
Castrum Kemend néven 1370-
ben említették elõször oklevelek-
ben Kemend várát, amit 1664-ben
égetett fel a Bécs felé vonuló ha-
talmas török sereg. Az egykor álló
vár emlékére 1947-ben emeltek
elõször fakeresztet, amely évtize-
dekig bírta az idõjárás viszontag-
ságait. Idén Kemendollár önkor-
mányzata és a Pókaszepetki Egy-
házközség új fakeresztet állítta-
tott, amit szeptember 10-én szen-
teltek fel a vár és a település vé-
delmezõi tiszteletére.

A hely szelleme iránti tisztelet
vezérelte Kemendollár önkor-
mányzatát, amikor 2015 elején
belekezdtek az egykori kemendi
vár növényekkel sûrûn borított
területének rendezésébe. Szá-
mos akadályon túl 2016 októbe-
rére sikerült minden szükséges
tulajdonosi hozzájárulást és hiva-
tali engedélyt beszerezni az érin-
tett közigazgatási szervek támo-
gatásának is köszönhetõen. A
régóta vágyott emlékhely kialakí-
tása így végre elkezdõdhetett.

– Sok volt a tennivaló, de még
több az önzetlen kéz és segítõ
szándék. Itt minden egyes mozdu-
lat, létrehozott érték felajánlásból
született, nem kért és nem is várt
érte fizetséget senki – méltatta a
helyi közösség hozzáállását Né-
meth László, Kemendollár polgár-
mestere. – Nem varázslatot hoz-
tunk létre, hanem egy valós helyet,
mellyel az volt a célunk, hogy elér-
hetõ közelségbe hozzuk a helyiek
és a látogatók számára a hajdani
vár történetét és emlékét.  

Ez azért volt fontos, mert az
elpusztított várból gyakorlatilag

nem maradt semmi. Félõnek
tûnt, hogy még az emlékezet is
elfelejti, pedig itt valamikor falak
álltak, és emberek haltak meg
családjukat, településüket védve
a törökkel szemben, emlékezte-
tett a polgármester. Áldozatuk is
hozzásegítette a kisközséget,
hogy évszázadokon át fennma-
radhasson és fejlõdhessen. Áldo-
zatuk azért sem merülhet el a fe-
ledés homályába, mert hosszú
évszázadok állnak Kemendollár
mögött, melynek elsõ írásos em-
lítése 1236-ból való. 

(Folytatás  a  4.  oldalon.)
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A 2017/2018-as tanítási év
szeptember 1-én, pénteken kez-
dõdött és 2018. június 15-e pénte-
kig tart majd az általános iskolák-
ban. Annak jártunk utána, hogy
milyen változásokat hoz a most
startoló tanév a régiekhez képest.
A választ Dósa Zsolt, a keszthelyi
Csány–Szendrey Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola igaz-
gatója, Jancsekityné Iváncsics
Márta, a Hévízi Illyés Gyula Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola igazgatója, valamint Erdei
Ferenc, a Vonyarcvashegyi Eötvös
Károly Általános Iskola igazgatója
adta meg.

– Iskolánkban sikeres beiskolá-
zás eredményeként közel száz el-
sõs kezdi meg tanulmányait. Teljes
létszámunk a három telephelyen
810 fõ. A tanév feladatainak meg-
valósításában 83 pedagógus vesz
részt. Az országosan jellemzõ fel-
tételektõl eltérõen nálunk száz-
százalékos a szakos ellátottság. Ma
már az intézményi munkában
részt vállalnak pedagógusként
egykori tanítványok. Baj volna, ha
évente más-más módon oktat-
nánk, más vezérelveket helyez-
nénk elõtérbe. A nevelésben a
gyermeknek állandóságra is szük-
sége van – mondja Dósa Zsolt, a
Csány–Szendrey Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazga-
tója.  

Az iskolapadokban ül az új alfa
generáció, kiknek kapcsolata a
technika csodáival, az internet-
használattal sajátos. Már a kis-
gyermek is ebbe születik bele.
Ezért is fontos, hogy idén is biz-
tosítani tudtuk az tantermekben
az interaktív táblák használatát.
Hatékonysága mellett azonban
nem szabad elfelejteni a hagyo-
mányos módszereket, a pedagó-
gus személyiségét, mellyel hat a
környezetére. A Magyar Kézilabda
Szövetség és az önkormányzat
önrészével zajlik a sportcsarnok
és a vizesblokkok teljes rekonst-
rukciója. 

Elbírálás alatt van egy EFOP-pá-
lyázatunk, mely az iskola belsõ fel-
újítását eredményezheti, ablakok
cseréjével, újabb vizesblokkok fel-
újításával. A tanévben kiemelt fi-
gyelem irányul az idegen nyelvek
oktatására, emelt szinten. Alsó ta-
gozaton hatalmas szerepet kap az
olvasás, írás, a matematika, kész-
ség és természetismereti tantár-
gyak alapozása. 

Felsõben is gondot fordítunk a
tehetséggondozásra, a gyengén
teljesítõk felzárkóztatására, a kö-
zépiskolára való felkészítésre. Az
osztályközösségekben kiemelt fi-
gyelmet kap a magatartási szoká-
sok kialakítása, a közösségfejlesz-
tés, a társakkal való együttmûkö-
dés. A tanévben hagyományos
rendezvényeinkkel emlékezünk
meg jeles évfordulókról, családi
jellegû ünnepekrõl. Nyitott szív-
vel, gyermeki és nevelõi lelkese-
déssel állunk a tanévi feladatok
megoldásához!

* * *

– Alsó tagozaton az igazgató-
helyettesi feladatokat Góth Imre
Árpád, felsõ tagozaton Ferge Zsu-
zsa Réka, a mûvészeti tagozaton
Varga Endre látják el. Ketten ér-
keztek a felsõ tagozatra: Kissné
Varga Ildikó könyvtár, történelem
szakos pedagógus és Szekeres
Barbara magyar nyelv és irodalom
és történelem szakos tanár. Zene-
iskolánkban Babos Judit zongora-

tanárnõ helyére óraadók jöttek:
dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna,
Fenyvesiné Berki Ildikó és Lovászi
Gábor – tájékoztat Jancsekityné
Iváncsics Márta, a Hévízi Illyés Gyu-
la Általános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola igazgatója, aki õsztõl
kapta meg a megbízást a vezetõi
feladatok ellátására.

A nyári felújítások keretében
mindent sikerült elvégeznünk szü-
lõi segítséggel. Tóth Istvánnak kö-
szönhetõen kifestettük a tanter-

meket. Az ötödik évfolyamra új
padokat kaptunk. Iskolánk hírne-
vét erõsítõ programjaink mellett
törekszünk újak bevezetésére.
ökonapok szélesítésével, digitális
témahét megrendezésével is gaz-
dagodunk. Megszervezzük a mû-
anyagpalack- és a szárazelemgyûj-
tést. Készülünk a szülõi bálra és a
Határtalanul program keretében a
7. évfolyamosok októberi erdélyi
kirándulására. A kézilabdát és a
labdarúgást kiemelt sportágként

kezeljük. Ifjúsági sportkör kereté-
ben labdarúgóedzéseket tart
Szõcs Norbert. Varga Róbert és
Felföldi-Lázár Judit vezetésével is-
merkedhetnek meg a tanulók a
kosárlabdával. Diákjaink a második
évfolyamon úszásoktatáson vesz-
nek részt. A hét elsõ napjaiban ka-
tolikus, református és Hit gyüleke-
zete hitoktatásban részesülhetnek
a diákjaink. A nyelvoktatás cso-
portbontásban, kiscsoportokban
és emelt óraszámban történik, né-
met és angol nyelven. Alsó tago-
zaton szakkör jelleggel tanulhat-
nak diákjaink idegen nyelvet. 

Informatikaoktatásunk korsze-
rû eszközök használatával, cso-
portbontásban történik. Idén pró-
baképpen csatlakozunk az E-
Naplóhoz a KRÉTA rendszer kere-
tében. A szülõk a második félévtõl
itt is tájékozódhatnak gyermekük
elõmenetelérõl és az aktuális in-
formációkról, az iskolai esemé-
nyekrõl. Folytatódik az iskolagyü-
mölcs program az 1–6. évfolya-
mokon és bevezetésre kerül az is-
kolatej program valamennyi osz-
tályban. Hetente négy alkalommal
a közétkeztetéstõl független idõ-
pontban minden diák – akik nem
allergiások –, kaphatnak tejtermé-
ket. Számos szakkör közül tudnak
választani a gyerekek érdeklõdé-
süknek megfelelõen.

* * *

– Július közepén dr. Palkovics
László államtitkár támogatta Erdei
Ferenc további öt évre szóló in-

tézményvezetõi megbízatását. A
vonyarcvashegyi iskola története
148. tanévének kezdetén 161 ta-
nuló kezdte meg, illetve folytatja
tanulmányait.  A zavartalan iskola-
kezdést biztosítandó megtörtént
a nyári karbantartás, ennek kere-
tében tantermek, folyosó, lépcsõ-
ház festésére került sor. A jónak
mondható tárgyi feltételek mellet
a nevelõtestület stabil, a szakos el-
látottság természetesen százszá-
zalékos, személyi változásra mind-
össze egy esetben került sor – vá-
laszol Erdei Ferenc, a Vonyarcvas-
hegyi Eötvös Károly Általános Isko-
la igazgatója. 

A tantervi követelmények el-
sajátítására kiemelt figyelmet
fordítunk, így az óraszámok is
emeltek a matematika valamint a
természettudományos tárgyak
oktatásában. A hagyományosnak
nevezhetõ éves rendezvényeink
is folyamatosan megújulnak. Hi-
szem, hogy a hagyományos, tan-
termi keretek helyett mind több
idõt kell fordítanunk a projektok-
tatásra, az iskola falain kívüli kép-
zésre. Ezt szolgálják az Eötvös-
hét rendezvényei, a kórustalálko-
zó, az angol nyelvû drámafeszti-
vál, az erdei iskolai projekt, de
természetesen az EMMI által
meghirdetett témahetekhez való
kapcsolódás is. 

A mindennapokban bõvítjük az
idegen nyelvi – német és angol –
képzés évfolyamainak számát, a
szakköreink a mûvészeti képzés, a
média világában, a kommunikáci-
ós környezetben való eligazodást
könnyítik. A mûvészetek között ki-
emelt szerepet kap iskolánkban a
zenei képzés, kimondottan ered-
ményesnek ítélem a keszthelyi ze-
neiskolával való több évtizedes
együttmûködésünket, a helyben
biztosított szolfézsoktatás és a fú-
vós órák komoly lehetõséget kí-
nálnak tanulóinknak.    

Nemes Norbert

A negyvenes években emelt és
most felújított emlékmû elõtt dr.
Ferenczy Sándor, Puszta-
magyaród díszpolgára, nyugalma-
zott háziorvosa emlékezett meg
az elsõ és második világháború he-
lyi áldozatairól. Mint mondta, fáj-
dalmas azok nevét látni és olvasni,
akik a mai generációnak egykor
családtagjai, szülei, dédszülei,
testvérei, rokonai, kortársai vol-
tak. Õk nem hõsnek születtek, ha-
nem embernek, mégis azt áldoz-
ták fel, ami a legdrágább minden-
kinek. Életüket abban a hitben,
hogy mindezt a hazájukért, család-
jukért teszik. Az eredmény a 20.
század legnagyobb öngyilkossági
kísérletének nevezhetõ két világ-
háború elvesztése, melynek kö-
vetkeztében fiatal életerõs embe-
reket veszítettek el, családok
ment tönkre, az ország egyharma-
dát elcsatolták. Az emlékmûvekre
ezért írhatjuk fel azt, hogy a Ma-
gyarország is hõs volt és egyben
áldozat is, hangsúlyozta.

Az emberségükben, tisztessé-
gükben, vagyonukban tönkretet-
tek és kitaszítottak nevében Kiss
Bódog Zoltán, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége megyei szer-
vezetének elnöke szólt. Felidézte,

hogy 1919-ben Lenin utasítására
133 nap alatt az akkori kommunis-
ta pártelit 70 ezer ember ellen in-
dított eljárást, 15 ezer ember le-
csukatott, és 596 embert kivégez-
tetett. A második világháború
után 560 ezer magyar hadifogoly,
politikai fogolyként minõsítve ra-
gadt a Szovjetunióban, a Gulagon
dolgoztatva. Közülük 260 ezren
jeltelen sírban eltemetve az ide-
gen földben. Ez nem volt elég, a
47-es elcsalt választás után 48-tól
53-ig az ÁVH emberivel megindult
Magyarország szisztematikus
tönkretétele, mégpedig a vidéken

élõ népesség földönfutóvá tételé-
vel, sorolta a szomorú tényeket. 

Zala megye határ menti térség-
ként elvesztette területének egy-
harmadát a trianoni békediktátum
miatt, és miután határsávot hoz-
tak létre 1950. április 12-én bein-
dult a gépezet Kádár János bel-
ügyminisztersége alatt. Akkor 37
településrõl közel 1500 embert
hurcoltak el éjszaka koholt vádak
alapján Szolnok és Hajdú-Bihar
megyében lévõ munkatáborokba.
Nem volt elég a kifosztás, kulákok-

nak nevezték õket, és a családok
még negyven év után is érezték
megbélyegzés hatásait. Kiss Bó-
dog Zoltán reményét fejezte ki,
hogy ezek az embereket a falu
visszafogadja, és ennek kapcsán
köszönetét fejezte ki Bene József-
nek, a falu volt lakosának, aki kite-
lepítettek tiszteletére emléktáblát
emeltetett Pusztamagyaródon.

A megemlékezésen felolvasták
Bene József édesanyjának emlék-
iratait az elhurcolásról, majd Lu-
kács József színmûvész szavalta el
Batári Gábor Hortobágy szám-
ûzöttjeire emlékezõ, Irgalom címû
versét. Bene József a kutatómun-
kában részt vett diákoknak emlék-
lapot adott át, valamint a deportá-
lás 60. évfordulójára megjelente-
tett könyvet az iskola igazgatónõ-
jének. Ezután koszorúkat helyez-
tek el, mások mellett Kovács
Károlyné polgármester és dr.
Ferenczy Sándor a világháborúk
áldozatai tiszteletére, valamint
Bene József és Aigner Anikó az
ebesi kényszertáborba elhurcoltak
emlékére. Végül a megemlékezõk
közösen olvasták fel a Hortobágyi
imádság címû verset. 
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MILYEN VÁLTOZÁSOKAT HOZ A MOST STARTOLÓ TANÉV?

Tanévkezdés újdonságokkal

MEGEMLÉKZÉS PUSZTAMAGYARÓDON

Tisztelet az áldozatoknak

Kép illusztráció: AL

Pusztamagyaródon felavatták és megáldották a két világhábo-
rú helyi áldozatai elõtt tisztelgõ, az önkormányzat által felújított
emlékmûvet, melyen emléktáblát helyeztek el a hortobágyi kény-
szermunkába elhurcoltak emlékére.

Bene József és Karakai István leplezték le az elhurcoltak emléktábláját.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413



– Sok mindenrõl szól ez a
könyv, melyben azt igyekszünk
megmutatni, hogyan lavíroz egy
háromgyermekes fogorvos anyu-
ka az életben, aki ráadásul még
ultramaratonista is. A család, a hi-
vatás és a sport három olyan te-
rület, melyet nehéz úgy egyez-
tetni, hogy egyik se sérüljön.
Hogy hogyan lehet? Csak szigorú
idõbeosztással, tervezéssel –
mondta Lubics Szilvia, majd hoz-
zátette: – Az ultramaratonban
számomra az a csodálatos, hogy
olyan dolgokra jövök rá magam-

mal kapcsolatban, amikre nem is
gondoltam volna. Fantasztikus,
hogy mire képes az ember, és
amikor futás közben egy gödör-
bõl képes vagyok kijönni, akkor
tudom, hogy a mindennapokban
is bármit meg tudok csinálni.

Lubics Szilvia többek között a
Magyar Becsület Rend és a Zala
Megye Díszpolgára kitüntetés bir-
tokosa. Amatõr sportolóként
2003-ban kezdett futni, s 2006-
tól favorizálja az ultratávokat.
Többszörös magyar bajnok, aki
Európában a 246 km-es Spar-

tathlonon már háromszor aratott
gyõzelmet, az amerikai Badwater
Ultramarathonon pedig a negye-
dik helyen ért célba. 

Könyvének megjelenését
több cég és szervezet, köztük a
Zala Megyei Önkormányzat tá-
mogatta.

– Világraszóló és példaértékû,
amit Lubics Szilvia a sportban el-
ért. A megyei önkormányzat fel-
adatának érzi, hogy az ilyen te-
hetségeket felkarolja és segítse.
Remélem, a jövõben is lesz alkal-
munk arra, hogy akár sportolók
akár tudományos munkatársak
eredményeit a megye lakosságá-
nak megmutathassuk. Úgy vé-
lem, a fiataloknak példaképek kel-
lenek, s Lubics Szilvia életútja, pá-
lyafutása minta lehet számukra –
mondta dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke.

Szakál Eszter

A Lenti TE sporttelepén a mo-
dern, 50 mm szálhosszúságú mû-
fû borítással, ledvilágítással ellá-
tott 22x42 méteres labdarúgópá-
lya elkészültével a sportágat
kedvelõk régi vágya teljesült. 

A pályaavatón részt vett Gellei
Imre, az MLSZ Szakmai Bizottságá-
nak elnöke, Vigh László, ország-
gyûlési képviselõ, dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke,
Preisinger Sándor, az MLSZ Zala
Megyei Igazgatóságának társadal-
mi elnöke, a magyar NB I 1994-
1995-ös szezon gólkirálya, Hor-
váth László, Lenti város polgár-
mestere, illetve Kóbor Zsolt, a
Merci 96 Kft. ügyvezetõje a kivite-
lezõ képviseletében.

Elõször Drávecz Gyula, Lenti vá-
ros alpolgármestere ismertette a
beruházással kapcsolatos informá-
ciókat. Mint elmondta, Lenti város
önkormányzata és képviselõ-tes-
tülete 2017 márciusában döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be az
MLSZ-hez mûfüves labdarúgópá-
lya építésére. A helyszínválasztás a
Lenti TE sporttelepén lévõ haszná-
laton kívüli, lerombolt állapotú ké-
zilabdapályára esett. A pályázat
beadása, majd sikeres elbírálása
után, július 28-án történt meg a

munkaterület átadása. A kivitelezõ
ezen a napon el is kezdte a mun-
kát. A mûszaki átadásra szeptem-
ber 4-én került sor.

Ezt követõen Vigh László avató-
beszédében hangsúlyozta, gyak-
ran mondjuk, hogy a fiataljaink ke-

veset mozognak és ezért köteles-
ségünk, hogy próbáljuk színeseb-
bé, vonzóbbá tenni számukra a
sporttelepeket. A számítógép,
internet és mobil világában na-
gyon felértékelõdnek az ilyen he-
lyek, ahova a fiatalok, gyermekek

szívesen jönnek ki. Gellei Imre azt
emelte ki: hatalmas ünnep egy vá-
rosnak, amikor átadhat egy ilyen
új létesítményt. Nagyon fontos a
gyerekekrõl való gondoskodás, tö-
rõdés.

Az ünnepség végén Gellei Imre,
Vigh László, dr. Pál Attila,
Preisinger Sándor, Horváth László
és Kóbor Zsolt átvágták a szalagot,
majd Kaszás Csaba káplán meg-
szentelte a labdarúgópályát.

Az ünnepség után mérkõzések-
kel is felavatták a pályát. Elõször a
Lenti TE U9 korosztályos csapata
játszott, ezt követte a Képviselõk
csapata a Közéleti Válogatott
elleni összecsapás, majd a kis-
pályás bajnokság két csapata, a
VM Sportlövõk és a Fregatt TK
meccselt. 

A pályaavató közben megtar-
tották a Lenti városi kispályás lab-
darúgó-bajnokság eredményhir-
detését is.

A három kamion platooning
technológia segítségével haladt
a sztrádán. Ennek lényege, hogy
csak az elsõ jármûben ül vezetõ,
a többi kamion a vezeték nélküli
kapcsolatnak köszönhetõen kö-
veti a konvoj elsõ tagját. Bizton-
sági okokból az M1-esen haladó
valamennyi jármû vezetõfülkéjé-
ben ült sofõr. A jármûvek
Lébénynél hajtottak fel a sztrá-
dára, majd Rábapatonánál, az
M85-ös gyorsforgalmi úton for-
dultak vissza.

Homolya Róbert, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelõs államtitká-
ra a teszt elõtt hangsúlyozta:
olyan új technológiai forrada-
lomnak és változásnak vagyunk
tanúi, amely a gõzgép és a rob-
banómotor feltalálásához fogha-
tóan megváltoztatja az emberek
életét.

Magyarország ebben a ver-
senyben nem szeretne lemarad-
ni, ezért tették le a zalaegerszegi
tesztpálya alapkövét, és az R76-
os utat is mûszakilag olyanra ter-
vezik, hogy alkalmas legyen ön-
vezetõ jármûvek tesztelésére
forgalomban – mondta. Hozzá-
tette: jelenleg több országgal,
köztük Szlovéniával, Szlovákiával
és Ausztriával folytat tárgyaláso-
kat a kormány, hogy a tesztautók
átmehessenek oda is.

Marczinkó Zoltán, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium kiemelt
vállalati kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára elmondta:
a közép-kelet-európai régióban
Magyarországon tesztelnek ve-
zetõ nélküli jármûveket, ami az
ország iparpolitikájának helyes-
ségét igazolja.

Hozzátette: a zalaegerszegi
tesztpálya (amit már aszfaltoz-
nak) egyes pályaelemei már
2018-ban használhatók lesznek,
2020-ra pedig elkészül a minden
igényt kielégítõ pálya. Kitért arra
is, hogy az M7-es autópálya és a
tesztpálya közötti úttal olyan in-
formációhalmaz jön majd létre,
amelyet „a kutatócégek nem
fognak gyõzni kielemezni”.

Dér Péter, a Volvo Trucks ke-
reskedelmi igazgatója arról be-

szélt, hogy a platooning techno-
lógiával biztonságosabb, környe-
zetkímélõbb és gazdaságosabb
lehet az árufuvarozás. A beépí-
tett technológiának köszönhetõ-
en a jármûvek reakcióideje gyor-
sabb, mint az emberé, így köny-
nyebben elkerülhetõk a balese-
tek, kevesebb üzemanyagot
használnak fel a konvojban hala-
dás miatt, ezáltal kevesebb

károsanyagot bocsátanak ki. Elõ-
nye még, hogy csak egy sofõr
utazik a konvojjal.

Dér Péter az MTI-nek elmond-
ta, hogy a platooning technoló-
giát még tesztelik, és mindenna-
pos használata elõtt rendezni kell
a különbözõ országok közlekedé-
si és egyéb szabályait is. Reálisan
négy-öt év múlva üzemeken be-
lül, logisztikai centrumokban
már alkalmazható lesz a techno-
lógia, de a közúti fuvarozásban
egyelõre még nem látja az alkal-
mazás bevezetésének lehetõsé-
gét. Fontos, az is, hogy társadal-
milag elfogadott legyen a tech-
nológia, és a közúthálózat is al-
kalmas legyen rá – fûzte hozzá.

Lajkó Ferenc, a Waberer's
International Nyrt. vezérigazga-
tója elmondta, hogy a szállítmá-
nyozó vállalat idén kötött straté-
giai megállapodást a Volvo
Trucks-szal, a teszt jogi hátteré-
nek kialakítása pedig mintegy
két hónap alatt fejezõdött be.
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LUBICS SZILVIA ULTRAMARATONISTA ÉLETE, PÁLYAFUTÁSA

Másfél nap az élet
Sajtótájékoztatón mutatták be Lentiben a Másfél nap az élet

címû kötetet, melyben Lubics Szilvia gondolatait férje, Lubics
György írta le. A szerzõ a mindennapokban és a különbözõ sport-
eseményeken egyaránt felesége mellett állt, így született meg az
ötlet, hogy idõ híján õ formálja könyvvé mindazokat a történése-
ket, melyeket a sportoló a hétköznapokban és a Spartathlon tel-
jesítése közben megélt. 

LABDARÚGÓ-MÉRKÕZÉSEKKEL AVATTÁK FEL

Mûfüves pálya Lentiben
AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN

Önvezetõ kamionok tesztje
Önvezetõ kamionokat tesztelt a Volvo Trucks és a Waberer's

International Nyrt., közúti forgalomban az elmúlt pénteken, a
jármûvek ötven kilométert tettek meg az M1-es autópályán.
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Községünk azt szeretné, hogy
a meglévõ historikus nevezetes-
ségei miatt, legyen még népsze-
rûbb a hazai és külföldi vendégek
elõtt. Zalavár-Vársziget, a Szent
István-emlékmû és emlékkápol-
na, a Cirill–Metód szoborpark, a
Szent Adorján-bazilika, a bencés
apátság még feltárás alatt álló
romjai, a Kis-Balaton ház, a
récéskúti bazilika az érdeklõdõk
számára akár több napra szóló
idõtöltést is kínálnak. 

– Képviselõ társaimmal egy
még élhetõ község kialakításán
fáradozunk. Koncepciókat felállít-
va haladunk elõre. Pályázatoknál
megfontoltan döntünk, szem
elõtt tartva a fenntarthatóságot.
A napokban nyújtottunk be egy
pályázatot, mivel idõszerûvé vált
a 120 adagos fõzõkonyhánk felújí-
tása, energetikai korszerûsítése.
Fontos szempont nálunk a von-

zóbb településkép kialakítása, de
nekünk a meglévõ értékeinkre fi-
gyelemmel kell döntést hoznunk.
– mesélte Horváth Ildikó, a mint-
egy ezer lelkes falu polgármeste-
re, aki rövid történeti kitekintés-
sel mutatott rá a községmoderni-
záció elemeire:

– A település történelme egy-
ben a Vársziget története is,
amely a falu határában, a Kis-Bala-
ton mellett található. Elsõ kirá-
lyunk, Szent István 1019-ben
ugyanitt bencés apátságot alapí-
tott, s ez lett a királyi megye köz-

pontja. A múlt folyományaként
önkormányzatunk szerteágazó
orosz, bolgár, szlovák kapcsolat-
rendszerrel büszkélkedhet, me-
lyet szeretnénk tovább bõvíteni,
cseh részvétellel. A Várszigetün-
kön rejlõ, elsõk között alapított
bencés apátság két év múlva lesz
ezer esztendõs. 

A történelmi folyamatokra fi-
gyelve, Zalaapátival közösen, több
résztvevõ bevonásával, azon fára-
dozunk, hogy egy hiteles ünnep-
ségsorozatot készítsünk elõ az
apátságalapítás méltó millenniu-
mára. Készülnek a régészeti, er-
dõmûvelési tervek a szakhatósá-
gok bevonásával. Az egész Várszi-
getet – ahol 7 évtizede ásatások
folynak – 2019-ig ki akarjuk bõví-
teni és egy értékes, látványos,
korhû turisztikai attrakciót szeret-
nénk itt kialakítani.  A település-
központban lévõ egykori magtár
épületet turisztikai centrummá,
helytörténeti bemutatóhellyé

szeretnénk tenni. Ebben az épü-
letben biztosíthatnánk szállásle-
hetõséget erdei iskolának, az egy-
re nagyobb számban ide érkezõ
zarándokoknak. 

Kevés olyan európai hely léte-
zik ugyanis, mint Zalavár, ahol a
két szent bizonyítottan együtt
tevékenykedett. Szent Cirillt és
Szent Metódot a keresztény ke-
let két apostolát, Európa társ-vé-
dõszentjeit keleten és nyugaton
egyaránt tisztelik. A görög fivé-
rek a szláv népeknek hirdették
Krisztus örömhírét, a liturgia
népnyelvi elismerésén fáradoz-
tak. A Karoling-kori szentélykö-
rüljárós, gyûrûs-kriptás, Szent
Adorjánnak szentelt, feltárt bazi-
lika is több, a mártírt tisztelõ ér-
deklõdõt vonz ide. A szent he-
lyek, szerencsére egyre élénkebb
vallási turizmust generálnak ha-
tárainkon túlról is, amit szeret-
nénk illõ módon, becsülettel ki-
szolgálni. 

– A falunapon viszont a helyi-
eket szolgálták ki étellel és szó-
rakoztató programokkal.

– Igen. A hétköznapokban is a
szolgálat a kulcsszavunk. Amikor
nagy a szükség, a község „össze-
zár”. Azon igyekszünk, hogy falu-
napjaink családias hangulatban
teljenek.  Az elmúlt két évben is
próbáltunk új színt vinni a faluna-
pi programokba, ez most is így
történt. Rendezvényünk fõszer-
vezõje Pál Adrienn, aki bár nem
önkormányzatunk dolgozója, de
segítségünkre sietett, és igen
csak kitett magáért. Fiatalos len-
dülettel, változatos programot ál-
lított össze. Öt óra alatt mintegy
22 mûsorszámnak tapsolhatott a
nagyérdemû. 

Büszkeséggel tölt el bennün-
ket, hogy annyi tehetség él ve-
lünk, hogy akár csak az õ fellépé-
sükkel meg tudnák rendezni falu-
napjainkat, de mindig törekszünk
a változatosságra. Így helyi tehet-
ségeinken kívül, a sármelléki isko-
lások mellett fellépett környékbe-
li mazsorett-, freestyle focista,
hastánc-, salsa és rock and roll és
egy egeraracsai csoport is. A hat
csapat részvételével rendezett
kondértündér-fõzõversenyt idén
a gombócra kihegyezetten ren-
deztük, amit szakavatott zsûri ér-

tékelt.  Szeretnénk, ha jövõre a
gombóc, mint étel nemzetközi
részvétellel egy gasztronómiai
fesztivállá nõje ki magát, mert
történelmi múltunk révén orosz,
bolgár, szlovák kapcsolataink is
vannak.

– Mi ad okot még a büszke-
ségre?

– Az ÁNTSZ által meghirdetett
Év praxisa díjat tíz határon belüli
és tíz határon túli orvos nyerhette
el. A páciensek jelölése és bekül-
dött véleményei alapján elsõ kör-
ben zsûri választotta ki a praxiso-
kat, melyekre interneten szavaz-
hattak a páciensek. Az Év praxisa
díjat dr. Németh András zalavári
háziorvos is átvehette, az egész
Dunántúlon egyedüliként. Büsz-
kék voltunk arra, hogy a jelöltek
között lehettünk, mert a házior-
vosunk a szakmai tudása mellett
türelmes, empatikus, derûs gyó-
gyító, aki nagy figyelmet fordít a
betegeire. Zalavár egésze és Sár-
mellék egy részének gyermek és
felnõtt lakóit látja el nagy tisztes-
séggel, amiért hálásak vagyunk.
Október 8-án szervezzük az idõ-
sek napi ünnepséget és decem-
berben, a mûvelõdési házban, az
iskolásokkal és az óvodásokkal kö-
zös falukarácsonyt tartunk.

Nemes Norbert

A FALU SZOLGÁLATÁBAN

Az értékõrzõ Zalavár

(Folytatás az 1. oldalról.)
Egy immár 781 éves település

számára az irántuk tanúsított ke-
gyelet megköveteli a múlt megis-
merését, ismeretét, ahogy a ma
generációjának felelõsségét és
kötelességét is a jelennel és az el-
következõ évtizedekkel szemben,
„mert a történelmet most mi ír-
juk, gyermekeink jövõjét most mi
építjük” – hangsúlyozta Németh
László. 

Kemendolláron mindezt egy új
erõs kötelékben tehetik, méltó
módon õrizve a kemendi vár szelle-
miségét és örökségét, és emlékez-
ve arra a közösségi összefogásra,
mellyel kialakították az emlékhe-
lyet, és fakeresztet állítottak Nyu-
gat-Magyarország egyik legjelentõ-
sebb erõdítménye helyén.

A nyugati végvárak jelzõrend-
szere részeként évszázadokig véd-
te az országot a töröktõl, éppen
ezért érdemel tisztelet és megbe-
csülést a harmadik évezred béké-
ben élõ nemzedékétõl – emelte ki

Koronczi László, Kemendollár volt
polgármestere, a Pókaszepetki
Egyházközség elnöke. Történetét
felidézve elmondta, hogy a
kemendi vár az 1700-as évek elejé-
re teljesítette be védelmi feladata-
it. Sok száz tonnányi köve azonban
nem a múltat idézõ torzóként ma-
radt itt az utókornak, hanem építõ-
anyagként hasznosult lakóházak-
ban, az épülõ vasútvonal alapjában,
a völgyben a pókaszepetki, a hegy-
gerincen a kemendi kápolnában,
szolgálva ma is az építõ, az értékte-
remtõ hívõ embert.

– „Kemend büszke vára az utó-
kor emberének becsületére bízta,
hogy magyarként, zalaiként,
kemendolláriként emlékezzen
azokra, akik értünk dolgoztak, ér-
tünk éltek hõsként, és értünk hal-
tak áldozatként” – húzta alá
Koronczi László.

A kemendi vár 1370-tõl 1690-ig,
Kanizsa visszafoglalásáig töltött be
jelentõs szerepet, fûzte hozzá az
elhangzottakhoz Manninger Jenõ, a

térség országgyûlési képviselõje.
Az egykori várhoz Zala megye nagy
történelmi alakjai is kötõdnek, mint
a Pethõ- és a Festetics-család. Az
emlékhely kialakításával és az új fa-
kereszt állításával az itt élõk jelké-
peik, értékeik, hagyományaik tisz-
teletét, megõrzését fejezik ki, mely
azért fontos számukra, mert a jö-
võt erre építik, emelte ki. 

A hetven évvel ezelõtt, 1947
májusában emelt kereszt mára el-
fáradt. A helyére kerülõ 6 méter
magas, 380 kiló tömegû új fake-
resztet Stróber László apátplébá-
nos áldotta meg. A dombról gyö-
nyörû kilátás nyílik a Zala völgyére,
és aki onnét feltekint, egy magyar
zászlót is láthat lobogva az új ke-
reszt szomszédságában, amit Ko-
vács Árpád és családja ajánlott fel.
A hegytetõ oldalában egy emlék-
helyet is létesítettek, pihenõpa-
dokkal, információs táblákkal, rajta
a kemendi vár történetével, a kör-
nyék állatvilágának bemutatásával.

Antal Lívia

EMLÉKHELYET ALAKÍTOTTAK KI A KEMENDI VÁR EGYKORI HELYÉN

Hol vár állott, most új kereszt áll

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház 2017-tõl

egész évben  KIADÓ. A házban két kétszobás  illetve egy egy-

szobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon,

illetve a schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.

Apartmanárak: 4 fõ 16000 Ft/ éjszaka  4000 Ft/ fõ/éjszaka, 5 fõ  19000 Ft/éjszaka  3800

Ft/ fõ/éjszaka. 6 fõ 21600 Ft/ éjszaka  3600 Ft/ fõ/éjszaka. 2 éves korig ingyenes, 3–14

éves korig 3000 Ft/ fõ/ éjszaka. 
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A mûvelõdési ház megújított
nagytermében ünnepelték Pacsán
a várossá válás nyolcadik évfordu-
lóját. A közép-zalai településnek
nyolc éve, 2009. június 26-án ado-
mányozták a megtisztelõ rangot,
amit a szeptember 9-i ünnepsé-
gen hirdettek ki. Ehhez kötõdõen
rendezik meg minden évben a vá-
rosnapot kitüntetésekkel elismer-
ve a Pacsa fejlõdéséért, közössé-
géért munkálkodókat.

Pacsa olyan közösséget alkot,
melynek közösek az értékei, céljai
és tettei, jellemezte a „takaros kis-
várost" köszöntõjében dr. Palkovics
László oktatási államtitkár, aki már
harmadik alkalommal volt az ün-
nepség szónoka. Mint mondta, la-
kóhelyünk megválasztásában fon-
tos, hogy legyen infrastrukturális
ellátottság, munkalehetõség, köz-
biztonság, tradíciók és hagyomá-
nyok, azonban mindennapi élet-
étünket környezetünk, a szomszé-

dok, a barátok, a helyi közösség ha-
tározza meg. Pacsa e tekintetben
valóban egy közösséget jelent, amit
lakóinak összefogása határoz meg.
A több mint hétszáz éves település
számos bajjal, elvándorlással, gazda-
sági nehézségekkel nézett szembe,

de mégis fennmaradt, mert a szülõ-
földükért tenni akarók együtt, kö-
zösen dolgoztak, dolgoznak a célo-
kért, a vágyott és elképzelt jövõért. 

Az államtitkár hangsúlyozta, ép-
pen ezért számítanak közös siker-
nek az elért eredmények, melye-
kért elismerés illeti a városvezetést.
Az elmúlt évek beruházásai, az óvo-
da és az általános iskola megújítása,
bölcsõde alapítása, a legmodernebb
eszközökkel való felszerelése, nem-
csak az oktatás, nevelés színvonalát
erõsítette, hanem a fiatalok, a csalá-
dok helyben maradását is támogat-

ta. Ugyanúgy a ma átadásra kerülõ
többszáz fõ befogadására alkalmas
rendezvényterem, ami kiváló hely-
színe lehet a közösségépítõ tevé-
kenységeknek, emelte ki. 

Palkovics László a kisváros közös-
ségét jellemezve Hamvas Bélát idéz-
te: „A tér mindig geometriai ábra. A
hely mindig festmény és rajz, és
nincs belõle több, mint ez az egy. A
térnek képlete, a helynek géniusza
van.” Pacsa az a hely, amelynek saját
arca van, ahol érdemes élni, és ahol
a közösség elismeri a városért tett
erõfeszítéseket, zárta gondolatait.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje többek kö-
zött a munkahelyteremtés fontos-
ságát emelte ki. Ezzel kapcsolatban
jelezte, hogy az ipari park kialakítá-
sa a nyertes TOP-pályázatnak kö-
szönhetõen hamarosan elindulhat a
megye legfiatalabb városában. 

Pacsán az a szándék, hogy a vál-
tozást mindig úgy kövessék, hogy
közben megõrizzék, megszépítsék,
jobbá tegyék azt, amit az õseik
hagytak örökül – fogalmazott kö-
szöntõjében Kelemen Tamás pol-
gármester. A jelen kihívásai között

említette az idõjárást, amely miatt
idén már kétszer szembesültek a
károkkal. A megváltozott világhoz
ezen a téren is alkalmazkodni kell,
és fel kell használni azokat az újítá-
sokat, melyekkel megvédhetik épü-
leteiket és a természeti környeze-
tet, de fõképpen megbecsülni érté-
keiket. Pacsán egész évben ezt te-
szik, lelkiismeretesen és töretlenül,
mely a városnapon a kitüntetések
átadásával teljesül ki, emelte ki.

Az ünnepségen köszönettel és
elismeréssel nyugtázták ezt a mun-
kát. A példamutató értékteremté-
sért, a közösségért végzett kiemel-
kedõ tevékenységért Pacsáért díjat
kapott Kovács Kornélné nyugalma-
zott pedagógus, aki 60 évvel ezelõtt
augusztus 26-án érkezett Pacsára
pályakezdõ tanítóként. A helyi álta-
lános iskolában dolgozta végig aktív
éveit, és 18 évig vezette a
hímzõkört.

Pacsáért díjat kapott a 2005-ben
alakult, húsz taggal mûködõ Nõszi-
rom Kulturális Egyesület, melynek
felnõtt tánccsoportja rendszeresen
fellép a városi és környékbeli ren-
dezvényeken. A tánckultúra megis-
mertetése mellett nagy hangsúlyt
fektetnek az egészséges életmód
népszerûsítésére. A díjat Méhes
Patrícia elnök vette át.

Az idén alapított Polgármesteri
Elismerõ Oklevelet Budai Sándorné

nyugalmazott pedagógus, a városi
könyvtár vezetõje, a Városvédõ és
Szépítõ Egyesület alapító tagjaként
is végzett közösségi munkájáért,
Dancsák Dénes, a kanizsai Batthyá-
ny-gimnázium tanulója tantárgyi
versenyeken elért kitûnõ helyezé-
seiért, valamint a pacsai Haladás
Sportegyesület két éve alakult nõi
kézilabdacsapata, amely az idei me-
gyei bajnokságot a 6. helyen zárta -
vehették át. 

A rendezvényen az ünneplõk
megtekintették ifj. Oláh György, a
helyi televízió munkatársának Pacsa
nevezetességeit, lakóinak ünnepeit
bemutató kisfilmet, valamint a 25
éve bezárt mûvelõdési ház nagyter-
mének felújítási munkálatairól szóló
képes összeállítást. Az ablakokkal is
ellátott helyiséget izgalmas belsõ-
építészeti megoldásokkal és akusz-
tikai elemekkel tették alkalmassá
többféle rendezvény megtartására.
Kelemen Tamás polgármester kö-
szönetet mondott a kivitelezésben
résztvevõ helyi és környékbeli vál-
lalkozóknak. 

Az általános iskolások és a Szivár-
vány Dalkör mûsora után felszele-
telték Pacsa tortáját, mely idén im-
már 766 küzdelmes, ugyanakkor
fejlõdésekkel teli évre tekinthet
vissza IV. Béla király 1251-es okleve-
le alapján.

Antal Lívia

A tanévkezdésre megújult az
önkormányzati konyha Nagy-
kapornakon, egy másik pályázati
támogatásból pedig utcákat asz-
faltoztak le. A nyár kikapcsoló-
dást is hozott, hagyományosan a
helyi gasztronómia jegyében ren-
dezték meg a falunapot több te-
lepülés részvételével, szeptem-
ber 30-ára pedig ismét szüreti vi-
gasságra invitálják a helyieket és
a környékbelieket.

– Nyugodt évet élünk, mivel a
feladatfinanszírozásból adódóan
tulajdonképpen mindennek meg-
van a helye – mondja Sifter Péter,
Nagykapornak polgármestere. –
Idén így olyan fejlesztéseket való-
sítottunk meg, melyekre pályázati
támogatást nyertünk. Ezek egyike
volt az idõsek otthonában lévõ
konyha felújítása a Belügyminisz-
tériumtól kapott támogatás segít-
ségével. A beruházási költség na-

gyobb részét felújítási munkákra
fordítottuk, míg a kisebb részét új
konyhai eszközök beszerzésére.
Mivel többféle korszerû eszköz,
például nagy teljesítményû sütõk
állnak rendelkezésre, változatossá-
gában és színvonalában is nõhet az
elkészített ételek minõsége. Két-

szer akkora a sütõkapacitás is, ami
egyszerûbbé teszi például a kelt
tészták elkészítését. A felújítást rö-
vid határidõvel kellett elvégezni a
nyári szünetben. A kivitelezés
ezért az utolsó tanítási napot kö-
vetõen, június 19-én kezdõdött el,
és fejezõdött be a tanévkezdésre.
Örömünkre szolgál, hogy nagyon
szép lett a konyha, ami az óvoda,
az iskola, az idõsek otthona, vala-
mint a szociális és vendégétkezte-
tés feladatait látja el. A rekonstruk-
ció ideje alatt a szentpéterúri ön-
kormányzati konyháról oldottuk
meg az étkeztetést, amit az iskola

kivételével nyáron is biztosítanunk
kell. Ezúton is köszönjük segítõ
hozzáállásukat. 

– Mely további pályázatok te-
kintetében bíztak kedvezõ dön-
tésben?

– A turistaszálló és az önkor-
mányzati hivatal melletti volt fiúis-

kola energetikai felújítására be-
adott pályázataink nem nyertek
támogatást, ahogy nem volt sike-
res az óvoda belsõ rekonstrukció-
jára beadott újabb pályázatunk
sem. Viszont megkaptuk a hitel-
konszolidációban nem részesült
településként a nekünk járó állami
támogatás második részletét.
Nagykapornak számára ez újabb
tízmillió forintot jelentett, melyet
meghatározott célokra lehetett
felhasználni. Önkormányzatunk az
útépítés mellett döntött, melyhez
hozzárendeltük a költségveté-
sünkben erre a célra betervezett
összeget is. A Béke utcában és a
76-os fõút faluba érkezõ szaka-
szán melegaszfaltozást végeztünk
el. Az innét felmart aszfaltot pedig
két másik utca burkolatába dol-
goztuk be. Maradt még egy kis út-
szakasz, ahol még melegaszfalto-
zunk októberben.

– Tervezték az idõsotthon bõ-
vítését is?

– A 29 fõs otthonban szinte
dupla igény jelentkezik a férõhe-
lyekre. Bõvítésében pályázatok hi-
ányában azonban nem gondolkod-
hatunk, ami munkahelyteremtést
is vonna maga után. Az év elején
gondot okozott a béremelés ki-
gazdálkodása, akkor kényszerû-
ségbõl ideiglenesen elvettük az
étkezési jegyet. Késõbb megérke-
zett az állami kompenzáció a bér-
emelésre, amivel rendezni tudtuk
a helyzetet. Intézményeinknél
maradva, örömünkre szolgál az
óvoda 62 fõs létszáma, ami az is-
kola szempontjából is biztató. A
gyerekekre nyári szünetben is
igyekszünk odafigyelni, iskolásaink
idén elõször vehettek részt ván-
dortáborban. 

– Hogyan sikerült ez a lehetõ-
ség?

– Erdei Vándortábor címen fu-
tott a pályázat, melyen ezt a lehe-
tõséget kaptuk. Ebben vándortá-
bor-vezetõ képzés is volt, melyen
én és két pedagógus kollégám
vettünk részt. Nagyon rövid idõ
volt a felkészülésre, ezért is büsz-
kék vagyunk arra, hogy sikerült
megszervezni, mert tudomásom
szerint csak három vándortábor
jött össze az országban. A tábor
július 10-tõl július 16-ig tartott a
Bakonyban, melyen 22 iskolás ve-
hetett részt. Bakonybélben,
Huszárokelõpusztán és Hubert-
lakon voltak a táborhelyek. A hét
nap alatt összesen hetven kilomé-
tert tettünk meg, a túrázás mel-
lett az erdõvel is megismerkedtek
a gyerekek. Tábortûz mellett sü-
töttünk szalonnát, melyhez a gye-
rekek maguk gyûjtötték össze a
fát. A környezettudatosságra való
nevelés mellett az önállóság fej-
lesztése is célja volt a tábornak,

melyet összességében jól vettek,
miután nem volt tévé és térerõ hi-
ányában mobiltelefonjukat is nél-
külözniük kellett. A szülõknek is
köszönjük a bizalmat, hogy ránk
bízták gyermekeiket. A tábor
olyan jól sikerült, hogy jövõre is
pályázni fogunk a lehetõségre.

– Nagykapornakon a sport
fontos szerepet játszik a közös-
ség életében.

– Focicsapatunk a megyei II.
osztályú bajnokság északi csoport-
jában játszik. A tavaszi szezont a
negyedik helyen zárták, most az
õszi szezonban való jó szereplés a
tét. A sport, a futball valóban nagy
közösségi erõt jelent nálunk, amit
az is jelez, hogy mind a felnõtt,
mind az utánpótlás csapatban csu-
pa helyi játszik. Fiataljainkra ezért
is büszkék vagyunk. Igyekeztünk
megteremteni a feltételeket,
2015-ben adtuk át a sportöltözõt,
azt követõen kiépítettük a világí-
tást a pályára, így az esti órákban
is tarthatnak edzéseket. 

A nyáron hagyományosan a kö-
zösség ünnepeként tartottuk meg
falunapunkat augusztusban, szep-
tember végén hasonlóan jó han-
gulatra számíthatunk az ugyan-
csak sokakat megmozgató szüreti
vigasságon, hangsúlyozta Sifter
Péter polgármester.

MUNKÁVAL, KIKAPCSOLÓDÁSSAL TELT A NYÁR NAGYKAPORNAKON

Konyhafelújítás, aszfaltozás, vándortábor

A VÁROSSÁ VÁLÁS NYOLCADIK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELTÉK

A hely géniusza Pacsán

Kitüntetettek, az ünnepség szónokai, és a város vezetõi: Kelemen Anita, Lugosi Péterné,
Méhes Patricia, Budai Sándorné, Dr. Benedek Karolina, Kovács Kornélné, Manninger Jenõ, Horváth Helga,

dr. Palkovics László, Dancsák Dénes, Kelemen Tamás.
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Cserszegtomaj szép, vendé-
gekben és jó idõben gazdag nya-
rat tudhat maga mögött. A nagy-
község külsõ képe, hangulata,
infrastruktúrája már a 90-es évek
kezdetétõl nem csak hazai, ha-
nem európai vendégeket is tö-
megével idecsábított.

– Istennek hála, a viharok kárté-
tele elkerült bennünket, így a
havária vészhelyzetek elhárítására
tartalékolt pénzeinket az utak mi-
nõségi javítására fordíthattuk. A
gyönyörû Szentendrérõl, Kecske-
métrõl és Debrecenbõl is akadnak
átköltözõk és az eddig félkész

„tetszhalott-épületeket” is mos-
tanság készre jelentik a tulajdono-
saik. Mintegy húsz építkezés folyik
a nagyközségben – mesélte
Bartha Gábor polgármester, akitõl
a nyár eseményeinek összefogla-
lását kértük.

– A nyár nagyobb része a belte-
rületi utak, járdák rendbe tételé-
vel telt. Többféle útépítõ techno-
lógiával, településszerte, több ki-
lométer hosszban készült el mart
aszfaltos, dolomitos, kõszórásos,
vagy hagyományosnak mondott
út- és járdafelület. A lakók az új
technológiával megépített utak
elkészültét örömmel és gratulá-
cióval vették. Biztonságos gyalo-
gosút készült az Európa tér és a

köztemetõ közötti szakaszon és
õsszel is folytatódik az utak, árkok
megszépítése. A rendõrség épüle-
tében a polgárõrség új irodát, au-
tójuk új garázst kapott. Az itteni
parkolót és pihenõtereket megújí-
tottuk és egy WI-FI sarok is a kö-
zösséget szolgálja. Nem messze

innen egy szép játszóteret avat-
tunk a szüret ünnepén. A tomaji
világháborús hõsök emlékmûvé-
nek környezetét megszépítettük
és az Anna-napi búcsú alkalmával
adtuk át a templomhoz vezetõ jár-
dát. A tomaji oldalon rengeteg ká-
tyúzást végeztünk és sok csapa-
dékvíz-elvezetési problémát meg-
oldottunk. 

Elkészült a romantikus, aszfal-
tos Fenyves utca rekonstrukciója.
A forró nyárban a fizikai állomány
kiválóan helyt állt. Egyre többen
látják be: az utcára kilógó zöld nö-
vényeket, bokrokat vissza kell
vágják, hogy ne akadályozzák a
gyalogos forgalmat, illetve a sze-
metes autók,  a katasztrófavédel-

mi gépjármûvek utcába történõ
ki- és beközlekedését. A legjobb
európai öko-parkok egyike lett ha-
zánkból egyedüliként a „Cserszeg-
tomaj zölden gondolkodik” prog-
ram keretében néhány éve életre
hívott, közösségi térként mûködõ
ökoszigetünk. A cserszegtomaji
kert szakmai szervezetek javaslata
alapján került be a versenybe,
angliai, olasz, osztrák, németor-
szági parkokat is legyõzve. 

A fenntarthatósági parkunk
egy osztrák szervezet által életre
hívott, Ökológiai Kertek Európai
Díját nyerte meg nyáron Berlin-
ben. Hasznos gyógynövények, illa-
tos fûszerkert, fából faragott
szobrok, kedves amfiteátrum,
zöldtetõs bemutatóház, informá-

ciós tábla, komposztáló hely, nap-
elemes világítás is megtalálható a
parkban, amit sok önkéntes mun-
kával még a szemben lakó id.
Plótár László is elkötelezetten
gondoz. A park az óvodai és iskolai
környezeti nevelésben, évszaktól
függetlenül lényeges szerepet
kap. Elkötelezett, környezettuda-
tos szemléletünk része, hogy ön-
kormányzatunk nemrégiben egy
elektromos autót is beszerzett.

– A nyári rendezvények sok
vendéget vonzottak…

– Igen. A nagy sikerû közösségi
programjaink színvonalas lebo-
nyolítására már év eleje óta ké-
szültünk a civil szervezetekkel kö-
zösen. Június közepétõl a Csersze-
gi fûszeres hazájában a borfeszti-

vál, majd a sörfesztivál mutatta
meg vendégszeretetünket. A nyá-
ri napközis táborok, a nagy létszá-
mú sporttáborok (lábtoll, asztali-
tenisz, karate) a diákok kedvét ke-
resték. Az erdélyi testvértelepülé-
sünkkel közös cseretáborok is si-
kerrel zajlottak. Sok õszi közössé-
gi-kulturális programot szerve-
zünk. A szüret ünnepe ismét való-
di, szeretetteljes összefogásból
született. Október elsején lesz az
idõsek napja. Szeptember 23-án a

Cserszeg-futás veszi kezdetét. A
tornacsarnokunk rajt és cél hely-
színe, versenyközpontja lesz a
Vadlán Ultra Trail egyéni futók és
váltócsapatok részére rendezett
október hetedikei, országos te-
repfutó-viadalnak. Az õszi gyü-
mölcsök íze még a szánkban van,
de máris emlegetjük a november
4-ére tervezett kolbásztöltõ ver-
senyt.

– Milyen beruházások, pályá-
zatok segítik a falu fejlõdését?

– A közelmúltban modernizált
óvoda, bölcsõde és az általános is-
kola is kapacitáskihasználtságának
felsõ határára ért. A jogszabályok
külön óvoda és külön bölcsõde
mûködtetését írják elõ 2019-tõl. A
meglévõ épület belsõ átalakítását
mintegy 15 millió forintból lehet-
ne elvégezni, amihez pályázati se-
gítséget remélünk. Az éves költ-
ségvetésünkbõl egy új, 200 fõs
óvodát is fel tudnánk építeni, de
akkor nem lenne kátyúzás, közvi-
lágítás-rekonstrukció és nem tud-
nánk kiszolgálni az egyéb jogos
polgári elvárásokat. Az energiaha-
tékonyság korszerûsítésére is
szükség van több önkormányzati
épületnél. A tornacsarnok is mo-
dernizálásra szorul. A KLIK mint
fenntartó tervezi majd a csarnok
költség- és energiahatékonyabb
mûködését, felújítását. 

Nemes Norbert

ZÖLDEN GONDOLKODNAK

Cserszegtomaj csinosítva
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Új iskolabusszal közlekedhet-
nek a zalaapáti Gábor Áron Általá-
nos Iskolába a környékbeli tele-
pülésekrõl is ide járó diákok, me-
lyet a tanévnyitó ünnepségen ve-
hettek birtokukba. Az elkövetke-
zõ idõszak még nagyobb álom
beteljesülését ígéri, egy új torna-
teremmel is gazdagodhat az ok-
tatási intézmény. 

– Az új jármûvet 20 millió forin-
tos vissza nem térítendõ állami tá-
mogatás segítségével szerezte be
önkormányzatunk. Ezzel végezzük
most a mintegy 140 diák, közte öt-
ven más településen élõ gyermek
szállítását otthona és a zalaapáti is-
kola között – mondta el érdeklõdé-
sünkre Vincze Tibor polgármester,
akivel a tanévnyitó ünnepség után
beszélgettünk. – A régebbi iskola-
buszt is üzemben tartjuk, hiszen itt
a keszthelyi térségben más iskolák
gyerekeit is szállítjuk, például a
zalacsányi iskolásokat a zala-
szentgróti fürdõbe úszásoktatásra.
Ugyanis ezzel váltják ki a minden-
napi testnevelést. Ezen felül min-
den olyan kulturális programra,
ami nem helyben van, a zalaapáti
és a dióskáli óvodásokat is utaztat-
juk. Az óvoda négy csoportjába át-
lagban húsz-húsz gyermek jár, ami
reménykeltõ a 2014-ben felújított
és kibõvített iskola létszámát és ki-
használtságát tekintve is. Ezért is
bízunk abban, hogy az elkövetkezõ
idõszakban további infrastrukturá-
lis fejlesztések valósulhatnak meg
az oktatás színvonalának erõsítése
érdekében. 

– A tanévnyitón elhangzott,
felépülhet a régen várt tornate-
rem.

– Valóban régi vágyunk teljesül-
het, miután önkormányzatunk már
tíz évvel ezelõtt, 2007-ben elkészít-
tette az új tornaterem engedélyes
tervét. A mostani pályázatot a
nagykanizsai tankerület nyújtotta
be. Ha pozitív döntés születik, a

meglévõ épülethez csatlakoztatva
260 millió forintos költséggel épül-
het fel a könnyûszerkezetes torna-
terem 20x40 méteres, kézilabdapá-
lya méretû küzdõtérrel, ami végre
megfelelõ körülményeket biztosít a
tornaórák megtartásához. A pályá-
zati projekt révén szaktermek is lé-
tesülnek eszközbeszerzés mellett.
Zalaapáti egyfajta térségközponti
szerepet tölt be, miután hét tele-
pülés önkormányzati hivatalának
központja, és egyben az óvoda és
az iskola beiskolázási körzete is. Mi
más lenne fontosabb számunkra,
mint ezzel a hiánypótló beruházás-
sal is, itt helyben teremtsük meg a
színvonalas nevelés és oktatás vala-
mennyi feltételét az idejáró ovisok-
nak és iskolásoknak. A Zalaapáti Ifjú
Polgára babakötvény programban
szeptember 8-án adtuk át a kezdõ
óvodásoknak és iskolásoknak a 20
ezer, illetve a 30 ezer forintos tá-
mogatást.

– Idén megteremtik a bölcsõ-
dei ellátás feltételeit is.

– Ez egy jogszabályi elõírás,
ami 2018. szeptember elsejétõl
kötelezõ azon települések számá-
ra, ahol és vonzáskörzetében a 3
év alatti gyermekek száma eléri,

illetve meghaladja a 40 fõt. Annak
érdekében, hogy minden kötele-
zettségnek maradéktalanul meg-
feleljünk, tízmillió forintos beru-
házás megvalósítására pályázatot
nyújtottunk be a szociális állam-
titkársághoz. Reméljük, hogy

mindeközben az engedélyt is
megkapjuk, miután már rendel-
kezésre állnak a személyi feltéte-
lek is. Éppen ezért bízunk a támo-
gatás elnyerésében, melybõl
megvalósíthatjuk a szükséges át-
alakításokat az óvoda nemrég fel-
újított épületében a bölcsõdei
részleg létrehozásához.

– A közelmúltban konferenciá-
val kezdetét vette a zalavári
apátság megalapításának ezer-
éves évfordulójára való felkészü-
lés. Hol tart most ez?

– A 2019-ben esedékes évfor-
duló méltó megünnepléséhez, és a
tervezett fejlesztések megvalósí-
tása, közte a Szent István által ala-
pított monostor feltárása érdeké-
ben Zalavár 1000 címmel projekt-
csomagot nyújtunk be az EMMI
egyházügyi államtitkárságához ki-
emelt állami támogatást remélve.
Tulajdonképpen a benne foglaltak
megvalósítása 2018-ban kezdõdne

és 2024-ig tartana. Amit Zalaapáti
szeretne, az a 2011-ben külsõleg
felújított bencés templom belsõ
rekonstrukciója, egy közpark kiala-
kítása a templom és a kolostor kö-
rül. A jelenleg mindent eltakaró fe-
hér falkerítést elbontanánk, hogy
egy nyitott, szépen gondozott te-
lepülésközpont létesülhessen.
Ezenkívül megvásárolnánk és fel-
újítanánk a bencés pincészetet,
ahol zarándokszállást és lelkigya-
korlatos házat hoznánk létre. Ezt
az elképzelést támogatandóan a
Zalaapáti Plébánia együttmûködési
megállapodást írt alá a Göttweigi
apátsággal augusztus 12-én.  A lel-
kigyakorlatos ház fenntarthatósá-
gát segítené az, hogy õk is igénybe
vennék ezt a lehetõséget. Összes-
ségében azt szeretnénk elérni,
hogy történjen meg a lehetõ leg-
teljesebb feltárása a zalavári Szent
Adorján monostornak 2024-ig,
mely egyébiránt egy 1024. évi
adománylevélben is szerepel. 

Még egy érdekes adalék
Zalaapáti bencés múltjához. A ma-
gánkézben lévõ Szentkirályi-kas-
télyt, ahol jelenleg antik cserép-
kályha-gyûjtemény látogatható,
eredetileg bencés apácáknak épí-
tették. Ekképpen kapcsolódik a
zalavári apátsághoz, nemkülönben
településünk bencés múltjához. Ha
meg tudnánk vásárolni, az hatal-
mas jelentõségû lenne Zalaapáti
számára, hangsúlyozta a polgár-
mester. 

Augusztus 12-én az önkor-
mányzat is aláírt egy megállapo-
dást. Az ausztriai Semmeringgel
való 20 éves testvértelepülési
együttmûködést erõsítették meg
ily módon. A szeptember 16-án
megrendezett Apáti fesztiválon
hasonló ünnepélyes eseményre
került sor. Vincze Tibor polgármes-
ter és az erdélyi Kõrispatak polgár-
mestere, Szõcs László kézjegyükkel
nyugtázták a két település immár
tízéves baráti együttmûködését.

Antal Lívia

ZALAAPÁTI BENCÉS MÚLTJÁNAK MEGÜNNEPLÉSÉRE IS KÉSZÜL

Kisbusz után új tornaterem létesülhet

A Kisrécsei Önkormányzat Kö-
zösségi Színtér épületében a
Nemzeti Kulturális Alap másfél
milliós vissza nem térítendõ álla-
mi támogatásából felújították,
és új technikai eszközökkel bõví-
tették a település könyvtárát,
amit a falunapi ünnepség kereté-
ben avattak fel. 

– A megszépült könyvtárunkban Cseresnyés Pé-
ter államtitkár, országgyûlési képviselõ is látoga-
tást tett. A XI. falunapon sok szabadidõs, kulturális
és szórakoztató programmal kerestük a kedvét a
vendégeknek. Mesterszakács zsûrizés mellett ke-
mencés pogácsasütõ valamint sertéspörkölt-fõzõ
versenyt is tartottunk – mesélte Tóth Lucia polgár-

mester, aki a megszépült biblio-
téka augusztus végi átadásán
mondott köszöntõt. 

A falu agilis vezetõje beszédé-
ben utalt arra, hogy a Közgyûjte-
mények kollégiuma által meghir-
detett pályázat felhívásának
megjelenésekor döntöttek arról,
hogy kielégítik a megnövekedett
számú könyvtárlátogatók jogos
igényét és a néhány négyzetmé-
teres elõtéri kölcsönzõ helyiség
helyett egy modernizált terembe
várják a bibliotéka látogatóit,
ahol különféle foglalkozásokat is
szerveznek majd. 

Mint elhangzott: Keléné Molnár Melinda a férjé-
vel teljesen ingyen megírta a pályázatot, amelyhez
a Halis István Városi Könyvtár munkatársai és a De-
ák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár dolgozói ad-

tak szakmai segítséget. A pályázatukat siker koro-
názta. Tóth Lúcia köszönetet mondott a szép szek-
rényekért és kényelmes székekért Tímár Dániel-
nek; a kárpitos bútorokért Balázs Imrének, az Ext-
ra Lider Line bútorbolt üzemvezetõjének; a számí-
tógépekért az YNett Kft. számítástechnikai üzlet
vezetõinek és a Diego üzletnek a szõnyegért. Se-
bestyénné Horváth Margit, a megyei könyvtár
igazgatóhelyettese és Czupi Gyula, a nagykanizsai
könyvtár igazgatója is méltatta a révbe ért kultú-
rafejlesztõ beruházást.

– Milyen településfejlesztõ terveket valósítot-
tak meg?

– Eredményes nyolc hónapot hagyunk magunk
mögött. Sok sikeres pályázatot nyújtottunk be,
egy részük pedig elbírálás alatt van. Hosszú évti-
zednyi várakozás után történelmi pillanat része-
sei voltunk júliusban. A 200 lelkes kistelepülés
kendlimajori részében a Belügyminisztérium 12,5
millió forintos pályázati forrásának és 2,2 milliós
önkormányzati önerõ felhasználásával átadtuk a
Kossuth Lajos utca 625 méter hosszan felújított

szakaszát, ami a turizmusfejlesz-
tési szempontból is lényeges
volt. Megújítottuk itt a padka és
a csapadékvíz-elvezetõ rend-
szert is. 

Jövõre a kultúrháznak és az
önkormányzatnak helyet biztosí-
tó épületet, mindenki igényére
szabottan, kompletten felújítjuk.
Már nyertünk egy kazánt, de lesz
bõvítés, teljes tetõcsere, hõszige-
telés, illemhelyépítés, akadály-
mentesítés és energetikai korsze-
rûsítés is. A 18 esztendõs nem-
zetközi mûvésztelepünkön sok
szép alkotás született. A Czinki-
Nosztalgia-Üdülõ-Parasztudvar

sikerrel tartotta meg nyárzáró programját. A ha-
gyományos adventi, mikulás és idõsnapi rendezvé-
nyeinket megtartjuk, és gondot fordítunk az év-
szakfüggõ köztéri dekoráció elkészítésére is.

Nemes Norbert

ASAATBAU LINZ HUNGÁ-
RIA Kft. és a LAJTAMAG
Kft. 2017. évi õszi fajta-

ajánlatát nyújtjuk át Önnek. Ha
kiváló, búza, árpa, tritikálé, rozs
vagy durum fajta termesztésére
gondol, jusson eszébe, hogy
minden, ami vetõmag, az a
LAJTAMAG Kft. és a SAATBAU
LINZ HUNGÁRIA Kft. közös ajánla-
tában rendelkezésére áll.

A fajtaválasztásban érdemes a
sok éve megbízhatóan teljesítõ
fajtákkal még számolni, de az új-
donságokat is kipróbálni.

A gabonafélék esetében ki-
emelkedõ fontosságú a tudatos
fajtaválasztás. A fajta alapvetõen
meghatározza a megcélozható
minõséget és a fajták betegség-
ellenálló képességében is nagy el-
térések vannak. Õszi búzában az
érdeklõdés a magasabb termõké-
pességû fajták felé fordult az
utóbbi években, de számos ter-
melõ kitartott a mindig jól eladha-
tó, értékesebb prémium fajták
mellett. Erre a trendre válaszolva,
a prémium búzák fajtakörét ma-
gas termõképességû, de stabil
malmi minõségû, új generációs
búzák választékával bõvítettük. 

Ezek közül kiemelkedik a
Balitus és Amicus nevû malmi bú-
zánk. Mindkettõ szálkacsonkkal
rendelkezõ fajta. Kiváló a sárga-
rozsda ellenálló-képességük, a
télállóságuk és a szárszilárdságuk.
A Balitus a 2017. évi GOV-GOSZ kí-
sérletben 8 tonna/ha termésátla-
got ért el, amivel 2. lett a termés-
rangsorban, és egy hajszállal, de
még a kísérletben szereplõ hibrid-
búzát is megelõzte. Fehérjetartal-
ma 13,7%, sikértartalma 31% lett.
Ezeket a fajtákat 220-230 kg/ha
vetõmagmennyiséggel vessük.
Mindkét fajtánál fontos, hogy tél
végén, amikor még fagyos földre
lehet rámenni, legalább 90-100
kg/ha N-hatóanyagot kijuttassunk
nekik. Ekkor várható jó bokroso-
dás és a késõbbiekben magas ter-
més.  

Az Ubicus és ez évi újdonsá-
gunk, az Activus, szintén igen fi-
gyelemre méltó, magas termõké-
pességû, szálkás búza, fõleg a du-
nántúli gazdálkodók figyelmébe
ajánljuk õket. Mindkettõ Zala me-

gyei viszonyok között kiemelten
fontos fajtává válhat. Az itteni
gazdák kiemelkedõ igénye, hogy
a fajta a vadveszély miatt szálkás
legyen és jól teremjen. Az Ubicus
és az Activus ennek kiválóan meg-
felel. Ezeket  a fajtákat 180-200
kg/ha vetõmagmennyiséggel
ajánlott elvetni. Ezekkel a fajták-
kal megfelelõ technológiával és
természetesen kedvezõ idõjárási
feltételek esetén, a 7-8 tonnás,
stabil, malmi-prémium  minõség-
gel párosuló termésszint bizton-
sággal megcélozható., A 2017. évi
GOV-GOSZ kísérleti teljesítmé-
nyük: Ubicus 7,15 t/ha termés,
15,6% fehérje, 35,5% sikér. Ezek-
kel a paraméterekkel a minõség-
ben dobogós helyen végzett!
Activus: 7,65 t/ha termés,15.1%
fehérje és 34,5% sikér.

Kínálatunkból nem hiányzik az
Antonius, a prémium minõségre
törekvõ termelõk továbbra is ki-

váló választása. Az összes fajtánál
fontos kiemelni, hogy mind a
megfelelõ termésmennyiség,
mind a minõség elérésének fon-
tos feltétele a megfelelõ táp-
anyagellátás. Ez alapvetõen 150-
160 kg/ha N-hatóanyag osztott,
lehetõleg 3 részletben történõ
kijuttatását jelenti, Igényes ter-
melési szint és sokszor stressz-
helyzetek, hiánytünetek, bel-
tartalom javításának fontos eleme
lehet a mikroelem-ellátás is. Cu,
Zn, Mg, Fe stb. kijuttatása, amit
célszerû talaj- vagy növényvizsgá-
latra alapozottan végezni, 

Az árpatermelõk figyelmét fel-
hívjuk az új, második legmaga-
sabb terméssel regisztrált  Carmi-
na nevû többsoros takarmányár-
pánkra. Valóban csúcs fajta, 8-9
tonnás terméseket már több ter-
melõ ért el vele. A fajtaminõsítõ
kísérletekben 2. helyezett lett és
körülbelül 10 százalékkal megha-
ladta sztenderdek átlagát. Korai,
egészséges, jó szárszilárdsággal
és télálló képességgel. Egy elhú-
zódó betakarítás esetén kalászai
nem hajlamosak a letörésre.

A takarmánytermelõ gazdálko-
dók figyelmébe ajánljuk a bõter-
mõ Calorius tritikálé és SU
Forsetti hibridrozs fajtáinkat. 

Több  fajtánk vetõmagja BIO
változatban is elérhetõ lesz, igény
esetén kérje egyedi ajánlatunkat. 

A sikeres növénytermesztés-
hez elengedhetetlen a garantál-
tan magas minõségû, megbízható
származású, fémzárolt vetõmag
használata, amit a LAJTAMAGNÁL
és forgalmazóinknál megtalál.

Válassza fajtáinkat, vesse ve-
tõmagjainkat, bármelyiket veti,
a magERÕ Önnel lesz! 

FEJLESZTÉSEK KISRÉCSÉN  

Könyvtáravató és falunap
A SAATBAU LINZ HUNGÁRIA KFT. ÉS A LAJTAMAG KFT.

Õszi kalászos fajtaajánlata



Közel 500-an vettek részt a Vöröskereszt
által szervezett Retro véradáson Zala-
egerszegen és Nagykanizsán júliusban.

Az akció célja, hogy a nyári szabadságolások
ideje alatt is legyen elegendõ vér az országban,
ami Zala megyében ezer-ezeregyszáz egység
vér biztosítását jelenti havonta.

A júliusi kampány véradásra azért van szükség,
mert ebben a hónapban országosan is hiány adó-
dik a vérbõl. Tehát a Retro néven futó véradásnak
mindig július a hónapja. A közel 500 véradást si-

kernek könyveljük el, ugyanakkor egyre nehezebb
megmozgatni az embereket, mivel a hosszan tar-
tó kánikula visszaveti a hajlandóságot – mondta
érdeklõdésünkre Baracskai Józsefné, a Vöröske-
reszt megyei szervezetének igazgatója. – Zala me-
gye igénye havonta ezer-ezeregyszáz egység vér,
amit biztosítani kell az egészségügyi ellátás szá-
mára. Ezért kell úgy ütemezni a véradások szerve-
zését, hogy minden héten 230–270 véradó jelen-
jen meg. A nyár közepe mindig rizikósabb, de a Za-
laegerszegen és Nagykanizsán megtartott vér-
adóhéttel áthidaltuk a problémát.

– A biztonságos, megnyugtató vérellátás nem
nélkülözheti a véradók utánpótlását sem. 

– Kétségtelenül szükség lenne az utánpótlásra,
hiszen a véradók zöme már idõsebb, életkoruk és
romló egészségi állapotuk miatt fokozatosan es-
nek ki a véradásból. A gond az, hogy nincsenek fi-
atalok, látókörünkbõl hiányzik a 20 és 40 év közöt-
ti korosztály, de fõképpen a 20 és 30 év közötti.

Meg kell említeni azt is, hogy az utóbbi idõben
visszaesett a véradás rangja, elismertsége, más-
részt hiányzik a családi minta. Egyetlen véradással
három betegen segíthetünk. Ezt, mint az emberi
önzetlenség legszebb megnyilvánulásaként kelle-
ne tudatosítani a gyerekekben már óvodáskorban,
majd az általános iskolában. A véradás és annak
nélkülözhetetlen volta nem szerepel a tanköny-
vekben, ugyanakkor kötetlen keretek között le-
hetne beszélni róla, melyben szívesen lennénk
partnerek. Az iskolai közösségi szolgálat kereté-
ben tudunk fogadni középiskolásokat, akik segíte-

nek a szervezésben, és még
mûsort is adnak. Reményeink
szerint, õk így ezzel a tapasz-
talattal jobban átérzik ennek
fontosságát, és ahogy betöl-
tik 18. életévüket, karjukat
nyújtva bizonyosságot is tesz-
nek errõl.

Örömünkre szolgál, hogy
az Önkéntesség másképpen
pályázatunkkal éppen az ifjú-
sági Vöröskereszt tevékeny-
ségének megismerését, illet-
ve az ifjúság a Vöröskereszttel
való megismerkedését segít-
hetjük elõ. 2018. január else-
jével indul a projekt, mely so-
rán középiskolákat kereshe-
tünk fel a véradást is népsze-
rûsítõ programokkal. 

– Szociális tevékenységeiket milyen pályáza-
tokkal tudják támogatni?

– Egy BM-pályázat segítségével a zalaegerszegi
és a nagykanizsai hajléktalanszállóban 12 fõt fog-
lalkoztathattunk immár két éve, melynek célja,
hogy képesek legyenek megfelelni a munkahelyi
elvárásoknak. Nagykanizsán a családok átmeneti
otthonában Félutas ház címmel valósítunk meg
egy projektet, melyben a bántalmazott nõknek és
gyermekeiknek nyújtunk elhelyezést és mentori
hálózatot szakemberekkel problémáik enyhítése
érdekében. Fejlesztés is megvalósul: akadálymen-
tesítés a krízisszállás részlegen. 

A kanizsai területi szervezetünk Sugár úti épü-
letében külsõ felújítást és szigetelést, valamint az
udvar vízelvezetését hajthatjuk végre, a zalaeger-
szegi Dísz téri irodánk helyiségeiben pedig új abla-
kokat szerelhetünk be egy nyertes pályázatnak
köszönhetõen.

– liv –

A VÖRÖSKERESZT ÖNZETLENSÉGRE BUZDÍT

Amikor csak teheted, adj vért!

A Magyar Közlöny közelmúltbe-
li számában megjelent kormány-
határozat szerint az úgynevezett
Seuso-kincs, amely „az egykori
Pannonia provincia területén fel-
lelt, az egyetemes antik kultúra
egyik legnagyobb értékû lelete”
magyarországi bemutatására Ka-
posvár, Kecskemét, Miskolc, Nyír-
egyháza, Székesfehérvár és Zala-
egerszeg megyei jogú városokban
vándorkiállítást szerveznek.

A Seuso-kincs szállításáról, an-
nak útvonalának biztosításáról a
Magyar Nemzeti Bank bevonásá-
val a rendõrség gondoskodik
majd. A tároló vitrinek beszerzé-
sére, a szükséges restaurálási
munkák elvégzésére, a vándorki-
állítás teljes körû megtervezésére
300 millió forintot biztosítanak az
idei költségvetésben.

Kimondja a kormányhatározat
azt is, hogy az általános és közép-
fokú iskolák, valamint a gyógype-
dagógiai, „konduktív pedagógiai
nevelési-oktatási intézmények”
tanulói kísérõvel az iskola által
szervezett csoportos utazás kere-
tében – akár szombaton is – díj-
mentes vasúti utazás igénybevé-
telével látogathassák meg a
Seuso-kincs vándorkiállítás ma-
gyarországi helyszíneit.

A Seuso-kincs a legjelentõsebb
ismert késõ római ötvösmûvésze-
ti leletegyüttes, amelyet néhány

évtizeddel ezelõtt, a '70-es évek-
ben találtak meg Magyarorszá-
gon, majd illegális körülmények
között jutott ki az országból.

A magyar kormány a Seuso-
kincset két lépésben – az elsõ hét
darabot 2014-ben, a második fe-
lét idén nyáron – szerezte vissza.
A leletegyüttest augusztus vé-
géig a Parlamentben lehetett
megtekinteni.
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– A jól gazdálkodó önkormány-
zatoknak juttatott állami támoga-
tás elsõ részletébõl kicseréltük a
nyílászárókat a kultúrházban. A
második részletet a temetõben kí-
vántuk elkölteni, ahol most egy ur-

nafalat építettünk, letérköveztük a
ravatalozó és a bejárat közötti te-
rületet, a régi kaput pedig lecserél-
tük egy szép kovácsoltvas kapura –
mondja érdeklõdésünkre. – A vég-
eredményt teljessé téve, önkor-
mányzatunk saját forrásból meg-
csináltatta a ravatalozó külsõ festé-
sét, és az azt díszítõ faburkolatok
csiszolását és festését. Az épület
tetõszerkezetét még az elmúlt év-
ben újítottuk fel. A téli csúszásve-
szély elkerülése érdekében a mere-
dek lejárót pedig apró fehér kõvel
láttuk el. A munkát a letenyei
Ékköv Kft. végezte el kiváló minõ-
ségben.

– A hírek egy új épület létesíté-
sérõl is szólnak.

– Valóban, hiszen már a kezünk-
ben van a jogerõs építési engedély
egy 50 négyzetméteres épület
megépítésére a Liliom út 4. szám
alatt. A beruházást a Start munka-
programban valósítjuk meg még az
õsszel. A családiház-kinézetû épü-
letben öltözõt, zuhanyzót, wc-t
alakítunk ki közmunkásainknak, va-
lamint garázst, tárolóhelyiséget a
munkaeszközök számára. Mivel er-
dõtisztítással foglalkozunk, sok
eszközünk, berendezésünk (trak-
tor, csörlõ, pótkocsi stb.) van, me-
lyeket így most meg tudunk véde-
ni az idõjárástól. A kis önkormány-
zatok számára óriási lehetõség a
Start munkaprogram, melyben je-
lenleg 14 fõt foglalkoztatunk. Bõ-
ven adódik feladat, hiszen hatal-
mas területeink vannak, ahol ka-
szálni kell, a kiültetett virágokat
gondozni kell. Az építkezésekbe is
bevonjuk õket, és akkor még ott

vannak az önkormányzati erdõk,
melyeket folyamatosan tisztítani
kell. A tavaly vásárolt csörlõnek
nagy hasznát vettük a nyáron, egy
patakból emeltük ki vele a koráb-
ban bedõlt fákat. A fakitermeléssel

egyrészt bevételhez jutunk, más-
részt a téli tüzelõt tudjuk biztosíta-
ni. Kísérletképpen saját erõbõl 500
tõ levendulát ültettünk el, melynek
leszárított virágjából kis ajándék-
zsákok készülnek majd.

– Idén sem belvízzel, sem ár-
vízzel nem kellett szembesülni.

– Szerencsére eddig nem. Bí-
zunk benne, hogy továbbra sem,
mellyel kapcsolatban jó hírt kap-
tunk. Az M70-es négysávossá bõví-
tése részeként még az idén elkez-
dõdik a régóta várt gátunk meg-
építése a Murán. 

– Milyen fejlesztéseket tervez-
nek pályázatból?

– Pályázatot nyújtottunk be egy
hegyi út aszfaltozására, mert épült
már egy ház ott és továbbiak épül-
nek meg. Kicsit kezdik felfedezni a
Rátki-hegyet, melynek szépen er-
dõsült környezete lakóhelyként is
számításba jön. Az elmúlt években

több utat is felújítottunk, aszfaltos-
sá tettünk, így szinte az egész be-
járható már autóval. A hegy persze
felkelti a nem jó szándékúak érdek-
lõdését is, a lakosság azonban ré-
sen van, azonnal szólnak, ha valami
gyanúsat észlelnek. Nagyon jó a
kapcsolatunk a körzeti megbízot-
tal, rögtön jön, ha gond van, így
összességében elégedettek lehe-
tünk a közbiztonsággal.

Kultúrházunkat belülrõl a ko-
rábbi években rendbetettünk,
ahogy az itt lévõ orvosi rendelõ
helyiségeit is. A konszolidációból
kicseréltük a nyílászárókat is, de
ez még nem elég az épület külsõ
megújításához, melynek megvaló-
sítását szintén pályázati forrásból
reméljük. Számítunk arra, hogy
mindkét pályázatunkat kedvezõen
bírálják el. 

– Hogyan telt a nyár, milyen
programok színesítették?

– Június 24-én családi napot tar-
tottunk, majd rá két hétre, július 8-
án rendeztük meg hagyományte-
remtõ szándékkal a nyárköszöntõt
a kultúrházban. A két és fél órás
mûsor igazán változatos progra-
mokat kínált a népzenén, az ope-
retten és a musicalen át. Sztárven-
dégként a közkedvelt humorista,
Forgács Gábor lépett fel. Nagyon
jól sikerült a program, azt gondo-
lom, mindenki megtalálta a kedvé-
re valót – mondta a polgármester.

Murarátkán okosan élnek a Start
munkaprogram lehetõségeivel, vi-
rágos és ápolt közterek, szépen fel-
újított épületek, szilárd burkolatú
hegyi utak, gondozott erdõk jelzik
mindezt. A közösség igényli az ön-
kormányzat figyelmét, Pál Józsefné
polgármester személyében egyéni
törõdést is kapnak. Ebben a biza-
lommal teli családias hangulatban a
fiatalok is jól teljesítenek, a kis falu
nyolc egyetemistára lehet büszke.
Az önkormányzat az óvodáskortól
kezdve az egyetemig bezárólag
minden fiatalját beiskolázási támo-
gatással segíti, a felsõoktatási hall-
gatókat a Bursa Hungarica ösztön-
díjprogrammal is támogatja.

Antal Lívia

FIGYELEM A KÖZÉPÜLETEKRE, A KÖZTEREKRE ÉS A KÖZÖSSÉGRE

Az építkezõ Murarátkán

VÁNDORKIÁLLÍTÁS
ZALAEGERSZEGEN IS

Seuso-kincs

Murarátkán minden felújított épület az önkormányzat gondosságát
tükrözi, a rendelkezésükre álló forrásokkal olyan ingatlanfejlesztése-
ket valósítanak meg, hogy azok állaga sokáig fennmaradjon. A Rátka-
hegy és a Mura folyó ölelésében lévõ településen a természeti környe-
zet fenntartása is sok feladatot ad, ugyanakkor mindig gondolkodnak
új tervekben, melyekrõl Pál Józsefné polgármestert kérdeztük.

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00



MOZAIK10 MEGYE
Rendezvénysorozattal ünne-

pelték Zalabaksán a közösség ál-
tal épített Szûz Mária Világ Király-
nõje római katolikus templom
felszentelésének 25. évfordulóját
augusztusban. Hálaadó szentmi-
se, emlékkiállítás, ünnepi köz-
gyûlés, fogathajtás és búcsú tet-
te ki a programokat. 

Római katolikus templomunk
alapkövét 1988-ban tettük le, és
négy év múlva, 1992-ben szentel-
tük fel. A falu közössége soha nem
fogott össze annyira e nemes cél
érdekében, mint akkor. A templom
felállításában elévülhetetlen érde-
mei voltak Varga Imre atyának, aki
motorja volt az építkezésnek – em-
lékezett vissza Horváth Ottó,
Zalabaksa polgármestere. – A 25
éves jubileum alkalmából szerve-
zett programsorozatot hálaadó
szentmisével nyitottuk meg au-
gusztus 19-én, szombaton, melyet
Székely János megyés püspök mu-
tatott be az esperesi kerület papja-
inak konceleb-rálásával. Az azt kö-
vetõ fogadáson mondtunk köszö-
netet a templomépítõ közösség-
nek. Augusztus 23-án, szerdán a
közelmúltban elhunyt Nagy Ödön-

re emlékeztünk egy kiállítással a
mûvelõdési házban. A csíkszeredai
képzõ- és szobrászmûvész vissza-
térõ vendége volt a Zalai Nemzet-
közi Mûvésztelepnek, valamint a
helyi festõtábornak. Templomunk
14 alakos szoborcsoportja az õ ke-
ze munkáját dicséri.  Alkotótársá-

val, Koszti István Miklóssal együtt
2001-ben vették át a Zala Megyei
Önkormányzat nívódíját. Az au-
gusztus 25-i, pénteki ünnepi köz-
gyûlésen 15 fõ munkáját ismertük
el Zalabaksa Községért díjjal, Laki
Józsefné címzetes fõjegyzõt pedig
díszpolgári címmel tüntettük ki. 

Horváth Ottó elmondta, már
korábban nagy hagyományai vol-
tak a fogathajtásnak, mely kez-
detben nem éppen hintókkal mû-
ködött amatõr szinten, késõbb
pénzdíjas profi versennyé vált.
Néhány éves szünet után tavaly
élesztették újjá falunap keretében
a Zalalövõ és Környéke Lovassport
Egyesület segítségével. Idén a
templom jubileuma adta az apro-
pót, így adtak helyet a fogathajtó
verseny megyei döntõjének au-
gusztus 26-án, szombaton. A nap
fõzõversennyel indult, melyen 12
csapat bográcsos ételeit értékelte
a zsûri. A Szûz Mária Világ Királynõ-
je római katolikus templom 25
éves évfordulójára szervezett ün-
nepségsorozatot vasárnap búcsúi

szentmisével és hagyományos fa-
lusi búcsúval zárták. 

A Zala Megyei Kettesfogathajtó
Bajnokság utolsó fordulója egyben
a megyei döntõ is volt. A verse-
nyen 12 fogat vett részt, melyek
kétfordulós akadályhajtásban és
vadászhajtásban mérték össze
ügyességüket. A feladat nem volt
egyszerû, hiszen a 150 centiméte-
res nyomtávú hintókkal 170 centi-
méterre szûkített akadályok között
kellett áthaladni, mondta el Szalár
Róbert, a Zalalövõ és Környéke Lo-
vassport Egyesület fogathajtója. A
Tamásiban október elsõ hétvégé-
jén rendezendõ országos bajnok-
ságra rajta kívül Lebics István és So-
mogyi József jutott tovább.

Antal Lívia

TEMPLOMSZENTELÉSI ÉVFORDULÓ ZALABAKSÁN

Szentmisével, ünnepi közgyûléssel
A zalaegerszegi Hevesi Sán-

dor Színház Az ötödik pecsét
címû produkciója, Csiszár Imre
rendezése nyerte el a legjobb
elõadás díját a Thália Színház-
ban megrendezett Vidéki Szín-
házak Fesztiválján, amelyen
Cserna Antal, Hartai Petra, Sza-
bó Gabi és Nagy Péter színmû-
vész játékát, valamint a La
Mancha lovagja címû elõadás
látványvilágát is díjazta a zsûri.

Lantos Anikó fesztiváligaz-
gató a szeptember 4. és 10.
között megrendezett esemény
keddi díjkiosztó ünnepségén
elmondta: immár hatodik alka-
lommal szervezték meg a
Thália Színházban a Vidéki Szín-
házak Fesztiválját, amelyen hét

nap alatt kilenc produkció, ki-
lenc vidéki társulat mutatko-
zott be a közönség kiemelkedõ
érdeklõdése, a szakma és a
média figyelme mellett.

Elmondta: a fesztivál láto-
gatottsága 95 százalék felett
volt, csaknem 4 ezer nézõ látta
az elõadásokat.

A produkciókat öttagú zsûri
értékelte. A legjobb nõi alakí-
tás díját Hartai Petra vette át a
szombathelyi Weöres Sándor
Színház Ivanov címû elõadásá-
ban nyújtott alakításáért. A
legjobb férfi alakítás díját
Cserna Antal nyerte el a Pécsi
Nemzeti Színház Ádám almái
címû produkciójában való játé-
káért.

DÍJAT KAPOTT A ZALAEGERSZEGI SZÍNHÁZ 

Az ötödik pecsét a legjobb elõadás
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JUBILEUM 11RÉGIÓ
Harminc évvel ezelõtt, 1987. au-

gusztus 31-én a Zalaegerszeg
–Nagykanizsa táv spontán lefutá-
sával kezdõdött az a tanári és
sportkarrier, melynek során Bérces
Edit több száz tanítvány tanítása
mellett az 50 kilométeres futástól
kezdve a 600 kilométeres távig
minden egyes ultramaratoni szám-
ban többszörösen megjavította a
magyar csúcsokat. A zalai sportoló
a 48 órás futásban Európa-, a 100
mérföldes, a 200 kilométeres és a
24 órás ultrafutásban pedig világ-
csúcsokat döntött meg. A 100 kilo-
méteres és a 24 órás ultramaratoni
futáson aratott Európa-bajnoki és
világbajnoki címeivel minden idõk
legeredményesebb magyar ultra-
maratoni futójává vált.

2017. augusztus 30-án Bérces
Edit ismét nekivágott a két zalai me-
gyei jogú város virtuális, futás általi
összekötéséhez. A rajt helyszíne:
BGE Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg
fõbejárata.

A futás pártfogói mind más és
más helyen és formában nyilatkoz-
tak meg szerepükrõl: dr.  Tóth  Endre,
fõvédnök, a BGE GKZ jogelõd intéz-
ményének, a Pénzügyi és Számviteli
Fõiskola Zalaegerszegi Intézetének
alapító igazgatója már az indulás
elõtt kívánt jó utat Bérces Editek. A
többi védnök, dr.  Szász  Péter, a
Zalaszám Informatika ügyvezetõ
igazgatója Sárhidán csatlakozott,
Söjtöry  Elvira,  a szombathelyi Elvira
Maratoni alapítója pedig Besenyõtõl
Fakospusztáig futott.  

Török  Zoltán  nyugalmazott re-
formátus lelkész a BGE GKZ kapujá-
nál, a Hajrá Edit! feliratú,munkatársi
élõláncból álló plakátsor  gyûrûjében
áldásával erõsítette meg a jubileumi
futás résztvevõit.  

Zsugyel  Kornél zalaegerszegi
evangélikus lelkész a reformáció
500. évfordulójára 1517 kilométer-
nyi futás gyûjtésével készül, egé-
szen Hahótig futott Edittel. Fakos-
pusztán csatlakozott Lelovics  Tünde,
a szeptemberi maratoni megméret-
tetésére készülõ fogorvos.  

A tervek szerint Borsosné  Nagy
Mónika, a Kanizsai Futóklub elnöke
Palintól kísérte volna az egerszegi
küldöttséget a Batthyány Lajos Gim-
náziumig, azonban a túl korai érke-
zés miatt többen lemaradtak a foga-
dásról. Így járt Ács  László triatlonista
ultrafutó és Fata  József  is, aki Bérces
Edit legelsõ tanítványainak egyike.
József a tervezett palini találkozás
helyett már csak a Nagy-Magyaror-
szág emlékmûnél érte utol a világ-
bajnok tanárt.

Néhány résztvevõ így látta a  ju-
bileumi futást:

Dr.  Tóth  Endre, a zalaegerszegi
fõiskola (BGE GKZ jogelõd-intézmé-
nyének) alapító igazgatója: „Mindig
csodáltam Edit kitartását, ahogy
minden akadályt leküzdve végigcsi-
nálta pályafutását, amellett kifogás-
talanul végezte  munkáját és egyéb
teljesítményét tanulásban és a taní-
tásban is.”

Dr.  Szász  Péter, a Zalaszám Infor-
matika ügyvezetõ igazgatója, a vi-

lágbajnok egyedülálló mecénása:
„Mialatt Sárhidán szegõdtem Edit
mellé az úton, felidõzõdtek bennem
a szilveszteri maratoni futásom,
melynek nehéz szakaszain Edit né-
hány szót szólva átlendített a holt-
ponton és elhittem, hogy tempóvál-
tásra is képes vagyok a célegyenes-
ben.  Mindig sokra tartottam min-
den emberi teljesítményt és hiszek
az elvégzett munkában. Tisztelem a
tehetséget. Azonban olyan távokat
még teljesíteni is kivételes dolog,
amelyeken Edit indult. Ráadásul
gyõzni, sõt úgy teljesíteni, ahogy
még senki, különösen sok szorgal-
mat, kitartást és alázatot feltételez.
Bérces Edit világbajnoki teljesítmé-
nyeiben mindezek a tulajdonságok
halmozottan megvannak.”

Söjtöry  Elvira,  az egykori szom-
bathelyi Elvira Maratoni alapítója: 

„Nem lepett meg, hogy Edit
nosztalgiából újra elfut Zalaeger-
szegrõl Nagykanizsára, örömmel
vállaltam, hogy egy órányit futok
vele. Örülök, hogy együtt futottunk,
hamarosan nekem is érik egy jubile-
um, biztos vagyok benne, hogy Edit
is jön velünk, addig is sok vidám kilo-
métert kívánok neki!”

A nagykanizsai védnök Balogh
László, a Batthyány Lajos Gimnázium
igazgatója, az intézmény bejáratánál
frissítõvel és ajándékkal fogadta az
Egerszegrõl érkezõ Bérces Editet és
Szittár Rudolfot. Azt mondta: „Bér-
ces Edit, késõbbi ultrafutó világ- és
Európa-bajnok 1987-ben, tehát 30
éve gimnáziumunk tanévnyitó ün-
nepélyére futott el Zalaegerszegrõl.
Elõtte egy évig nálunk tanított, s
Egerszegre kerülvén így próbálta
szimbolizálni hozzánk való erõs kö-
tõdését. Most, 2017. augusztus 30-
án ezt ismét megtette és ellátoga-
tott néhány volt Tanárkollégánk sír-
jához is. Ez a jubileumi futás is jelké-
pezheti az állandóságot és a válto-
zást, amelyre a pedagógiában mind-
annyiunknak szüksége van.”

Korpics  Attila, a BGE egykori hall-
gatója, pénzügyi vezetõ, Zalaeger-
szegi Aszfaltszaggató, pillanatnyilag
a legjobb formában lévõ maratoni
futó. „Tizenhét évvel ezelõtt a tanár-
nõnél szigorlatoztam üzleti angol-
ból. Akkor még nem gondoltam,
hogy egyszer a kerékpározást félre-
téve én is aszfaltszaggató leszek. Je-
lenleg is az angoltudásom a legsta-
bilabb, meg jó esetben a futófor-
mám".

Szittár  Rudolf, a Zalaszám Infor-
matika rendszergazdája, Zalaeger-
szegi Aszfaltszaggató, aki egészen
Kanizsáig futott Edittel: „Köszönöm
a meghívást és a lehetõséget, hogy
újra együtt futhattunk! És gratulálok
a  feltámadáshoz!”

– Milyen volt a fogadtatás a
Batthyány-gimnáziumban?

– Mivel a vártnál elõbb érkeztem,
voltak, akik lemaradtak a várva várt
találkozásról. Azt viszont megígér-
tem Borsosné Nagy Mónikának és
kislányának, Laurának, hogy kerí-
tünk lehetõséget a Kanizsai Futó-
klub tagjainak majd egy másik alka-
lommal egy közös futásra. Mónika
és kislánya, Laura így is odaért a vá-
ros szélére, akárcsak a kanizsai csalá-
dom Marton Judittal az élen, unoka-
húgom, Czeglédy Éva és kislánya,
Hanna. Édesanyámat Mikla Gyöngyi
vitte magával, akinek nagyon hálás
vagyok. Ugyancsak a Magyar utcán
jött szembe velünk Ács Laci, a vas-
ember. Balogh László igazgató úr a
gimnáziumnál csatlakozott hozzánk
a temetõig. Ruditól, Fehér Feritõl és
Horváth Ákostól elbúcsúztunk, ami-
kor – mérnöki pontossággal – érke-
zett a legelsõ tanítványaimat képvi-
selõ Fata József egy Bérces Edit –
örökös bajnok feliratú éremmel.

– Az élményt miért jellemezted
„kanizsai katarzisként”?

– Egyrészt az alliteráció az egyik
kedvenc nyelvi eszközöm. Másrészt
a tanévkezdés a tanárok és a diákok
életében is ugyanolyan, ha nem fon-
tosabb kezdet, mint a január elseje.
Ilyenkor az ember igyekszik meg-
tisztulni és megújulni. Erre pedig az
egyik legjobb megoldás a megtisztí-
tó, nagyon hosszú futás vagy más fi-
zikai és mentális terhelés. Ráadásul,
most az egész élmény egy friss
gyászfeldolgozás kezdetével is páro-
sult, melyrõl nem nagyon beszélhet-
tem a környezetemnek. A középis-
kolai tanulmányait tekintve szintén
kanizsai kötõdésû, nagyon szeretett
nagybátyánkat, édesanyám iker-
testvérének elvesztését kellett fel-
dolgoznom az úton.

– Milyen szerepet játszott Nagy-
kanizsa életedben a tanári pályád
kezdetével?

– Nagykanizsa örökre a szívem
csücske marad több oknál fogva is.
Szeretett öreganyám (dr. Czeglédy

Ferencné – a szerk.), aki franciataná-
ri karrierjének kicsúcsosodását él-
hette meg az ugyancsak a Batthyá-
ny Gimnáziumban töltött évek alatt,
mindig szeretettel és tisztelettel
mesélt nekünk Kanizsa kulturális éle-
térõl és a gimnáziumban uralkodó
felemelõ szellemiségrõl. Mindezt a
pozitív benyomást erõsítette meg
bennem Szebenyi Mária igazgatónõ,
aki személyesen jött le értem Pécs-
re, hogy frissdiplomás angoltanár-
ként enyhítsem az akkor uralkodó
„nyugati” nyelvszakosok általános
hiányát.  Kiemelkedõ tanáregyénisé-
gekbõl álló, kompromisszumot nem
tûrõ, de barátságos és segítõkész
kollégák társaságába csöppentem a
mostani igazgatóval, Balogh László-
val és feleségével, Harkány Judittal
együtt. Kanizsán mindig volt hova
mennem, akár futva, akár kerékpá-
ron érkeztem, akár tanítani, akár
csak egyet úszni. Mint késõbb kide-
rült, egykori úszóedzõm, Vecsey
Gyuri bácsi is Kanizsára került az ak-
kori Andrejka-iskola uszodájába. To-
vábbi kötõdést jelentett az is, hogy
édesapám az olajiparban dolgozott,
melynek központja Nagykanizsán
székelt. Meghatározó számomra a
Marton család segítõkészsége és ba-
rátsága. Náluk még csak nem is ven-
dégnek érzi magát az ember, hanem
csak egyszerûen családtagnak, hi-
szen lepedõm és fogkefém is van
náluk. Az idei évet ráadásul édes-

anyám kanizsai kórházi kezelésével
kezdtük, melynek során és is kicsit
újra kanizsai lettem és több éjszakát
is kanizsai családomnál, Martonék-
nál töltöttem.

– Már elõtte is lefutottad, vagy
a ‘87-es volt az elsõ Zalaegerszeg
és Kanizsa között?

– A harminc évvel ezelõtti Zala-
egerszeg–Nagykanizsa közötti futá-
som szó szerint az elsõ igazán hosz-
szú állóképességi teljesítményem-
nek mondható, hiszen elõtte a
balatonboglári triatlon olimpiai távja
lehetett a leghosszabb (1500 m
úszás, 40 km kerékpározás, 10 km
futás – a szerk.), amin indultam. Még
maratont, sõt félmaratont sem fu-
tottam elõtte. Érdekes módon,
mégsem kételkedtem abban, hogy
épségben megérkezem Kanizsára.
Ezzel szemben az idén pontosan
tudtam, hogy mi vár rám, még ké-
szültem is rá egy kicsit, mégis tele
voltam kétségekkel. Talán éppen
azért, mert tudtam, hogy mi vár
rám.

– Milyen célok vezettek 30 évvel
ezelõtt, és most milyen szándékok
vezéreltek megismétlésére?

– Az elsõ futásnál kifejezetten a
kanizsai batthyányis tanítványokhoz
és kollégákhoz fûzõdõ ragaszkodás
hajtott munkahelyi és így lakóhelyi
váltásomnak köszönhetõen. Annak
idején senki sem gondolta volna,
hogy egyszer majd 100 km-t is fo-
gok futni és Eb-t, sõt vb-t is fogok
nyerni nagyon hosszú távokon. Csak
visszatekintve derült ki, hogy a kani-
zsai futás egy igazi mérföldkõvé csi-
szolódott tizenhárom év alatt.

Sportpályafutásom kudarccal
kezdõdött, hiszen nem vettek fel az
általam annyira vágyott ZTE úszó-

szakosztályába, mert hétévesen
idõsnek találtak… Ha lassú és görön-
gyös úton is, mégis megtaláltam a
lehetõséget az úszás és a futás gya-
korlására, majd megkaptam a ke-
gyelmet kegyetlennek tûnõ távok
legyõzéséhez is.  Mindez tanúságté-
tel a reményrõl mindazoknak, akik-
nek külsõ körülmények próbálják
kedvét szegni. 

Természetesen az elsõ, 1987-es
futást képtelenség lett volna egy az
egyben megismételni, bármennyire
törekedtem arra bizonyos elemek
tekintetében. Az eredeti futáshoz
hasonlóan viszont vittem magam-
mal almát és Negró cukorkát is,
azonban folyadékpótlás nélkül,
ahogy annak idején futottam, most
nagyon nehéz lett volna megoldani
a feladatot. Ráadásul azt sem bírtam
ki, hogy legújabb szokásomnak
megfelelõen ne legyen nálam tele-
fon és fényképezõ, melyek 1987-
ben szóba sem jöhettek volna. 

A Besenyõ–Bocfölde–Sárhida
–Bak, majd a 74-es út szinte adott
volt már csak azért is, mert egykor
naponta futottam Bakig és vissza.  A
legszomorúbb viszont az volt, hogy
egészen a temetõig kellett futnom
ahhoz, hogy méltó módon tudjak
tisztelegni volt igazgatónõnk,
Szebenyi Mária és elhunyt kollégáink
emléke elõtt. Így Kanizsán belül is
megnyúlt a pálya hossza.

– Lesz-e folytatás?
– Az eddigi ritmusnak megfelelõ-

en ez harminc év múlva lehet ese-
dékes kérdés. Kegyelemmel nem le-
het lehetetlen – mondta Bérces Edit.

Szerkesztette: Antal Lívia
A jubileumi futásról készített

teljes interjú a www.zalamedia.hu
honlapon olvasható.
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Bérces Edit kanizsai katarzisa

Bérces Edit rajtja a BGE GKZ elõtt.
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