi testvértelepülé-
sünket, Bettenhausent is magába
foglaló Rhönblick térségbõl nyolc-
fõs küldöttség érkezett hozzánk.

Õk is állítottak ki csapatot a fõzõ-
versenyre. A zsûrinek valóban ne-
héz dolga volt, hiszen több mint
30 ételt készítettek a csapatok. 

Három órától indultak a gyer-
mekprogramok. Az ugrálóvár
mozgásra adott lehetõséget, a
lézerharcban pedig ügyességü-
ket próbálhatták ki. Lakhegyrõl
kitelepült a Pitypang játékudvar,
és egy nagy Rába tûzoltóautó is
érkezett, amivel ismerkedhettek
a gyerekek. Terápiás kutyákat is
simogathattak a gyerekek, és
Chopper motorokon egy kört le-
hetett tenni a faluban, a Faterok
Motorok nevû társaság tagjainak
köszönhetõen. Ez mindig nagy
élmény számukra. Sokadik éve,
hogy Zalaegerszeg és környéké-
rõl számos veterán autós látogat
el falunapunkra. Szebbnél szebb
régi jármûveik bemutatójával ör-
vendeztetnek meg bennünket,

amiért cserébe vendégül látjuk
õket. 

A kulturális mûsor összeállítá-
sában is arra törekedtünk, hogy
valamennyi korosztály találjon
kedvére valót. Borka bohóc szó-
rakoztatta a legkisebbeket, majd
Tóth Szabyé volt a színpad. A vi-
hart jósoló idõjárás-elõrejelzés
igaznak bizonyult: hirtelen lesza-
kadt az ég este öt körül. A zuho-
gó esõ elõl az a több száz ember,
aki itt volt, vagy fedett beállók-
ban húzta meg magát, vagy a
pinceépületben várakozott. Leg-
többen a rendezvénysátort vá-
lasztották, így egy gombostût
sem lehetett volna leejteni. Per-
sze kíváncsiak is voltak a mûsor-
ra, amely a helyi fellépõkkel foly-
tatódott. Balázs Henriett könnyû-
zenei dalokat, az iskolás lányok
pedig moderntáncot adtak elõ.
Ezt követõen kihirdettük a fõzõ-

verseny eredményét.  Pörkölt ka-
tegóriában a „Kelták” csapata,
míg az egyéb kategóriában a
Bódis család érdemelte ki az elsõ
helyet. Természetesen volt a ver-
senynek második és harmadik
helyezettje, valamint négy külön-
díjasa. Nagyon sok csapatot tud-
tunk tehát díjazni, ami azt is je-
lenti, hogy igazán finom étkeket
készítettek.  

Sós Fecó mulatós zenéje után,
este nyolctól a West Régió vette
birtokba a színpadot. A hatfõs ze-
nekar élõben játszott; retró sláge-
rekkel szórakoztatta a közönséget
két órán át. Akiknek mindez nem
volt elég, Dj Hári Attila zenéjére
tudtak még táncolni hajnalig. 

Örömünkre szolgál, hogy az
esõ ellenére idén is sikeres faluna-
pot könyvelhetünk el. A több mint
ötszáz látogató most is azt bizo-
nyította, hogy igenis van igény a

közösségi együttlétre, az ilyen tí-
pusú szórakozásra - összegzett a
polgármester. Mint mondta, sze-
rencsések, hogy olyan szabadidõ-
parkkal rendelkeznek, ahol ennyi
ember nyugodtan összejöhet, és
a gyerekeket sem kell félteni. Az
önkormányzat már készül a szep-
tember 10-i szüreti felvonulásra.
November 5-én az idõseket kö-
szöntik, majd jön a Katalin-napi
búcsú, és az adventi hétvégékre is
kínálnak majd programokat.

Gyerkó Gábor a jelenlegi és a
várható beruházásokról elmond-
ta, a temetõ Fõ utca felõli oldalán
zsalukövekbõl és kovácsoltvas ele-
mekbõl álló, új kerítést építettek,
amely méltó a kegyeleti helyhez.
A sportegyesület a Magyar Falu
Programon nyert támogatásból

hamarosan befejezi a sportöltözõ
felújítását, így ez az ingatlan is
csatlakozhat a már megújított
középületeikhez. Õsszel kettõ bel-
területi kavicsos utat aszfaltoznak
le, továbbá külterületi utakat újí-
tanak fel, hogy az arra járók biz-
tonságban tudjanak közlekedni.
Egervár továbbra is halad azon a
fejlõdési pályán, amelyre évekkel
ezelõtt lépett, hangsúlyozta végül
a polgármester.
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Gellénházán több nagyren-
dezvény kínált kikapcsolódási
lehetõséget a helyiek és az ér-
deklõdõk számára a nyáron. Az
önkormányzat június 25-én tar-
totta meg a hagyományos Szent
Iván-napi mulatságát, majd júli-
us 14-én az idén 32 település
részvételével megvalósult Gö-
cseji Dombérozó rendezvényso-
rozat záróünnepségének adott
helyt. Augusztus 7-én a ZEG
Rally Show-ba kapcsolódott bele
a falu a verseny egyik gyorsasá-
gi szakaszával. A nyár történé-
seit Farkas  Imre  Józsefné polgár-
mester foglalta össze.  

– Június 4-én, a nemzeti ösz-
szetartozás napján a trianoni
emlékmû felavatásával emlékez-
tünk meg az elsõ világháborút
lezáró békediktátum 102. évfor-
dulójáról. Gerzsenyi István helyi
lakos felajánlásának köszönhetõ
ez a köztéri alkotás, ahol ezentúl
minden évben tudunk megem-
lékezést tartani. Rendezvénye-
ink összeállításában az igényes-
ségre és a sokszínûségre töre-
kedtünk. A Szent Iván napjához
kötõdõ falunapunkat is így szer-
veztük meg, amelyen Szinetár
Dóra színmûvész, énekesnõ volt
a sztárvendég, aki énekhangjá-
val lenyûgözte a közönséget. A
sokféleséghez a helyi Vajda Jó-
zsef Népdalkör, a zalaegerszegi
Körtánc Mûvészeti Iskola és az
Ezer Rózsa Kertje Hastánccso-
port is hozzájárult. A falunapon
termelõi vásár és a gyerekek ér-
deklõdésére számító programok
is voltak. Számos fõzõcsapat
szorgoskodott; gellénházi egy-
tálételekkel vendégelték meg a
résztvevõket.

Idén is bekapcsolódtunk a Gö-
cseji Dombérozóba, hiszen a táj-
egység értékeit, hagyományait
faluról falura bemutató tíznapos
rendezvénysorozat ünnepi zárá-
sának házigazdái lehetettünk

július 17-én. Azt gondolom,
ahogy akkor is fogalmaztam kö-
szöntõmben, hogy a göcseji te-
lepülések olyan értékeket rejte-
nek, amelyek sokak számára
nem egyértelmûek, nem köztu-
datban lévõk, viszont megisme-
résre érdemesek megyei és or-
szágos szinten. A Göcseji
Dombérozóval azt kívánjuk meg-
mutatni, hogy itt olyan emberek
élnek, akik számára a néphagyo-
mányok és a népi kultúra meg-
tartása, éltetése fontos. A ren-
dezvénysorozat elmúlt hat éve
adott ehhez olyan pluszt, amely-
re elõbbre tudtuk vinni, hogy mi
göcsejiek vagyunk. 

Magai Ágota, a Göcseji
Dombérozó ötletgazdája vala-
mint Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyûlés alelnöke is ha-
sonló gondolatokkal köszönt el a
rendezvénytõl. A szervezõk és
valamennyi település büszke le-

het a programsorozatra, amely-
nek értéke a tájegység egyedi
természeti környezetében is rej-
lik. Valóban érdemes arra, hogy

a megye turisztikai kínálatának
kiemelten fontos része legyen –
vélekedett a polgármester.

A zárórendezvényen kézmû-

ves kirakodóvásárral, fõzõver-
sennyel, hagyományõrzõ együt-
tesek fellépésével és többféle
zenei stílust képviselõ zenekarok
koncertjeivel vártuk az érdeklõ-
dõket. Újdonsággal is készül-
tünk: az I. Dombérozó Focikupá-
val egy olyan programelemet ta-
láltunk ki, amellyel a sport is be-
került a rendezvénysorozat kíná-
latába. Teskánd csapata nyerte
meg a labdarúgótormát. Kiéle-
zett küzdelemben második lett
Nagylengyel, településünk csa-
pata a harmadik helyen végzett.
A Göcsej totónak is volt
gellénházi dobogósa a második
helyen végzett Tirászi Márk sze-
mélyében. 

A ZEG Rally Show szervezõitõl
felkérés érkezett hozzánk,
amelynek örömmel tettünk ele-
get augusztus 7-én. A rali sport-
ág neves hazai képviselõi vettek
részt az országos hírû verse-

nyen, amelynek egyik gyorsasági
szakaszát biztosítottuk települé-
sünkön. 

Augusztus 20-án, Szent Ist-
ván király és az államalapítás ün-
nepén nagyszabású rendezvényt
tartottunk. A megemlékezés ün-
nepi szentmisével kezdõdött a
templomban, majd a mûvelõdési
ház elõtt folytatódott kenyér-
szenteléssel. Fellépett a Gellén-
házi Szent István Templom kóru-
sa, a Göcseji Szegek Nép-
táncegyüttes valamint az Albat-
rosz Tánccsoport. Ecsedi Erzsé-
bet és Ecsedi Csenge színmûvé-
szek a gyermekek figyelmére
számító mûsort adtak elõ. A nap
este utcabállal zárult.

Két õszi rendezvényt szerve-
zünk: október elsején szüreti fel-
vonulást tartunk, október 14-én
pedig az idõseket köszöntjük.

A nyáron befejeztük a közös
önkormányzati hivatal valamint
a mûvelõdési ház energetikai
fejlesztését. A Magyar Falu
Programon nyert támogatásból
a hivatal tetõszerkezete új
héjazatot kapott, amelyre így
már felkerülhettek a napele-
mek. Ez utóbbit már a TOP Plusz
pályázatból valósítottuk meg,
amely magában foglalta a hiva-
tal teljes villamos hálózatának
megújítását, a világítótestek és
a konnektorok cseréjét, vala-
mint a mûvelõdési ház napele-
mekkel való ellátását. Az iskola
udvarán a Földgázszállító Zrt. és
az iskola alapítványának támo-
gatásából új játszótér létesült. A
Park utcai játszótéren is helyük-
re kerültek az új játékelemek,
amelyek beszerzésére a Magyar
Falu Programból nyertünk tá-
mogatást. Itt a régi játékok újra-
festését és a kerítés megépíté-
sét társadalmi munkában sze-
retnénk megoldani a lakosság
segítségével – ismertette a fej-
lesztéseket Farkas Imre József-
né polgármester. 

Antal Lívia

RENDEZVÉNYEK GELLÉNHÁZÁN

A hagyományostól az autósportig

EGERVÁR FALUNAPJÁRA

Sokszínû programkínálattal készültek

Új kerítést építettek a temetõhöz

A falunapon Szinetár Dóra volt a sztárvendég, 
Farkas Imre Józsefné és Vigh László társaságában

A Göcseji Dombérozó záró eseményén A templom kórusa az államalapítás ünnepén
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Alsópáhok utcaképét min-
den évszakban virágágyások
színpompája teszi egyedivé. Az
önkormányzat közterültekre
való odafigyelése az egész te-
lepülésen megmutatkozik.
Alsópáhok azon kevés falvak,
települések egyike, ahol mind-
két oldalon vezet járda. Az ön-
kormányzat fejlesztési szándé-
kaiban folyamatosan szerepel
az utak, járdák felújítása. E te-
kintetben nemrég két pályázati
projektet fejeztek be. Melyek
voltak ezek? – kérdeztük el-
sõként.   

– A Fõ utcában a temetõi fel-
járótól a Kölcsey utcáig közel
400 folyóméteren, míg a Dózsa
György utcában mintegy 300
méteren létesítettünk térköves
járdát – mondta Horváthné Makó
Judit, Alsópáhok alpolgármeste-
re. – Mindkét helyszínen a kapu-

bejárók elõtti területeken meg-
erõsítettük a járda alapot, vala-
mint kimélyítettük, kitakarítot-
tuk a felújított járdaszakaszok
melletti vizes árkokat. A beruhá-
zás 27 millió forintba került,
melynek 65 százalékát a Belügy-

minisztériumtól nyert támoga-
tásból, míg 35 százalékát önerõ-
bõl biztosítottuk. A Keszthelyi
úttól a Kolping irányába már
megtörtént mindkét oldalon a
járdák rekonstrukciója. A folyta-
tásban egy újabb nyertes pályá-
zatból, Sármellék irányában, a
Dózsa utca keleti oldali járdájá-
nak felújítása valósulhat meg. 

A sportcentrumban idén júni-
usban épült meg a 25 négyzet-
méteres, via coloros térburkola-
tú parkoló a TAO-pályázat egyik
kötelezõ elemeként. A terület a
parkolás mellett padok, asztalok
kihelyezésével pihenõhelyként is
funkcionálhat. 

A Dr. Szántó Imre Általános Is-
kolánk új épületrészében a fenn-
tartó, a Nagykanizsai Tankerületi
Központ beruházásában valósult
meg a tanévkezdésre a vizes-
blokkok felújítása, öt tanterem
padlóburkolatának cseréje és a

szalagfüggönyök felhelyezése. A
tornaterem lány és fiú öltözõjé-
ben szintén megújították a vi-
zesblokkokat. Bõvítették az ud-
vari játszóteret, amelyhez tám-
falat és új kerítést építettek. A
lépcsõsor rendbetétele is meg-
történt a tankerület Magyar Falu
Program által támogatott pro-
jektjében. Az iskolát támogatva
az önkormányzat saját költségén
idén is elvégeztette a nyári tisz-
tasági festést a tanévkezdésre. 

– Az elkövetkezõ idõszakban
még milyen feladatok elõtt áll-
nak?

– A Magyar Falu Programból
támogatást nyertünk a temetõ
ravatalozójának rekonstrukciójá-
ra. Az épület tetõszerkezetét oly
módon növeljük meg majdnem
a duplájára, hogy a szertartás
helyszíne teljesen védett legyen
az idõjárás viszontagságaitól. Az
önkormányzat a temetõ jövõbe-

ni bõvítése érdekében idén
újabb három telket vásárolt, és
még kettõ megvételét tervezi.
Két belterületi útszakasz felújítá-
sa is tervben van idén, miután az
erre a programra 2020-ban be-
adott pályázatunk kedvezõ elbí-
rálást kapott. 

Jövõ évi feladat lesz a zárt-
kerti csapadékvíz-elvezetés
megoldása egy nyertes TOP-os
pályázatból, továbbá mintegy
négy kilométer hosszban több
zártkerti útszakasz aszfaltozása a
vidékfejlesztési programból el-
nyert támogatásból. A Magyar
Falu Programból közterület-kar-
bantartó eszközökre is nyertünk
támogatást, amelyek beszerzése
a jövõ év elején realizálódhat. A
Leader-programra beadott pá-
lyázatunk eredményét egy
10x15 méteres rendezvénysátor
megvásárlása miatt várjuk.

– Visszaállt a rend a hagyo-
mányos rendezvények megtar-
tása tekintetében? 

– Igen, hiszen idén, legalább
is eddig, nem volt semmilyen
korlátozás a pandémia miatt.
Rendezvényrõl rendezvényre
tudtunk haladni. A nõnappal
kezdtük, majd a Déryné-prog-
ram keretében két színházi elõ-
adást tekinthettek meg az ér-
deklõdõk a mûvelõdési házban.
A program szeptemberben foly-
tatódik a János vitéz bemutatá-
sával. 

Legnagyobb eseményünk a
kétnapos falunap, amelyre idén
június 10-11-én került sor. Az el-
sõ nap átadtuk a sportcentrum
legújabb fejlesztéseit: a két
sportpálya világításának korsze-

rûsítését valamint a pályák alatt
kialakított öntözõrendszert. Az
ünnep az Alsópáhoki öregfiúk és
a Fradi öregfiúk között labdarú-
gó gálamérkõzéssel zárult. A
második napon kulturális együt-
tesek léptek fel; községünket a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub énekka-
ra, a Bodzavirág Népdalkör, az
Allegrezza Kamarakórus vala-

mint az iskolások White Horse
Akrobatikus Rock 'n' Roll Tánc-
csoportja képviselte. A faluna-
pon hagyomány, hogy ilyenkor
köszönjük meg azok munkáját,
akik sokat tettek, tesznek a tele-
pülésért, a közösségért. A képvi-
selõ-testület elismerésében idén
is többen részesültek. A legran-
gosabbat, az Alsópáhokért díjat
Lázár László Miklós, a település
korábbi polgármestere, a pol-
gárõr egyesület oszlopos tagja,
valamint Nagy Zoltán, a Bereki

Tõzeg '97 Kft. tulajdonos-ügyve-
zetõje érdemelték ki.

Október elsején tartjuk az
Aranykorúak napját, amelyre
idén is minden hatvan év feletti
lakost várunk. Nem lehet elég-
szer elmondani, hogy mennyire
büszkék lehetünk civil szerveze-
teinkre. Saját tevékenységükben
mindegyikük szép eredménye-

ket tud felmutatni, amellett,
hogy Alsópáhok és más települé-
sek rendezvényeibõl is aktívan
kiveszik részüket. A községi tûz-
oltó egyesület az idei falunapon
megrendezte a Zala Tûzoltó
Kupa elsõ fordulóját. Idén fej-
lesztésbe is kezdtek: új
tûzoltószertárt építettek, a régi
felújítását pedig befejezik de-
cember végére – tájékoztatott
Horváthné Makó Judit alpolgár-
mester. 

Antal Lívia

Alsópáhok utakra, járdákra koncentrálva

A falunap nagy érdeklõdésnek örvendett

Új járda a Dózsa utcában

Horváthné Makó Judit
alpolgármester
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Kustánszeg a Göcseji tájegy-
ség egyik legjellegzetesebb falu-
ja a völgyek-dombok ívét követõ
utcáival, melyek ennél fogva
jobban ki vannak téve az idõjá-
rásnak. Felújításuk éppen ezért
állandó pályázati cél az önkor-
mányzat számára, amely idén
három helyszínen valósított meg
út- és járdarekonstrukciót.
Kustánszeg rendezvényei tekin-
tetében is számíthat figyelemre,
különösen, ha annak a templom-
domb ad helyt, ahonnét párat-
lan kilátás nyílik a települést kö-
rülölelõ dombokra, és a völgy-
ben meghúzódó tóra.  

– Három pályázatból is tudtak
utakra, járdákra fordítani. Melyek
ezek?

– A Magyar Falu Programból el-
nyert 16,5 millió forintból a Dózsa
utca egyenes szakaszának re-
konstrukciója történhetett meg
augusztusban. Az útburkolat hely-
reállítása hideg remix eljárással
valósult meg, utána pedig aszfal-
tozva lesz – tájékoztatott Bécs
Tiborné polgármester. – A Paraszai
út felújítása is már sürgetõ kérdés
volt, amelyre megoldás született
a vidékfejlesztési programon el-
nyert közel 40 millió forinttal. A
támogatói szerzõdés megkötése
után megérkezett az elsõ elõleg,
amelybõl megkezdõdhet az út re-
konstrukciója. Ez a beruházás 2,7
millió forint saját erõt igényel. A
Belügyminisztériumtól kapott
18,6 millió forinthoz is tettünk 3,3
millió forint önerõt, amelybõl a
Kossuth Lajos utcában a hivatalig
tartó járdaszakaszt tudtuk felújí-
tani. 

A vízkárok elhárítása valamint
az útburkolat állagmegóvása
szempontjából fontos pályázati
projektünk a csapadékvíz-elvezetõ
csatorna kiépítése, amely szintén
a Kossuth Lajos utcát érinti az út-
test jobb oldalán a kempingtõl a
hivatalig, az úttest bal oldalán pe-

dig a meglévõ csatorna folytatása
szintén a hivatal épületéig. A beru-
házásra a TOP-programon nyer-
tünk 40 millió forintos támoga-
tást. A csapadékcsatorna egyik fe-
le a felújított járda mellett már el-
készült, valamint a hivatal, az or-
vosi rendelõ, a szálló és a kultúr-
ház épülettömbje elõtti parkoló
újraaszfaltozása és az útburkolati
jelek felfestése még folyamatban
van.  

– Milyen más pályázatokat va-
lósítottak meg idén?

– A Magyar Falu Programból
tavaly elnyert 15,4 millió forintból
az udvar felõli IKSZT vízszigetelése
is megtörtént a nyáron. Nagyon
nagy munkával járt, mert a kultúr-
ház mellõl az összes földet ki kel-
lett ásni, belül pedig a felázott va-
kolatot kellett eltávolítani. A kivi-
telezõ a falak mellett speciális szi-
getelõanyaggal látta el a mennye-
zetet is. Munkájukkal elégedettek
lehetünk, mert egy teljesen meg-
újult épületrészt kaptunk vissza.

Az udvaron a tavaly létesített
sportpark mellé egy játszóteret is
szerettünk volna kialakítani, ami
egyelõre terv, mert pályázata tar-
taléklistára került. Még a pályáza-
toknál maradva, a közösségszer-
vezõ bértámogatására nyertünk

3,5 millió forintot. Várjuk a tûzifa-
pályázatunk eredményét: 70 köb-
métert szeretnénk kapni. Önkor-
mányzatunk idén is támogatja az
iskola- és az óvodakezdést gyere-
kenként 10 ezer forinttal. A szük-
séges kérelmeket a munkáltatótól

kapott jövedelemigazolással
együtt kell benyújtani. 

– Milyen rendezvényeket
tartottak?

– Idén ez idáig valamennyi ha-
gyományos rendezvényünket
meg tudtuk tartani, így a farsan-
got és a nõnapot, amelyekre a
Nemzeti Mûvelõdési Intézettõl ka-
pott egymillió forintot használtuk
fel. Március 15-én Barcza Boldizsár
honvédõrnagy sírkövénél emlé-
keztünk meg a 1848-49-es forra-
dalomról és szabadságharcról a te-
metõben. Húsvéti játszóházat ren-
deztünk a gyerekeknek, majd gye-
reknapot a tóparton, ahol lovas-
kocsikázással, ugráló-várral, lán-
gossal és jégkrémmel vártuk õket. 

A Göcseji Dombérozóhoz kap-
csolódó rendezvényünket július
10-én tartottuk a tájháznál, mely-
nek kiállítását meg lehetett tekin-
teni. Kárpáti János göcseji anekdo-
tákat adott elõ. A tájház mellett la-
kó Márkus Gyuláné a régi idõkrõl
mesélt. Külön öröm volt számára,

hogy mindezt a 88. születésnapján
tehette meg. Lénárt Ferenc „Léna”
kerékpáros világjáró ázsiai úti él-
ményeirõl számolt be filmvetítés-
sel egybekötve a rendezvényen. 

Augusztus 5-én nótaestet tar-
tottunk, amelyen településünk
szülötte, Kustán Ádám gitármû-
vész „Hazatérés” címmel adott
mûsort, fõként angol nyelven írt
saját szerzeményeibõl válogatva.
Nagyon büszkék lehetünk rá. El-
mondta, tíz éve vett elõször kezé-
be gitárt. Pályafutását a Little
Blueman zenekar gitáros-énekes
frontembereként kezdte. Annak
feloszlását követõen 2020-ban
szóló karrierbe fogott, dalaival klu-
bokban, fesztiválszínpadokon lép
fel országszerte.

Elõadásának nem is lehetett
volna ideálisabb helyszíne, mint a
templomdomb, amely páratlan
panorámájával Kustánszeg éke. In-
nét rálátni a falura, a tóra is, sõt a
szomszédos Németfalu házai is
láthatóak. Szeretnénk megõrizni
ezt a panorámát, mellyel kapcso-
latban jó hír, hogy három telekkel
gyarapodott önkormányzatunk
területe a templomdombon, ame-
lyek az idén februárban elhunyt
Bogár Imre, Zalaegerszeg rend-
szerváltás utáni elsõ polgármes-
terének birtokában voltak. Fia, Bo-
gár Miklós Zoltán ajándékozta a
telkeket önkormányzatunk számá-
ra, amit ezúton is köszönünk. 

A nótaest a kultúrház udvarán
folytatódott. Mindenkit megven-
dégeltünk a képviselõtársak és a
hivatal dolgozói által készített
babgulyással, valamint sertés- és
vadpörkölttel, illetve a rendezvé-
nyeinket segítõ, támogató asszo-
nyok által készített dödöllével. A
vacsora után Takács Krisztián mu-
latós zenével szórakoztatta a je-
lenlévõket.

Szeptember 17-én lesz a szüre-
ti felvonulás, amit ismét támogat
a Zala Megyei Önkormányzat 300
ezer forinttal. 

– liv –

Kustánszeg páratlan környezetben

Elkezdõdött a Dózsa utca rekonstrukciójaKustán Ádám elõadása a templomdombon

A Tájház elõtti járdaszakasz felújítása elkészült
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Zalakaros várossá nyilvání-
tásának 25. évfordulója alkal-
mából rendeztek ünnepséget
július közepén a Karos Korzón
található Látogatóközpontban.  

A jeles jubileumi rendezvé-
nyen tiszteletét tette: dr. Kövér
László, a Magyar Országgyûlés
elnöke, Nagy Bálint, az Építési és
Beruházási Minisztérium ál-
lamtitkára, a térség országgyû-
lési képviselõje; Cseresnyés Pé-
ter országgyûlési képviselõ;
Sylwester Lewicki, Olesno város
polgármestere és az Olesnoi de-
legáció tagjai; Harald Lechner,

Asperhofen település polgár-
mestere és az ottani delegáció.
Az ünnepélyen a szokások sze-
rint, jelen voltak a megyei és he-
lyi szervezetek, intézmények, hi-
vatalok és települések vezetõi,
elöljárói is.

Háda László plébános kérte a
Mindenható áldását a városban
idén született aprónépre. Miu-
tán egy nagy tapssal köszöntöt-
ték az immáron zalakarosivá
avatott kicsiket és a 10 szülõ

párt; Novák Ferencet, Zalakaros
Város polgármesterét kérték föl
beszédének megtartására. Az
üdülõvárost 12 éve polgármes-
terként irányító településvezetõ
elismerte, hogy a harmónia és a
sikerek mellett a küzdelmek is

megjelentek az elmúlt negyed-
században. Örömmel nyugtázta,
hogy magyar és európai siker-
történetként, közel 32 millióan
látogatták a fürdõt a nyitás óta,
ami óriási eredményt jelent. A
kistérségi központ a nehéz idõk-
ben is összetartással és tenni
akarással képes volt megõrizni
és megerõsíteni a turisztikai po-
zícióit. A megvalósult beruházá-
sokra és építkezésekre büszke
polgármester szerint a kitûnõ

adottságokat mindezidáig sike-
rült jól kihasználni.

A jeles alkalomból nemcsak a
legifjabb városlakókat köszön-
tötték, hanem azt a 21 fiatalt is,
akik az idei évben töltik, töltöt-
ték be a 18. életévüket. A
zalakarosi programok és együt-
teseink rendszeres kísérõje, a
Bojtár Népzenei Együttest hall-
hatta ezt követõen a közönség.
Olesno, a lengyel partnertelepü-
lés polgármesterének üdvözlõ
szavai és ajándékátadása után,
Nagy Bálint mondta el gondola-
tait. Szerinte Zalakaros kitûnõen
megtalálta helyét és szerepét az
életben, miközben egy ember-
léptékû, egyedi karakterrel bíró
családi üdülõhelyet üzemeltet,

színes és sokrétû turisztikai kí-
nálattal. Úgy látta, hogy a vész-
terhes idõkben még nagyobb
összetartásra, kooperációra és
együttmûködésre lesz szükség
ahhoz, hogy a dinamikus fejlõ-
dés a jövõben is megmaradjon.

A zalakarosi Mérei Gabriella
színésznõ, Radnóti Miklós, Nem
tudhatom címû versét szavalta,
majd dr. Kövér László szólt a
vendégekhez. A számadást vizs-
gálva úgy látta, hogy a kiemelt
sikertörténet mögött hit, akarat
és kitartó munka érhetõ tetten,
ami békét, biztonságot és jólé-
tet eredményezett. A városlakók
helytállása, kitartása a termálvíz
áldásával párosulva segített ab-
ban, hogy a versenytársak mel-

lett is mindvégig eredményesen
teljesítsen. A városépítõ nemze-
dékek erõfeszítése nem volt hiá-
bavaló, ezt igazolja a 25 év alatt
ide érkezett több, mint 31 millió
gyógyturista is.

Ezúttal is sort kerítettek a
2022. évi kitüntetések átadásá-
ra. ZALAKAROS IFJÚ TEHETSÉGE
kitüntetõ díjat kaptak: Hozen-
steiner Csilla és Hozensteiner
András tanulók. A teremíjászat
sportágban elért kimagasló
eredményeik elismeréséül
ZALAKAROSÉRT kitüntetõ címet
adományoztak: a Karos Park Kft.
részére, a városüzemeltetési
gazdasági társaság színvonalas
tevékenységének, a település-
tisztaság, a virágosítás területén
elért kiemelkedõ munkájának di-
cséreteképpen. 

ZALAKAROS TURIZMUSÁÉRT ÉS
VENDÉGLÁTÁSÁÉRT kitüntetõ dí-
jat adtak át: Üsztöke Botond, a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
elnöke, a Hotel Karos Spa vezér-
igazgatója részére Zalakaros Vá-
ros turisztikai szolgáltatásainak
fejlesztéséért, valamint a turisz-
tikai szereplõk közti kooperáció
elõsegítéséért végzett példaér-

tékû munkavégzésének tisztele-
teképpen. ZALAKAROS SPORTJÁ-
ÉRT kitüntetõ díjat adományoz-
tak Bognár Ottó Péter, a
Zalakaros és Térsége Sportegye-
sület elnöke részére, Zalakaros
Város sportjában végzett több
évtizedes lelkiismeretes és kitar-
tó munkájáért. A közönség vas-
tapssal ismerte el a sportszak-
ember helytállását. 

ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT ki-
tüntetõ díjra érdemesítették:
Bazsóné Horváth Magdolnát a
település közösségi, kulturális
életében betöltött több évtize-
des aktív szerepéért. ZALAKAROS
EMLÉKPLAKETTET: Deutsch Bálint
kapott a település turizmusában
és vendéglátásában betöltött
évtizedes szerepéért, koordiná-
ló, kezdeményezõ tevékenysé-
géért. 

ZALAKAROS KULTÚRÁJÁÉRT ki-
tüntetõ díjat ez alkalommal a
Rügyecske Tánccsoport részére
adták át, elismerve a város kul-
turális életében betöltött aktív
részvételüket. A díjat Paksi Valé-
ria, a tánccsoport vezetõje –
tapsvihar közepette – vette át.

Nemes Norbert

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG

Zalakaros 25 éve város

Díszvendégek, kitüntetettek, fellépõk együtt

Köszöntötték a legifjabb városlakókat

A rendezvényre nemcsak az
elszármazottakat, hanem a falu-
hoz rokoni szállal kötõdõket is
meghívták, akik a helyiekkel
együtt a pihenõhely diófáinak
árnyékában foglaltak helyet.
Farkas Tiborné Mária, a falu pol-
gármestere köszöntõjében a
szülõfölddel kapcsolatos gondo-
latait osztotta meg: 

– Hisszük, hogy a család után
a szülõhely, az iskolai, avagy fia-
talságunkat meghatározó emlé-
kek örökre összekötnek bennün-
ket. Itt voltunk fiatalok, itt tanul-
tuk a betûvetést, tõlünk volt
hangos gyermekzsivajtól az isko-
la. Tiszteltük és szerettük az elõ-
deinket. A szülõföld éppen ezért
marad kedves életünk végéig,
még akkor is, ha máshol éljük
életünket, máshová rendelt sor-
sunk – mondta.

Farkas Tiborné idén polgár-
mestersége huszonötödik évét
kezdte meg, így beszédében
ennek okán is visszatekintett az
elmúlt évtizedekre. Pályázatok
egész sorát valósították meg,
melynek eredményeként több
száz millió forint érkezett a tele-
pülésre. Többek között haszon-
gépeket szereztek be, játszóte-
ret létesítettek, felújították a
régi iskolát, a ravatalozót, a te-
metõben sétányokat alakítottak
ki, kívül-belül renoválták a falu-
házat. A mostani rendezvény-

nek is helyt adó Vitárgya-
hegyen esõbeállóval pihenõhe-
lyet létesítettek 2020-ban, 2,6
millió forint saját erõbõl. Nem-

rég fejezték be az elõtte húzó-
dó Vitárgyai út rendbetételét,
amit 380 méteren kapott aszfal-
tot. Továbbá felújítottak két kõ-
keresztet, és hamarosan az õs-
honos gyümölcsfákat is elülte-
tik. Minderre a Herman Ottó In-
tézet zártkerti pályázatán 17,5
millió forintot nyert az önkor-
mányzat. A 2001 óta mûködõ
falugondnoki szolgálat a közel-
jövõben immár negyedik falu-
buszát kapja meg a Magyar Falu
Programon elnyert 15 millió fo-
rintból. A Gõsfa Község Kultúrá-
jáért, Fejlõdéséért Egyesület

pályázati forrásból fedett pihe-
nõhelyet létesített a falu köz-
pontjában, ahol fennállásuk
húszéves jubileumát tartották
júniusban.

A találkozón dr. Rátkai László
jáki esperes-plébános celebrálta
a szentmisét. Kulturális egyesü-
letek és könnyûzenei együttesek
léptek fel. A gyerekek ugráló-
várakon szórakozhattak, mozog-

hattak. Vacsorára vad- és sertés-
pörkölttel vendégelték meg a
résztvevõket. Ezeket a költsége-
ket a négy települést, köztük
Gõsfát érintõ, Közösségfejlesztõ
együttmûködések címû TOP-
program pályázati forrásából fi-
nanszírozták. 

Az immár aszfaltos Vitárgyai
utat söröshordó-gurítással
Peczeli Zoltán mûszaki ellenõr,
Farkas Tiborné polgármester, és
Kiss Attila, a kivitelezést végzõ
Telekes-Ép Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója avatta fel.

– liv –

ÚTAVATÁSSAL ÉS SOKSZÍNÛ MÛSORRAL

Falunapi találkozó Gõsfán
Gõsfán a Vitárgya-hegy völgyében kialakított pihenõhely

adott otthont a település falunapjának és az elszármazottak ta-
lálkozójának, július 23-án. A helyszín kiválasztásában az is szere-
pet játszott, hogy elkészült a Vitárgyai út felújítása, amit az ese-
mény alkalmával avattak fel.  

felelõsségvállalással

VARGA TIBOR
8900 Zalaegerszeg, 

Landorhegyi út 26. IX/56.

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

E-mail: vargatibor002@gmail.com

VESZÉLYES FÁK

KIVÁGÁSA

A  Cro-Tour kerékpáros túra
során a hat különbözõ régióban
élõ horvát kisebbség tagjai ke-
rékpáron látogatták meg egy-
mást. Legutóbb 2016-ban vol-
tak a Mura-menti horvát telepü-
lések a rendezvény házigazdái,
adta hírül a Kanizsa Újság
hírportálja.

A programot az Országos Hor-
vát Önkormányzat szervezi 2015
óta. Gyõr-Moson Sopron megyé-
tõl Zalán át, egészen Szegedig
van képviselete a horvátoknak.
Idén Dél-Zalára esett a rendezés,
így egy csaknem 50 fõs kerékpá-
ros társaság indult el augusztus
26-án Nagykanizsáról.

– Egyfelõl az a célja, hogy az
ország különbözõ részein élõ,
sokszor több száz kilométerre élõ
horvátok megismerjék ezeket a
településeket, az itt élõ horvát
embereket, a gyönyörû tájat. A
másik oldalon azt tapasztalom, a
helyiek is örülnek, amikor vendé-
gül láthatják a többi horvátot, az
ország különbözõ részeirõl. Kicsit
elbeszélgetnek, jó kis csapat ala-
kul ki, minden alkalommal egy-
egy ilyen hétvégén – mondta el
Gugán Iván, az Országos Horvát
Önkormányzat elnöke.

Bality Szilveszter egy Pécs
környéki faluból, Szalántáról ér-
kezett. Több éve résztvevõje a
magyarországi horvátok hagyo-
mányos kerékpáros túrájának. A
fiatalember a kapcsolatépítés mi-
att tartja fontosnak, hogy ne
hagyja ki a közös tekerést.

A csapat három napig kerék-
pározott a Mura mentén, az ott
élõkön kívül egy-egy település
nevezetességével, hagyomány-
õrzésével ismerkedtek meg.

KERÉKPÁROS TÚRA

Cro-Tour



FALUKÉP8 RÉGIÓ
Balatonmagyaródon három

napon át ünnepelhetett a Kis-Ba-
laton közvetlen közelében fekvõ
falu közössége.  Elsõ nap este a
budapesti-csepeli Tamariska
Táncmûhely fiataljai néptánc-
gálával örvendeztették meg az
érdeklõdõket a mûvelõdési ház-
ban, másnap este a Szúnyogok-
kal táncoló éjszakai túra során a
bátorságukat próbálhatták ki a
résztvevõk. Július 30-án, a falu-
nap utolsó napján pedig a fõzõ-
versenytõl kezdve a színes prog-
ramokon át minden adott volt a
felhõtlen és vidám a kikapcsoló-
dáshoz, amit az idõként megere-
dõ esõ sem zavart meg.

Erdõs János polgármester nyi-
tóbeszédében a közösség össze-
tartozását hangsúlyozta:„Közösen
élünk át szép pillanatokat, olykor
vitázunk egy kicsit, de ez az élet
rendje. Mindnyájan különbõzek

vagyunk, de van bennünk egy kö-
zös pont, hogy mi balaton-
magyaródiak vagyunk. Építjük,
szépítjük településünket, vagy ép-
pen közösségi munkát végzünk. A
falunap lehetõséget ad arra, hogy
megéljük milyen a közösség ré-
szének lenni. Erõsíti összetartozá-
sunkat, mert megmutatja értéke-

inket, amire büszkék lehetünk, és
amiért érdemes dolgoznunk a jö-
võ érdekében. A falunap kiváló al-
kalom a barátokkal való találko-
zásra, a hétköznapokból való ki-
szakadásra, hogy aztán újult erõ-
vel mindegyikünk folytathassa
munkáját” – mondta.

A háromnapos falunap színvo-
nalas megrendezésében kivette
részét az önkormányzat, a képvi-
selõ-testület, a polgárõr és a tûz-
oltó egyesület, a Kis-Balaton Ala-
pítvány és a süti szakkörösök. A
rendezvény sikeréhez második al-

kalommal járult hozzá a budapes-
ti-csepeli Tamariska Táncmûhely.

A polgármester érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy a tánc-
mûhely két vezetõje, Hudák Já-
nos és Hudákné Farkas Sára ko-
rábban vásárolt egy ingatlant a
településen. Felkeresték, hogy
szeretnének itt edzõ- és élmény-

tábort szervezni, amelyre idén
második alkalommal került sor 24
gyermek részvételével. Az önkor-
mányzat térítésmentesen fel-
ajánlotta számukra a kultúrházat
a próbákhoz, és a volt óvoda he-
lyén kialakított társalgót az étke-
zésekhez. Az önkormányzat idén
is megvendégelte a gyerekeket
pizzával. A Kis-Balaton szívébe
vezetõ túrán is részt vehettek,
amit Herczeg Attila alpolgármes-
ter szervezett számukra. Tavaly
és idén is ezt táncgálával köszön-
ték meg, akkor augusztus 20-án,
mert azon a héten voltak itt, idén
pedig július 28-án, a falunap elsõ
napján egy bõ másfélórás színvo-
nalas mûsorral. 

A falunapi rendezvénysorozat
keretében ugyancsak második al-
kalommal került sor a 4 kilométe-
res Szúnyogokkal táncoló éjszakai

túrára, amit a táncmûhely fiataljai
sem hagytak ki. A polgármester
elmondta, péntek este hét órakor
16 csapat indult neki az éjszaká-
nak, hogy 8 állomáson izgalmas
ügyességi feladatokat és találós
kérdéseket oldjon meg. A progra-
mot Gyepes Csilla és Szûrös Adél
képviselõk, valamint Zsovár Kata-
lin, közösségszervezõ szervezte.

Szombaton teljesedett ki a fa-
lunap, amely fõzõversennyel in-
dult 11 csapat részvételével, amit
a Zalamerenyei Népdalkör négy
tagja bírált el. Õk is felléptek, raj-
tuk kívül a helyi a Kendermagos
Dalkör és a Színe Java Színjátszó
Kör, a Völgyifalui Népdalkör, vala-
mint két mûsorszámmal a Tama-
riska Táncmûhely. A Balaton-
magyaródi Sportegyesület kara-
tései bemutatót tartottak, a Kani-
zsa Oldtimer Kerékpáros Szövet-

ség korabeli kerékpárokat állított
ki. Az önkormányzat ebéddel és
délután lángossal vendégelte
meg a lakosságot. Mindeközben
kihirdették a fõzõverseny és az éj-
szakai túra eredményeit. A Decsi
fivérek operett mûsora után bál
kezdõdött, amelyen az Alfa Zene-
kar szolgáltatta a zenét az éjsza-
kába nyúlóan.

A falunapi kavalkádnak a tele-
pülés központja adott otthont.
Itt már korábban létesítettek egy
fedett közösségi színteret külön
nézõtérrel és színpaddal, amely-
nek faszerkezetét nemrég újra-
festették. Erdõs János polgár-
mestertõl megtudtuk, hogy idén
természetközeli szabadidõpark-
kal bõvítették a faluközpontot a
Balaton Fejlesztési Tanácstól el-
nyert 5,6 millió forintból. Létesí-
tettek egy részen fûzfaárnyé-
kolóval védett, mezítlábas sé-
tányt más-más felületû anyagok-

ból. Szomszédságába pedig pa-
dokat helyeztek ki. Az 1920 óta
mûködõ Balatonmagyaród Köz-
ségi Tûzoltó Egyesületnek egy
fedett szertárat építettek. Ez
emlékhelyül szolgál, bemutatva a
nagy múltú egyesület történetét
valamint régi lóvontatású tûzol-
tókocsiját, amit hamarosan felújí-
tanak majd. A gyerekek számára
két arckivágásos fotófalat állítot-
tak oda.  

A polgármestertõl megtud-
tuk, hogy a Magyar Falu Progra-
mon elnyert két pályázatból új
kerítést építettek a temetõben,
valamint urnafalat és térköves
járdát létesítettek 2021-ben. A
járdaépítés folyatására beadott
pályázatuk nem nyert, de remé-
lik, késõbb jó hírt kapnak ez ügy-
ben. Várják a Leader-programra
benyújtott pályázatuk eredmé-
nyét. Önjáró fûnyírót és damilos
kaszát szeretnének beszerezni,
amelyhez 10 százalékos önerõt
kell biztosítani önkormányzatuk-
nak. Szeptemberben szüreti fel-
vonulás is lesz, októberben a
szépkorúakat köszöntik, valamint
megrendezik a díszmadár-kiállí-
tást. Remélik, hogy a folytatás-
ban a halloweeni tökfaragást és a
Mikulás-ünnepséget is meg tud-
ják tartani a gyerekeknek. 

Antal Lívia

BALATONMAGYARÓD FALUNAPJÁN

Néptáncgála és éjszakai túra

– Régi hagyomány nálunk a
falunap és elszármazottak talál-
kozója megrendezése, de a köz-
ség egyik közmegbecsülésnek
örvendõ tagját, közalapítvá-
nyunk elnökét tragikus autóbal-
eset érte Zalacsány térségében,
ezért úgy döntöttünk, hogy nem
most van az ideje az ünneplés-
nek. A gyermeknapot az Anna
naphoz kapcsoltan viszont nagy
sikerrel tartottuk meg július 24-
én. Jurina Beáta énekesnõék in-
teraktív, dalokkal tûzdelt mûso-
ruk keretén belül varázsolták el a
kicsiket és nagyokat egyaránt!
Volt légvár, mobil kalandpark,
rodeo-bika, lufi hajtogatás, arc-
festés, lovagoltatás, állatsimoga-
tás. mindemellett korlátlan
mennyiségben fogyaszthattak
zsíros kenyeret, üdítõ italokat,
vizet és fõtt kukoricát. A búcsúi
hagyományokhoz kapcsolódóan
egy búcsúi sátras is kínálta játé-
kait. A kitûnõ idõjárási körülmé-
nyek között megtartott rendez-
vényre a környezõ települések-
rõl is sokan érkeztek. A felnõtt
szülõket és hozzátartozókat is
beleszámolva, 150-nél több em-
bernek tudtunk önfeledt órákat,
örömteli szórakozást szerezni.

– Milyen források segítik a
falu fejlõdést?

– Még tavaly nyújtottunk be a
Belügyminisztérium kiírására egy
pályázatot, ami idén, a búcsú ün-
nepére lett készre jelentve. A Fõ
utca, a buszmegállótól induló

szakaszának és az Új utca teljes
hosszban történõ aszfaltozására
nyertünk jelentõs pénzügyi tá-
mogatást. Egyelõre sikertelenül
pályáztunk a Magyar Falu Prog-
ram (MFP) keretében az önkor-
mányzati épületünk modernizá-
lására, valamint a Fõ utca továb-
bi szakaszának aszfaltozására. Az
MFP-ban nyertünk egy kistrak-
tort és az ahhoz tartozó eszkö-
zöket, amik segítik a seprést, a
síkosságmentesítést, a fûnyírást,

a vízelvezetõ árkok oldalainak fû
-és gyommentesítését. A traktor
mellett bozótvágókat is sikerült
beszerezni és üzembe állítani. A
falu rendben tartását a Start köz-
munkaprogramban résztvevõ
munkavállalókkal oldjuk meg. Õk
a közterületek, a porták elõtti ár-
kokat, a temetõ és parkok rend-
ben tartását végzik. A virágosí-
tással és további településdeko-
rációs feladatokkal is megbíztuk
õket. 

– Milyen rendezvények erõsí-
tik a lakók összetartozását?

– Készülünk az októberi idõ-
seket köszöntõ ünnepségünkre.

Az adventi idõszakban közös
gyertyagyújtáson veszünk majd
részt és a karácsonyi ünnepkör-
ben is több program lesz. A ta-
valyi sikert meglovagolva,
szenteste, szép zenei kísérettel
egy terepjáró autóval két an-
gyal viszi a szaloncukrot a tele-
pülés minden ingatlanjához.
Örülünk, hogy békés, összetar-
tó, jóakaratú közösségben élhe-
tünk.

Nemes Norbert

Az összetartó Zalaigrice 
A Zalaigrice településnév egy bájos zalai falucskát idéz, segí-

tõkész lakóival, szépen gondozott, virágosított portáival, rende-
zett környezetével. A megye szívében fekvõ község napjainkban,
122 lelket számláló település. A dimbes-dombos táj, a zöld lege-
lõ, a sûrû, érintetlen erdõk varázsa, és az idilli környezetben el-
terülõ pacsai-tó kiváló kikapcsolódási, kirándulási lehetõségekkel
kecsegtetnek az ide látogatók számára. A fitneszparkot és a fa-
lut is egyre több turista keresi fel – összegzett HHoorrvváátthh  GGyyöönnggyyii,,
a község polgármestere, akit elöljáróban a környéken nagy hírrel
bonyolított gyermeknap megszervezésérõl kérdeztünk.

Egy élhetõ, gondozott, ked-
ves, mintegy háromszáz lelkes
kistelepülésen szép természeti
környezetben élünk. A teljesen
kiépített infrastruktúra is adott
ahhoz, hogy mindenki megta-
lálja a mindennapok boldog-
ságát, adott összegzést LLóótthh
EEsszztteerr,, Bókaháza polgármeste-
re, akit elöljáróban a falunapról
kérdeztünk.

– Községünkben ismét, egy
vidám, az összetartást és az ösz-
szefogást erõsítõ falunapot sike-
rült szerveznünk. Pályázati forrá-
sok ezúttal ugyan nem álltak
rendelkezésre a sztár fellépõk
meghívására, de az önerõbõl
szervezett programok a kikap-
csolódást, a jókedv kiteljesedé-
sét, a szórakozást szolgálták. A
közösségi együttlét alkalmával
délelõtt kosárlabda- és focimér-
kõzések, délután a családok igé-
nyeit szolgáló vendégfellépõk
hoztak könnyed perceket. Fellé-
pett a Kis Hétrét Együttes, meg-
elevenedett a Móka Palota vilá-
ga, Salamon Ferenc gitárszólója
és éneklése a slágerek és operett
dalok világába repített bennün-
ket. Nagy sikert aratott a
Zalaapáti Harmonika Zenekar,
akik másfél órás mûsorral szóra-
koztatták a szép számú közönsé-
get. A helyi Bokréta Népdalkör is
színpadra lépett velük, hangula-
tos nótacsokorral. A felnõttek a
kézmûves kirakodóvásár porté-
kái közül válogattak, a gyerekek
élvezték a csillámtetoválást, a
népi játszóházat, az ugráló vár,
csúszda játékelemeit. A település
lakosságát finom vacsorával kí-
náltuk, a zenés-táncos szórako-

zást igénylõk pedig az esti bálon
szórakoztak. 

– Milyen irányba indult el a
falu fejlõdése?

– BM-es forrás és önerõ fel-
használásával még a rossz idõ be-
köszönte elõtt szeretnénk készre
jelenteni a Rákóczi utcai térköves
járdaszakasz kivitelezését még
akkor is, ha ez a szakasz valószí-
nûsíthetõen érintett lesz egy ké-
sõbbi csapadékvíz elvezetési
projekttel.  Tavaly a temetõben
megtörtént a partfal megerõsí-
tése, de a csapadékvíz még több
helyen okoz gondot, így ezt or-
vosolandó a déli részen indulnak
el a munkálatok. A faluközpont-
ban van szép sportparkunk, de
ott már egy nagyobb szabadtéri
játszótér elemei nem fértek vol-
na el, ezért a Magyar Falu Prog-
ramhoz (MFP) kapcsolódva ha-
marosan játszótér épül a Hegy
utcai, a forgalomtól távolabbi ön-
kormányzati területen. A kisgyer-
mekes szülõk azért is örülnek a
fejlesztésnek, mert 2011 óta
nem mûködik óvoda a faluban. A
régi temetõi kerítés helyett új
tájba illõ, fém térelválasztó ké-
szül október közepéig, de a par-

kosítás és a hiányzó járda kiépíté-
se is elkészül. Sajnos a fiatal szü-
lõket építési telekkel nem tudjuk
ide vonzani, a CSOK-képes ingat-
lanok is elkeltek, ezért lehetõsé-
geinkhez mérten a falurendezési
tervet majd úgy igyekszünk mó-
dosítani, hogy építési telkek ki-
alakítására is lehetõség nyíljon.
Szeretnénk bekerülni abba a
kisrégiós kerékpárút-hálózatba,
ami a felhagyott vasúti töltés
mentén érinti Zalaszentgrót és
Kehidakustány mellett a kis-bala-
toni településeket is. Van tenni-
való a zártkerti utak rendbe téte-
le ügyében, de azt elmondhatjuk,
hogy az összes gyalogjárdánkat
mára sikerült modernizálni. Az
Agrárminisztérium Hungarikum
Emlékbizottság támogatásával
számos felújítást tettünk, így
megszépült a templomkerti szo-
bor csoport: az Alexandriai Szent
Katalin és a Szent Antal szobor.
Nepo-muki Szent János szobrát
az Újfalui patak mentén, egy kis
közparkban állítottuk fel. Gondot
fordítunk az útmenti kõkereszt-
jeink kijavítására is. Lépésrõl lé-
pésre, de fejlõdünk.

– nemes –

Bókaháza lépésrõl lépésre

Színpadon a helyi Kendermagos Dalkör



Alsónemesapáti képviselõ-tes-
tülete döntése értelmében idén
Farkas Anna és dr. Kremznerné
André Ildikó érdemelte ki ezt az
elismerést. Pereszteginé Cziráki
Katalin polgármester méltatásá-
ban elmondta, hogy a tavalyi fa-
lunapon a községbõl elszárma-
zott Farkas család lánya, Anna
megajándékozta õket kézzel hor-
golt függönyeivel, amely azóta a
tájház ablakait díszíti. Ebbõl jött
az ötlet, hogy a varró és a kreatív
szakkör mellett horgoló szakkör
is mûködjön a faluban. Kiemelte,
Anci néni nemcsak tárgyi, de esz-
mei értéket is adott a település-
nek, ami elismerésre méltó. 

Dr. Kremznerné André Ildikó,
majdnem mindenki óvónõje
negyven évig volt munkatársa,
késõbb vezetõje az Alsónemes-
apáti Maci Óvodának. A polgár-
mester azt hangsúlyozta, hogy
óvónõi pályával csodálatos hiva-
tást választott magának. A ma
már nyugdíjas Ildikó sokat tett a
rájuk bízott gyermekek szeretet-
és felelõsségteljes neveléséért.
Lelkiismeretes és áldozatos
munkája elismeréséül kapja az
Alsónemesapátiért díjat.

Alsónemesapáti falunapján
azokat is szokták díjazni, akik az-
nap bográcsok mellett serény-
kednek, hogy finomabbnál fino-
mabb ételeket kínáljanak a részt-

vevõknek. Hat csapat gondosko-
dott errõl, az önkormányzat pe-
dig a húsalapanyagról. Az elké-
szült ételeket a polgármester
mellett Krápicz László és Sándor
atya, mint a zsûri elnöke bírálták
el ízvilág, díszítés és tálalás sze-

rint. Minden csapat dobogós he-
lyezést ért el: oklevél és ajándék
volt a jutalmuk. Harmadikak let-
tek a Kócos mókusok valamint az
óvónõkbõl, szülõkbõl és gyere-
kekbõl álló „Rossz” anyák, máso-
dikak a 30-asok és a Dudi team,
elsõ helyen végeztek a Sült kuka-
cok, valamint a Mama és csapata.  

A falunapon kiállítás nyílt,
amely a Harangláb Kulturális és
Faluszépítõ Egyesület Öltöge-
tünk – Hímzõ szakkör Apátiban cí-
mû projektje keretében valósult

meg az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma támogatásával a
Csoóri Sándor Alapból. A Bodza
tanyában megrendezett tárlaton
a Kocsisné Koszorús Anikó népi
iparmûvész által vezetett Újraöl-
tünk örökítünk hímzõ szakkör, a
Krápicz Lászlóné közmûvelõdési
szakember vezette Kreatív varró
szakkör, valamint a Farkas Anna
vezette Horgoló szakkör tagjai
mutatkoztak be nagyfokú kéz-
ügyességrõl és ötletgazdagság-
ról árulkodó munkáikkal. 

Alsónemesapáti falunapi ren-
dezvényén a Zalaapáti Harmoni-
kások, a Bibrics Táncegyüttes, va-
lamint Jurina Beáta és Szilinyi
Arnold, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház színmûvészei lép-
tek fel. A játszótéren csúszdák és
egyéb különleges játékok várták
a gyerekeket, akik lézerharc-
játékban is kipróbálhatták ma-
gukat.

A. L.A fõzõverseny díjazottjai

A KÖZÖSSÉG ÜNNEPE ALSÓNEMESAPÁTIBAN 

Elismerések átadása és kiállítás

Pereszteginé Cziráki Katalin, Dr. Kremznerné André Ildikó, 
Farkas Anna és Gecse Márta aljegyzõ

Alsónemesapáti ismét bemutatkozott falunapján. A rendezvény-
nek helyt adó Közösségi Parkban együtt ünnepeltek a falu lakói, a
kisgyermekes családoktól kezdve az idõsebbekig, ami arról árulko-
dott, hogy itt valóban összetartó közösség él. A kézmûves szakkö-
rök kiállításával azt is megmutatták, hogy mennyire tisztelik ha-
gyományaikat. Az Alsónemesapátiért díjak átadásával pedig azt bi-
zonyították, hogy elismerik a közösségért végzett munkát.

Augusztus elején falunapi ren-
dezvényt tartottak Kerkafalván,
ahol gyermekprogramokkal, fõzõ-
versennyel és kulturális mûsorral
kedveskedtek a falubelieknek és
az elszármazottaknak. A fõzõver-
senyen zömében pörköltek ké-
szültek, melyek közül a zsûri a leg-
jobbnak a szarvaspörköltet
cukkinifánkkal kínáló helyi csapa-
tot választotta. 

A rendezvény megnyitóján Ne-
mes Kálmán polgármester a tele-
pülésen megvalósult fejlesztések-
rõl beszélt.  

– Az elmúlt években mintegy
200 millió forint támogatás jutott
a faluba. Megújult a kultúrház,
nyertünk falubuszt is, továbbá 9
millió forintot fordítottunk a kul-
túrház melletti melléképület fel-
újítására. Mezei utak megújítására
106 millió forintot nyertünk, vár-
hatóan szeptemberben kezdõdik
majd a kivitelezés. Saját erõbõl,
ebben az évben a Kossuth Lajos
utca aszfaltozását valósítottuk
meg, a Start-munkaprogram ke-
retében közel 1,7 millió forint ér-
tékben. A könyvtár belsõ felújítá-
sát is végzik, az épület külsõ rend-
be tételét jövõre tervezzük. HA
ezzel végzünk, akkor elmondhat-
juk, hogy a közösségi tér, a falu-
ház környéke rendben lesz. Emel-
lett a református templom és a
parókia is megszépült, melyre
összesen 40 millió forint támoga-
tást fordítottunk. A templomnak
a külsõ felújítása, a tetõszerkeze-
tének a cseréje az egy pár évvel

ezelõtt már megtörtént. Úgyhogy
a külsõ felújítás rendben van, csak
belül kellett renoválni az épületet.

A polgármester elmondta,
hogy nagyon sokat jelent Kerka-
falvának, kistelepülés lévén, hogy

a Magyar Falu programból hívhat-
nak le forrásokat, ugyanis saját
erõbõl nincs lehetõsége az önkor-
mányzatnak arra, hogy nagyobb
beruházásokat végezzen. A jövõ-
beli tervekrõl is beszélt, melyben
kiemelt fontosságú számukra a
Kossuth utcának a további szaka-
szának a felújítása. Itt egy kis
gondjuk van, mivel erdészeti
használatban is van az egyik sza-
kasz, így arra közvetlen pályázati
forrást nem tudnak igénybe ven-
ni.  Magyar Falu programban sze-
retnének pályázni még és egy a

közösségi tér bõvítését szolgáló
kiülõ megvalósítására. 

A falu közösségétõl jók a visz-
szajelzések a fejlesztésekkel kap-
csolatban. Településünk népsze-
rûsége is nõtt, hiszen az elmúlt
idõszakban öt család is itt telepe-
dett le és hosszú idõ után végre
gyermek is született a faluban,
ami elõremutató számunkra. 

A rendezvényen jelen volt Vigh
László országgyûlési képviselõ,

miniszteri biztos, aki köszöntõjé-
ben a vidékfejlesztés fontosságá-
ról beszélt, melynek hatása észre-
vehetõ a faluban is. A megnyitót
követõen egy fûnyíró traktor át-
adása következett, melyet mint-
egy 1,7 millió forintos pályázat út-
ján vásároltak. Az új eszköz a köz-
területek, a temetõk rendben tar-
tását segítheti. 

A falunapi programban Ihos Jó-
zsef humorista is fellépõk között
volt. A rendezvényt a megyei ön-
kormányzat 300 ezer forinttal tá-
mogatta. 

KITEKINTÕ 9MEGYE

Utak, épületek újultak meg Kerkafalván
Közel 200 millió forintos fejlesztés valósult meg a Zala megye

északnyugati csücskében található Kerkafalván. A különbözõ pályá-
zatoknak és fõleg a Magyar Falu programnak köszönhetõen utak és
épületek újulhattak meg. 

A Turay Ida Színház lesz vendég-
elõadónk szeptember 26-án, ami-
kor Barta Lajos: Szerelem címû
színmûvét láthatja a nagykanizsai
közönség, Mikó István, Détár Enikõ
és Benkõ Péter fõszereplésével.
Ugyancsak a Déryné-program ke-
retében a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes ad mûsort: december 12
én, a „Kárpátok visszhangja” címû
táncszínházi elõadással jönnek
hozzánk. A Petõfi Irodalmi Múze-
um szervezésében, október 12-én
és 13-án, a Petõfi múzeum-buszt
látjuk vendégül a mûvelõdési köz-
pont melletti parkolóban. Az inte-
raktív kiállításra szeretettel várjuk
majd az általános és középiskolás

diákokat. Ugyancsak a Petõfi Klub
programsorozatához kapcsolódva,
november 14-én pedig Szántai La-
jos térkép-történész tart elõadást:
„A világ szabadsága és a magyarok
istene” címmel. 

Folytatódik a felnõtt színházi
bérletsorozatunk is, melynek hely-
színe a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színházterme lesz. A
2022-2023-as színházi évadunk
Bródy, Hevesi és Rátkai elõadásso-
rozata összeállt már. A Bródy-bér-
let keretében „A tanú” címû elõ-
adást láthatja a nagyérdemû publi-
kum, a Zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház társulatának vendégjá-
tékában. Aztán a fõvárosi Fórum

Színház is szerepel nálunk, „a Hût-
lenség ára” címû krimi-vígjátékkal.
A Bródy-bérletes közönség a
veszprémi Pannon Várszínház:
„Hotel mentol” címû elõadását lát-
hatja még. 

A Hevesi-bérlet keretében, a
Karinthy Színház elõadásában a
„Tortúra” címû pszichothriller kerül
mûsorra. A Veres 1 Színház a „Sör-
gyári capriccio” darabot hozza el
hozzánk. A fõvárosi Örkény István
Színház pedig a Hevesi-bérlet kö-
zönsége számára „Az ügynök halá-
la” címû színdarabot mutatja be. A
Rátkai bérlet-sorozat jegyében, a
Veres 1 Színház elõadásában a
„Padlás” címû musical tekinthetõ
meg; a Turay Ida Színház elõadásá-
ban pedig a „Segítség, én vagyok a
feleségem!” címû szerepcserés
vígjátékot láthatják. Terítékre kerül
az Orlai Produkció „Hogy szeret a
másik” címû színdarabja is a Rátkai
bérlet közönsége számára. Régi és
új bérleteket október közepétõl
válthat a kedves közönség.

Nemes Norbert

KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Színes õszi-téli programkínálat
A Kanizsai Kulturális Központ (KKK) teljes gõzzel készül az õszi-téli

programkínálatának folyamatos színesítésére. Új szakköreink indul-
nak a Petõfi Klub keretében, az októberi-novemberi idõszakban,
amelynek a fõ motorja a Nemzeti Mûvelõdési Intézet. Az õ támogatá-
sukkal indul a mézeskalács-készítõ, a hímzõ, az éremgyûjtõ és a
quilling (papírcsík technika) szakkörünk. Ezen kívül ugyancsak egy or-
szágos projekt keretében a Déryné-program is elindul nálunk – foglal-
ta össze KKoovvááccssnnéé  MMiikkoollaa  MMáárriiaa,, a KKK-igazgatója.

Vigh László, Mácsek Attila és Takácsné Horváth Beáta önkormányzati
képviselõk és Nemes Kálmán adták az új fûnyíró traktort



– A közelmúltban rendeztük
meg a hagyományos, a község
legnagyobb eseményének számí-
tó falunapunkat, ahol a kulturális
programok mellett, a már szoká-
sosnak tekinthetõ „mezõgazdasá-
gi gépegységek”, kistraktorok,
kapálógépek, más néven a
jukkerek jelmezes, vidám verse-
nyére, felvonulására is sor került.
A felvonulást sokan „Flúgos fu-

tamként” is emlegetik. A saját ké-
szítésû járgányok mulatságos via-
dalában ezúttal tíz induló között
dõlt el, hogy ki a leggyorsabb.
Délelõtt a fõzõverseny startolt,
melyen tíz környékbeli csapat,
baráti társaság készített ízletes
bográcsételeket ebédre. Az étkek
alapanyagát és a tûzifát az önkor-
mányzatunk biztosította. Az ün-
nepi szentmisét a 88 évvel ez-

elõtt emelt kápolnában tartottuk,
melynek felújítása nemrég feje-
zõdött be. Önkormányzatunk ko-
rábban megkereste a Szombathe-
lyi Püspökséget, mint a kápolna
tulajdonosát, anyagi forrást kérve
a felújításhoz. A tõlük kapott há-
rommillió forint mellé 200 ezer
forint saját erõt tudtunk felaján-
lani a rekonstrukció véghezvitel-
éhez. A rédicsi Római Katolikus

Egyházközség irányításával teljes
körû felújításon esett át a kápol-
na. Volt külsõ és belsõ vakolás,
festés, meszelés, csatornázás,
vízszigetelés, a torony réz leme-
zeinek helyreállítása. A kõmûves-
mesteren kívül dolgozott itt ipar-
mûvész is, aki szintén az egyház
megbízása alapján elvégezte a ré-
gi kápolnaajtó restaurálását. A ká-
polna környékét mi magunk hoz-

tuk rendbe, az elöregedett tujá-
kat kivágtuk, helyettük 16 gömb-
juhar fát ültettünk. A hely mos-
tanra szép, vonzó és barátságos
lett. A falunapon rajtam kívül
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos és Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyûlés al-
elnöke is köszöntötte az egybe-
gyûlteket. A sztárfellépõk idén a
Pacsirták voltak, a rendezvény éj-
szaka bállal zárult. 

– Milyen további fejlesztések
voltak, lesznek?

– Nemcsak a kápolna öltözött új
ruhába. Az újtemetõben álló nagy
kõkereszt az önkormányzat jóvol-
tából szépült meg, most nyáron.
Önerõbõl jobbára csak karbantar-
tásra, javításokra futja, ezért igye-
keztünk megragadni több pályáza-
ti forrást. A Magyar Falu Program-
ban 10,4 millió forintot nyertünk a
Petõfi utca mintegy 160 méteres
szakaszának aszfaltozására. Az út-
felújításon kívül kaptunk 7,5 millió
forintot a közösségi színtér mo-
dernizálására. Az év végéig, e he-
lyen: járólap csere, vizesblokk ki-
alakítás, festés, villanyszerelés, fû-
tés korszerûsítés is napirenden
van. A közmûvelõdés támogatásá-
ra odaítélt egymillió forintból több
más mellett: konyhaszekrényeket,
beltéri székeket, köztéri padokat
vásároltunk. Amilyen kicsi telepü-
lés vagyunk, olyan sok rendez-
vényt tartunk, szinte minden má-
sodik hónapban. Turistaszállónk a
Hetésben újra jellemzõ, és a falu-
ban is készített, baba alakú fonott
süteményrõl kapta nevét. A hetési
szõttes népszerûsítésre berendez-
tünk egy négy szövõszékbõl álló
mûhelyt, ahol szakköröket, tanfo-
lyamokat tartunk.

Nemes Norbert

Mezõgazdasági gépek „Flúgos futama”

Zalaszombatfa mindig szépül
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A járványhelyzet okozta két
évnyi kényszerszünet és kiha-
gyás után ismét megrendezték
a rétesfesztivált Tótszer-
dahelyen. A gasztronómiai
programon résztvevõ lelkes
csapatok most is nagyon sok-
féle finomsággal lepték meg a
vendégeket. 

– Ezúttal nem is annyira a ver-
sengés, hanem inkább maga a
bemutató, illetve a kóstoltatás ju-
tott most fõszerephez. A helyi és
környékbeli ételkészítõk a haj-
szálvékony tésztákba változatos
töltelékeket tömködtek: túró,
tök, mák, káposzta, meggy, alma,
és ezek házasítása is megtörtént.
A Mura menti horvát nemzetiségi
településen gibanicának nevezett
kézzel gyúrt és nyújtott finomsá-
got sütötték a helyi, az eszte-
regnyei, a letenyei, a becsehelyi
csapatok – mesélte a program
szervezõi nevében Tislér István, a
Mura Régió Európai Területi Tár-
sulás igazgatója. – A falunappal
egybe kapcsolt program fõ motí-
vuma mellett, számos más, a Mu-
ra menti horvátságra jellemzõ
kulturális és népi hagyomány-
megõrzõ kísérõprogramot is kí-
náltunk az érdeklõdõk számára,
mint hálószövés, népi kosárfonás,
korongozás, lovagoltatás, folklór-
fesztivál. Rendezvényük fõ célki-
tûzése a Mura menti horvát ha-
gyományok, népszokások, népi
ételek és kulturális örökség be-
mutatása, valamint ezek tovább-
adása és megismertetése az if-
jabb korosztállyal és az ide láto-
gatókkal. A résztvevõk és az elfo-
gyasztott rétesek számából ítél-
ve, ezúttal is jól sikerült a feszti-
vállal ötvözött gasztronómiai se-
regszemle megszervezése és le-
bonyolítása.  

Elnyertünk korábban egy hor-
vát–magyar Interreg-es pályáza-
tot, amelyben határokon átnyúló-
an 14 (hét magyar és 7 horvát)

fesztivált bonyolíthattunk. Ebbõl
az egyik volt a mi, két évtizedes
gyökerekkel rendelkezõ sikeres
rétesfesztiválunk. Már csak három
fesztivál van hátra: a szepetneki
Nemzetiségi örökségek találkozá-
sa, a Valkonyai lúdvércjárás és a
Goricanban látogatható Mura-
menti hagyományos ételek feszti-
válja, amire ugyancsak nagy elán-
nal készülünk.

– Milyen feladatokra kon-
centrálnak?

– A Mura Régiónak három pá-
lyázatát is készre jelentjük idén.
Egy projekt keretében megkez-
dõdött a Murakeresztúr és a hor-
vát Muraköz megyei Kotor
(Kotoriba) között létesítendõ Mu-
ra-híd és a kapcsolódó közútsza-
kaszok tervezése, amelynek vég-
sõ célja, hogy a két település kö-
zött közvetlen határkapcsolatot
jöjjön létre. A murakeresztúri híd-
hoz kapcsolódó tanulmánytervek
2022. decemberéig készülnek el.
A munkánk, elsõ körben, a tájba
illõ és a környezeti szempontokra
is figyelõ mûtárgy megközelíté-
sére vonatkozott. 

A Két folyó, egy cél 2. elneve-
zésû projektet is mi készítettük
elõ, kiadványokat adtunk ki és el-
láttuk a hozzá kapcsolódó PR-
tevékenységet. Tótszerdahely te-
lepülés külterületén található

mesterséges tó körül aszfaltozott
kerékpár és gyalogosút kiépítése
valósult meg közel 900 folyómé-
ter hosszban. A Mura-menti ke-
rékpárút részeként hat pihenõ-
hely, tûzrakóhely, biciklis pont ke-
rült kialakításra. A pihenõhelye-
ken padok, asztalok, grillezési le-
hetõségek szolgálják az ide láto-
gatók kényelmét. A természet
közeliséget több madáretetõ ki-
helyezésével biztosította a
tótszerdahelyi önkormányzat. 

Az elmúlt idõszakban a Két fo-
lyó, egy cél 1. projekt keretében
elindult a Mura és Dráva folyók
mentén egy vízhez kapcsolódó
turisztikai termék fejlesztés, va-
lamint a vízhez kötõdõ turisztikai
desztinációs célokat fektettük le.
A projekt eredményeként az
alábbi látnivalók létesültek: az új
idegenforgalmi terméket nép-
szerûsítõ információs pont
Goricanban (Horvátország); 7
mobil móló (4 a magyar, 3 a hor-
vát oldalon, a Murán); két csó-
naktároló épült csónaktúrákhoz;
Molnáriban (Magyarország) egy
pihenõ, valamint a kultúrát és a
hagyományokat bemutató kiállí-
tó/bemutató központ. Donji
Vidovecen (Horvátország) az
aranymosás hagyományát be-
mutató kiállító tér került kialakí-
tásra.

A MURA RÉGIÓ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS PROJEKTJEI

Két folyó, egy cél, rétesfesztivál és a többi

Horváth Ottó polgármester fel-
idézte, hogy az elõzõ héten, au-
gusztus 21-én püspöki szentmise
keretében emlékeztek meg az
építõkrõl, akik közül, mint mond-
ta, sajnos nagyon kevesen vannak
már köztük. Az emléktáblával va-
lamennyi építõnek illetve az utó-
kornak kívánnak emléket állítani.

Ez a nemes cél eggyé ková-
csolta a falu közösségét, amely-
nek a mai napig együtt örven-
dezhetnek, amikor a templomba
mennek. Pácsonyi Imre, a megyei
közgyûlés alelnöke most, mint az
egyházközség elnöke osztotta
meg ezeket a gondolatokat a je-
lenlévõkkel.  

Az emléktáblát Tüske József
atya áldotta meg, aki fiatal plébá-
nosként a templom 30 évvel ez-
elõtti felszentelésén is részt vett.
Mint mondta, ahogy a család elõtt,
úgy a közösség elõtt van egy nagy
feladat, az összehozza közösség
tagjait. Ezért jó visszaemlékezni,
és tisztelettel gondolni azokra,
akik megvalósították Zalabaksa
nagy álmát. Felidézte, hogy a má-
sodik világháború elõtt is megvolt
a szándék a templom létesítésére,
amit a háború és az utána követ-
kezõ évek nem tettek lehetõvé.
Varga Imre néhai csesztregi plébá-
nos kitartó és állhatatos törekvé-
se, a falu áldozatvállalása és Hor-

váth Ottó polgármester mindenre
kiterjedõ segítõkézsége azonban
eredményre vezetett: felépült ez
a szép templom.

Berkes József nyugalmazott
agrármérnöknek már több ver-
seskötete is megjelent. Az ünnep-
ségen a templom harmincadik év-
fordulójára írt versét olvasta fel.
Ebben megemlítette azt, hogy az
1800-as években épült elsõ temp-
lomot 1921-ben villámcsapás mi-
att le kellett bontani. Nem épült
sokáig új templom, bár volt rá
akarat. S jöttek az újabb nemze-
dékek, akik saját templomukban
kívánták dicsérni az Urat. A nagy
mû 1992 nyarára készült el. 

Az emléktáblán felsorolt nevek
arról árulkodnak, hogy nagyon so-
kan vettek részt az építésben itt-
hon és a határon túlról. A debre-
ceni Balázs Zoltán építész tervez-
te, harangjait az õrbottyáni Gom-
bos Miklós öntötte, óraszerkeze-
tét székesfehérvári óramesterek
készítették, szobrait csíkszeredai
szobrászmûvészek alkották. Az
építkezést a helyi Kalamár Sándor
fogta össze. Mint mondta, nagyon
sok szervezést igényelt, a terve-
zõvel folyamatosan egyeztetett, a
szakemberek mellett az önkénte-
sek munkáját is irányította. A fel-
szentelés elõtti napon, amikor
megszólalt a harang, kijöttek a
könnyei. Most is meghatódott, de
jólesõ érzéssel éli meg a harminc
éves évfordulót.

Az emléktábla leleplezését
követõen az Énekmondó Együt-
tes mûsorát hallgathatta meg a
közönség .

– liv –Joós István, Kalamár Sándor, Kósa Tibor és Tüske József

ZALABAKSA TEMPLOMÁT 30 ÉVVEL EZELÕTT ÉPÍTETTÉK 

Emléktáblát avattak a jubileumon
A templom építését felidézõ, a benne résztvevõk munkáját mél-

tató emléktáblát avattak a Szûz Mária Világ Királynõje Templom
harminc éves jubileumi ünnepségén augusztus 27-én, Zalabaksán. A
falu közössége, valamint a helyi, környékbeli, más országbeli iparo-
sok, mûvészek összefogásából létesített új római katolikus templo-
mot 1992. augusztus 23-án szentelték fel. 

„Magyarország legkisebb tájegysége a Hetés. Itt fekszik
Zalaszombatfa, egy apró falucska, kevés emberrel, de számtalan öt-
lettel és tenni akarással!" hirdeti magáról közösségi kapcsolattartó
médiaportál oldalán a település, melynek polgármestere, Szabó
Zoltán elöljáróban a falunap részleteibe engedett bepillantást.

Azalaegerszegi nemzet-
közi mûvésztelep is-
mét otthont adott hét

alkotómûvésznek, köztük egy
határon túli szobrásznak, a ko-
lozsvári Gáspár Szilárdnak. 

A résztvevõk közül Antal
Malvina szobrászmûvész, Imreh
Sándor képzõmûvész és Gombos
Zsófia festõmûvész Budapestrõl,
Bóbics Diána festõmûvész és
Gyöngyösi Mária képzõmûvész
Pécsrõl érkezett. Természetesen
bemutatkozott alkotásával Hor-
váth M. Zoltán képzõmûvész,
mûvészeti vezetõ is. A záró-
kiállításon fellépett Takáts Eszter
énekes.

A megjelenteket Prokné
Tirner Gyöngyi, a mûvésztelep
titkára köszöntötte, majd dr.
Vadvári Tibor alpolgármester
szólt a 31 éves alkotótábor jelen-
tõségérõl. Mint fogalmazott, az

eredeti cél nem változott, a
gébárti tábor legyen egy találko-
zási pont, ahol a kortárs mûvé-
szek különféle alkotásaikkal gaz-
dagítják a mûvésztelep gyûjte-
ményét. A tehetség, elhivatott-
ság mellett kell valami más is… a
ritmusok és rezgések, utalt az
idei tábor témájára az alpolgár-
mester. Korlát nélküli mûvészeti
alkotások születtek ezen a nyá-
ron is, a hely egyedi szellemisé-
ge is hozzájárult ehhez. Amikor
az egyes mûvek a közönséggel, a
befogadóval találkoznak, akkor
teljes lesz az érték, amely szüle-
tett – fogalmazott.

Sokféle alkotó, sokféle nézet,
saját világképpel, mûfajjal. Na-
gyon „GébArt”. Egy térben kü-
lönbözõ mûvek; vannak szobrok,
festmények, installációk, sok-sok
kis helyen – mondta Lehota M.
János esztéta, aki szólt a mû-
vésztelep elmúlt harminc évérõl

is. Mint mondta, az internet vilá-
gában a virtuális tér uralja a vilá-
got és a gébárti mûvésztelep
sem értelmezhetõ már úgy, mint
régen. Ami nagyon fontos, hogy
mindig legyen szerves része a
zalaegerszegi kultúrának, és
most már csak egy HELY kellene,
ahol az elmúlt évtizedek alkotá-
sai találkozhatnának a közönség-
gel. GébArt tematikája, a hoz-
zánk beszélõ alkotó tematikája –
tette hozzá Lehota M. János.

Végül Horváth M. Zoltán, az
alkotótábor mûvészeti vezetõje
megköszönte a résztvevõk mun-
káját. Hangsúlyozta: sokféle mû-
faj és gondolkodás volt jelen,
semmit nem akartak rákénysze-
ríteni az alkotókra. 

A mûvésztelepen belül több
kiállítótérben helyezték el az itt
készült mûveket, így a közönség
egy kis sétával egybekötve talál-
kozott a bemutatott tárgyakkal. 

BEZÁRT A 30. GÉBART MÛVÉSZTELEP

Ritmusok és rezgések
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A zalai gazdáknak igazán

nincs oka a panaszra, hiszen az
idõjárás is sokkal kegyesebb
volt velük, mint az ország más
részein lévõ termelõkkel. A jó
hozamok és a magas felvásárlá-
si árak egyelõre biztosítják szá-
mukra a nyugodt környezetet,
hogy fel tudjanak készülni a
következõ évre, vélekedett
Simonfalvi  Elemér, a B. L. Agro-
kem Kft. ügyvezetõ igazgatója.

– Mennyire követhetõ nyo-
mon az itteni kedvezõ helyzet a
termésátlagokban?

– Integrátori partnereink
eredményeirõl tudok beszámol-
ni. Az árpa a tavalyi hozamszint-
tõl ugyan elmaradt, de így is 6
tonna körüli termésátlaggal taka-
rították be termelõink. A búzát
úgyszintén. A repce kicsit elma-
radt az elmúlt évek megszokott
magas hozamaitól, hektáronként
2,7-2,8 tonna átlagtermést pro-
dukált. A napraforgó és a kukori-
ca tekintetében is átlagos ho-
zammal számolhatnak. Figyelem-
be véve a nagyon magas felvá-
sárlási árakat, és azt, hogy az idei
termelési évnek jóval olcsóbb
költségszinten tudtak nekiállni, a
jövedelmezõség nem lehet kér-
dés. Az input anyagok, az energia
árak emelkedése, a banki finan-

szírozás megnehezülése, költsé-
gének növekedése ellenére sem.
Az agárágazatban a forint gyen-
gülése nem játszik akkora szere-
pet, hiszen a termények árában
ez forintban pozitív hatással mu-
tatkozik meg. Zalában nincsenek
ellátási gondok, a mûtrágyától
kezdve minden alapanyagot be
lehet szerezni, és amennyire tu-
dom, az üzemanyag is rendelke-
zésre áll. 

Ebbõl a szempontból tehát
nincs ok az aggodalomra, de nyil-
vánvaló az a bizonytalanság, ami
körüllengi most az egész gazda-
ságot, így a mezõgazdaságot is.
Ilyen energiaárak mellett vajon
megmaradnak-e a terményárak,
vagy visszaesnek, és ha igen, mi-
lyen mértékben. Jelenleg ezek a
kérdések foglalkoztatják az in-
tegrátorokat és a termelõket.
Partnereinknek ezért azt javasol-
juk, a megtermelt hasznot most
ne fektessék be beruházásokba,
ahogy korábban szokták, hanem

tartalékolják. Térségünkrõl ösz-
szességében elmondható, hogy
jó évet zárhatunk, melynek alap-
ján jó alapokkal indíthatjuk a kö-
vetkezõ évet.

– A zalai gazdákhoz idén ke-
gyes volt az idõjárás, amelynek

szeszélyességével azonban itt is
számolni kell. Hogyan vélekedik
errõl? 

– Évrõl évre rosszabbodó idõ-
járással, és annak egyre kedve-
zõtlenebb hatásaival kell számol-
nunk. Az idén a szinte országos

méreteket öltõ aszály augusztus-
ban Zalát is elérte. A hozamszint
emiatt marad el a vártnál. Sokan
a repcevetést azért odázták el,
mert várták az augusztus 20-a
után megérkezõ esõt. Úgy vé-
lem, a vetésszerkezet oly módon
fog átalakulni, hogy a nagy mû-
trágyaigényû és a nagy szárí-
tásigényû növények kiesnek, va-
gyis csökkeni fog a repce és a ku-
korica termõterülete.

– Hol tartanak a drónos nö-
vényvédelemben?

– Évek óta próbálkozunk a
drónos növényvédelem beveze-
tésével. Miután a törvényi háttér
egy része biztosítottá vált, lomb-
trágyák drónos kijuttatásának kí-
sérletébe fogtunk. Mégpedig jelö-
lõanyagokkal, ugyanis kíváncsiak
voltunk hatásfokára. A drónnal di-
gitálisan feldolgoztunk az adato-
kat, amibõl azt derült ki, hogy
csak 60-70 százalékosra sikerült a
fedettség. A növényvédelemben
márpedig ez a kevés. Ebbõl az

eredménybõl azt a következtetést
vontuk le, hogy a jelenleg üzem-
ben lévõ dróntípusok és azok per-
metezés-technikája nem megfe-
lelõ. Nagyon vártuk a drónos nö-
vényvédelmet és az elsõk között
szerettük volna alkalmazni. Szá-
munkra ez komoly csalódás, és
nem is javasoljuk egyelõre senki-
nek. Drónos szolgáltatásunkban a
betegségdetektálást valamint a
vadkárfelmérést továbbra is biz-
tosítjuk a termelõknek.

– Tervezett fejlesztéseik mi-
lyen célokat szolgálnak?

– Az Agrokem zalaegerszegi
telephelyén két beruházást való-
sítunk meg. Ezek közül az egyik
energiafelhasználásunk csökken-
tését szolgálja egy kisebb nap-
erõmû létesítésével. A jelenlegi
villanyár számunkra is a hét és
félszeresére növekedik õsztõl.
Ezen az árszinten a beruházás
azonban nem két-három, hanem
egy év alatt térül meg. Az iroda-
házban kicseréltük a gázkazánt,
és szigetelni is fogunk. Egyszóval
próbáljuk energiahatékonysá-
gunkat növelni, a villamos áram
tekintetében pedig saját ellátásra
törekedünk. A másik projektünk-
ben a tárolókapacitás növelése
érdekében egy 3-4 ezer tonna
terményt befogadó tárolót épí-
tünk.

Antal Lívia

B. L. AGROKEM KFT.: SIMONFALVI ELEMÉR ÜGYVEZETÕVEL BESZÉLGETTÜNK

Zalában jó évet zárhatnak a termelõk

Jakab István, az országgyûlés al-
elnöke, a MAGOSZ elnöke ünnepi
beszédében azt taglalta, hogy a
Dél-Dunántúlról indult kezdemé-
nyezés mára nemcsak a Kárpát-
medence magyarságára, hanem a
diaszpóra magyarságára is kiter-
jedt. A világban most már minden
magyar érzi a nemzeti összetarto-

zás, az egymás segítésének szük-
ségességét, amelynek erõs pillére
a Magyarok Kenyere – 15 millió bú-
zaszem program. Mint mondta,
tragikus helyzetben vagyunk, a
Covid után a szomszédban dúló
háború borzalmaival szembesü-
lünk, látjuk a menekülõ emberek
arcán a rémületet, ami negatívan
hat ránk, de legalább az életünk
nincs veszélyben. A Dunától kelet-
re rendkívül nehéz helyzetben
vannak a gazdák az aszály miatt: a
gabonatermés még felét sem éri el
a tavalyinak, a kukoricából pedig
nem takarít be semmit az, aki nem
öntözött. Ennek ellenére mégis
adnak, még az is, akinek alig van,
mert tudják, mi a szükség. Mint fo-
galmazott, legalább a Dunántúlon
van valamennyi csapadék, ezért
számítanak az itteni gazdákra,
hogy program idén is kiteljesed-
hessen segítségükkel. Bíznak ab-
ban is, hogy a határon túli magyar-

ság is egyre nagyobb erõvel járul
hozzá a program sikeréhez. Hiszen
nagyon sok a rászoruló, a Kárpátal-
ján is. A háborús viszonyok között,
ott élõ honfitársak részére a
MAGOSZ és a NAK eddig 72 millió
forint értékben adományozott ve-
tõmagot, élelmiszereket, közte
húsipari termékeket.

A Magyarok Kenyere program-
mal olyan ügy mellé állhat a gazda,
amelyet büszkén vállal, mert a
mindennapi munka gyümölcsével
segíti a rászoruló családokat, véle-
kedett Sabján Krisztián, a NAK Zala
megyei elnöke. Elmondta továbbá,
hogy a megyében hat helyszínen
történik a búza gyûjtése. A belõle
készült lisztbõl évrõl évre két tucat
szervezetet támogatnak. A zalai
gazdák idén átlagban 5,56 tonna
búzát takarítottak be hektáron-
ként, ami a legjobb az országban.
Ezért azt kérte, hogyha az égiek
kegyesek voltak velük, akkor õk is
adjanak vissza belõle.

Király László, a Zala-Cereália Kft.
ügyvezetõ igazgatója azt mondta,
számára a Magyarok Kenyere
program a magyarság összetarto-
zását jelképezi, hiszen a magyar
gazdák ajánlják fel a búzát, amely-
bõl a Tüskeszentpéteri Malomban
lisztet õrölnek, és a belõle készült

kenyér a rászoruló magyar embe-
rek asztalára kerül idehaza és a ha-
táron túlra. Hangsúlyozta, amikor a
búza és többi élelmiszer ára egyre
magasabbra kúszik, egyre több a
rászoruló család, a Magyarok Ke-
nyere program még nagyobb je-
lentõségû.

Együtt vagyunk 15 millióan, ezt
szimbolizálja a Magyarok Kenyere
program, amelynek kovásza a kö-
zös gondolkodás, az együvé tarto-
zás, fejezte ki véleményét Süle Ka-
talin, a NAK alelnöke, a Zala Megyei
Gazdakörök Szövetsége elnöke.
Mint mondta, ez a program min-
den évben megmutatja azt a
nagylelkûséget, szerénységet és
önzetlenséget, amit minden ma-
gyar gazda képvisel, és magáénak
vall a Kárpát-medencében és Zala
megyében. Az adományozó napon
az a sok csillogó szempár pedig a
legnagyobb jutalma a magyar gaz-
dáknak.

Zala megyében több mint 200
gazda 37 tonna búzát gyûjtött
össze 2021-ben. Gyõrffy Balázs, a
NAK elnöke szerint ez azt jelenti,
hogy fogékony a gazdatársadalom
arra, hogy odaálljon azok mellé,
akiknek meg kell fogni a kezét. A
gazdáknak sem könnyû, hiszen
sújtják õket a magas input és ener-
gia árak, az orosz–ukrán háború
okozta bizonytalanság, és Dunától
keletre az aszály. De a kevesebbõl
is adnak. Felidézte, hogy program
elsõ évében, 2011-ben 10 tonna
gabonát gyûjtöttek össze. Több
éve már meghaladják az 1000 ton-
nát, tavaly, 2021-ben 1100 tonna
felett teljesítettek. Mindez erõt
kell, hogy adjon, mert itt a Kárpát-
medencében 1100 év után is szük-
ség van a gazdák jó munkájára, és
jó lelkületére, amivel másoknak se-
gítenek, hangsúlyozta.

A rendezvényen fellépett a
zalaszentgróti Csillagfürt Nép-
tánccsoport. Kálmán Karolina, a
zalaegerszegi Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium és
Kollégium tanulója népdalcsokrot
adott elõ ifj. Horváth Károly hege-
dûkíséretével. Az adománybúza
és a Zala Megyei Gazdakörök Szö-
vetsége zászlóját Szeghy Csaba
Tamás római katolikus plébános,
Hodánics Péter református lelkész
és Koczor György evangélikus lel-
kész áldotta meg.
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A TÜSKESZENTPÉTERI MALOMBAN TARTOTTÁK A RENDEZVÉNYT 

Magyarok kenyere búzagyûjtõ nap 
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyarok
Kenyere Alapítvány együttmûködésében szervezett Magyarok Ke-
nyere – 15 millió búzaszem program keretében búzagyûjtõ napot
tartottak, amelynek ezúttal is a megye legrégebb óta mûködõ mal-
ma, az idén már 550 éves Tüskeszentpéteri Malom adott otthont. 

Jakab István a mikrofonnál.
Balra Koczor György, Hodánics Péter, Szeghy Csaba Tamás valamint

Süle Katalin és Gyõrffy Balázs, jobbra Király László

Dunántúli sportnapot rende-
zett a Magyar Növényvédõ Mér-
nöki és Növényorvosi Kamara Za-
la Megyei Szervezete a MATE
keszthelyi Georgikon Campu-
sának sporttelepén, minden ed-
diginél nagyobb részvétel mel-
lett. Labdarúgás, asztalitenisz és
darts sportágakban hirdettek
versenyt az eseményre, amely
országosra sikeredett, mert az
ország keleti felében dolgozó nö-
vényorvosok érdeklõdését is fel-
keltette.  

A harmadik alkalommal meg-
rendezett sportnapon Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-
Csanád, Bács-Kiskun, Somogy, Vas,
Fejér, Komárom-Esztergom, Gyõr-
Sopron, Baranya, Tolna és Zala me-
gye növényorvosai képviseltették
magukat. Közülük 11 megye állí-
tott ki csapatot a focikupára, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei kol-
légák nem, de jövõre õk is pályára
lépnek. Errõl Dr. Varga Zsolt, Zala
megyei elnök beszélt, a zalai
növényorvosi kamara vezetése

nevében köszönetét kifejezve a
nagy érdeklõdésnek. Mint mond-
ta, örömükre szolgál, hogy az ere-
detileg dunántúlinak szervezett
sportnap a keleti országrészbõl ér-
kezõk révén országossá teljese-
dett ki. Nem kis távolságot vállal-
tak fel, hogy idáig utazzanak. Na-
gyon nemes és nagyon jó dolog,
hogy szinte az egész ország nö-
vényorvos-társadalma itt van a
sportnapon, amelynek fõ profilja
kispályás labdarúgó-bajnokság.
Versenyt hirdettek még asztalite-

niszben és dartsban, lehetett tol-
laslabdázni, de annak nem volt
tétje. 

Labant Attila, a Magyar Növény-
védõ Mérnöki és Növényorvosi Ka-
mara 2021 õszén megválasztott
országos elnöke örömét fejezte ki,
hogy ilyen sokan jöttek össze a

sportnapra az országból, amelyhez
mindenkinek jó sportolást és jó
szurkolást kívánt.

A Bács-Kiskun megyei növény-
orvosok elsõ alkalommal vettek
részt a sportnapon. Lelkesek va-
gyunk, szeretjük a focit, de majd a
pályán dõl el az, hogy jók leszünk,
vagy lesznek jobbak nálunk, mond-
ta az elõzetes várakozásokról
Tánczos László. Fõznek is, mégpe-
dig paprikás krumplit, amely jóféle
kolbásszal lesz megspékelve. Meg-
tudtuk tõle, hogy az országban az

elsõk között alapították meg 1990-
ben érdekképviseleti szervezetü-
ket, a Bács-Kiskun megyei növény-
védõ kamarát.

A Csongrád-Csanád megyei nö-
vényorvosok is elõször jöttek el a
zalai sportnapra, amelyre focicsa-
pot állítottak ki. Az ország ebbe a
szegletébe inkább csak a Balaton
miatt jöttek eddig, mondta Hajdú
Antal. Örülnek, hogy itt lehetnek.
Jó kezdeményezésnek tartják a
sportnapot, amely az ország nö-
vényvédelmi szakembereit hozza
össze.

A 11 megyét képviselõ növény-
orvosok három csoportban fociz-
tak. Mindenki mindenkivel játszott
a 2 x 10 perces játékidõben. A cso-
portgyõztesek a végsõ sorrend el-
döntéséért szintén körmérkõzése-
ket játszottak egymással. A mecs-
cseken játékvezetõk ítélkeztek. 

A focikupát Fejér megye nyerte
meg. Második Csongrád-Csanád
megye, harmadik Gyõr-Moson-
Sopron megye lett.

A Zala Megyei Növényorvosi
Kamara ezúttal is gondoskodott
az ellátásról, illetve finanszírozta a
rendezvényt, amelybe szimboli-
kus összegû nevezési díjjal a
résztvevõ megyék is beszálltak. A
sportnap megvalósítását a gyártó
cégek részvételével szponzorként
is segítettek. Több megye serény-
kedett a bográcsoknál, a zalaiak
babgulyást, csülkös pacalt, papri-
kás krumplit és galuskás lecsót ké-
szítettek.
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NÖVÉNYORVOSOK DUNÁNTÚLI SPORTNAPJÁN

Labdarúgás, asztalitenisz és darts 

A zalaiak elsõ meccsükön a Komárom megyeiekkel játszottak

A Zala megyei csapat
Guggolnak (balról jobbra): Vadász Zsolt, Sztankovszky Péter, Kovács Attila

Állnak (balról jobbra): Balázs János, Horváth Gergely, Kustán Bence, 
Peti Péter, Virág József, Dr. Varga Zsolt, Salamon Csaba

Búzát töltenek a kamionba az Agrokem telephelyén
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