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A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛ EMBEREKET SEGÍTIK

Képzés és bértámogatás
Legtöbben adminisztrátorként, de kémiai laborban, gyógytornászként és mérnökként is dolgoznak azok, akiket a „Megváltozott
munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának
elõsegítése” címû 11,7 milliárd forint összköltségvetésû kiemelt
projektbe vontak be Zala megyében.

Huszadik alkalommal került megrendezésre az elmúlt hét végén Zalaegerszegen az Egerszeg
Fesztivál. A programsorozat a rossz idõjárás ellenére is sok érdekességet kínált és rengeteg látogatót vonzott. A város legnagyobb kulturális és gasztronómiai eseményérõl, az ünnepi közgyûlésen átadott elismerésekrõl lapunk 5. oldalán olvashatnak.
(Fotó: Zavilla András)

EGYÜTTMÛKÖDÉS A CSALÁDOK ÉS A SZAKELLÁTÁS KÖZÖTT

Hídépítés a gyermekvédelemben
„Hídépítés a vérszerinti családok és a gyermekvédelem között”
címmel tartottak konferenciát a közelmúltban a Megyeházán. A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ szervezte rendezvényen az
alapellátáson kívül a szakszolgálatokat, a gyámhivatalok munkatársait és a védõnõi szolgálatokat szólították meg.

A hatályos jogszabályok alapján
január 1-tõl 12 év alatti gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõknél kell elhelyezni. A változásokkal azonban a szociális munka
jelentõsége nem veszített értékébõl. A gyermekvédelmi szakellátás
akkor lehet igazán eredményes,
ha a rendszerben dolgozók képesek az együttmûködésre és a
hasznos tapasztalatok átadására.
Az intézmények vezetõinek a felelõssége is hatalmas, mert az új
szemlélet mindennapossá válása
az õ feladatuk, hangzott el.
Dr. Halász Gabriella, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének
igazgatója kiemelte, a gyermekvédelmi szakellátás eredménye a
társadalmi környezet, a család és

gyermekvédelem közös együttmûködésétõl függ.
A Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központ pszichológusa, Bodrogi
Rita A kiégés jelensége a gyermekvédelemben címmel tartott
elõadást. A munkatársak segítséget kaptak, hogy a mindennapi
nehézségek ellenére se veszítsék
el lelkesedésüket. A további elõadások új módszertani irányokat
adtak a résztvevõk számára.
A
konferencia
zárasaként
Dömötörfy Rozália nevelõszûlõi
szemszögbõl tartott megható elõadásából kiderült, a szülõk és a
szociális rendszerben dolgozók
szerepe nagyon fontos a gyermekek egészséges fejlõdésében és
nevelésében. Mindehhez elengedhetetlen az elhivatott szakembe-

Tatosné Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgató-helyettese a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott sajtótájékoztatón elmondta, az Új Széchenyi
Terv keretében indította el a kormány a programot, melynek keretében 10 ezer ember foglalkoztatására nyílik lehetõség az országban. Eddig 8600 fõt vontak be,
akik 100 százalékos bér- és járuléktámogatásban vagy képzési illetve
utazási támogatásban részesülnek. Közülük 4242 fõ már elhelyezkedett, ami 2,84 milliárd forint
támogatást jelent, további 113
millió forint támogatással pedig
1002 fõ kezdte meg képzését.
Zala megyében eddig 131 millió forintot költöttek el, ahol mostanáig 313 ember csatlakozott a
programhoz. Közülük 183-an bérköltség-támogatásban részesülnek, míg 81-en képzéseken vesz-

rek munkája és megfelelõ továbbképzésük.
A rendezvény programját bemutatókkal színesítették, melyekben A Zala Megyei Gyermekvédelmi Központban élõ gyermekek is
szerepeltek. A Landorhegyi Általános Iskola harmadikosai a dzsungel állatairól tartottak elõadást, a
teskándi Csukás István Általános
Iskola Flageolet furulya együttese
zenei tudását mutatta be.

Külföldi
munkalehetõségek,
akár nyelvtudás
nélkül is!
06-30/353-4302

Aktuális kínálatainkat megtekinthetik:

www.ba-auto.hu
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a környék legjobb áraival!
BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
RÖVID HATÁRIDÕVEL
www.facebook.com/baautotrade
kon is!
Kövessen bennünket a faceboo

egerszegen, Nagykanizsán és
Keszthelyen fogadják az ügyfeleket, a projekthez június 30-ig lehet még csatlakozni.
Rigó Csaba Zala megyei kormánymegbízott hangsúlyozta, a
kormány számára a megváltozott

Gyutai Csaba, Tatosné Takács Andrea és Rigó Csaba
nek részt. Ezek egy része egy háromhetes kompetencia-fejlesztõ
tanfolyam, ami a munka világába
való visszailleszkedést segíti.
Egyénre szabottan többek között
gyógymasszõr- és nyelvi képzésen tanulnak az érintettek. Zala-

munkaképességû emberek is fontosak. Õk sem kevesebbek, mint
mások, rájuk is számítanak. A projekt ennek okán munkához való
jutásukat, életkörülményeik javítását segíti.
(Folytatás a 4. oldalon.)

kik a tûzoltói pályára lépntek, nem szakmát, hanem hivatást választanak – hangzott el a Szent Flórián-napi ünnepségen a zalaegerszegi Szentháromság téren. Az eseményt
megelõzõ szentmisén megemlékeztek azokról, akik szolgálatteljesítés közben áldozták életüket, valamint a közelmúltban 42. életévében elhunyt Fülöp Valterrõl, Zala megye rendõrfõkapitányáról.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere és Takács Ottó tûzoltó alezredes, a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetõ helyettese
mondott ünnepi beszédet. Ezt követõen Egri Gyula tûzoltó ezredes, a
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója példamutató helytállásáért
elismerõ díszoklevelet adott át Anda Attilának, a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelõjének, Stocker Dávidnak, a Lenti Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság tûzoltóparancsnokának,
valamint Péter Andrásnak, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetõjének.
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Több mint 120 szakember
részvételével tartották meg a
Nyugat-Pannon Neurológiai Fórumot az egervári várkastélyban. A tanácskozást a zalaegerszegi megyei kórház neurológiai
osztálya szervezte.

Dr. Nikl János osztályvezetõ fõorvos érdeklõdésünkre elmondta,
1998 óta rendezik meg a fórumot, amit Zala, Vas, Gyõr-MosonSopron és Veszprém megye kórházainak neurológiai osztályai felváltva rendeznek meg. Ez a harmincötödik találkozó, melyen az
idegrendszeri baleseti sérülések
ellátásáról, valamint az idegrendszeri érfejlõdési rendellenességek
katéteres elzárásának új technikájáról folytatnak eszmecserét a
szakemberek.
Magyarországon a neurotraumatológiai ellátás nem igazán
megszervezett, kivételt képez a
pécsi idegsebészeti klinika. A tanácskozáson a helyzet javítására
keresték a választ és a regionális
együttmûködési lehetõségeket,
hiszen Nyugat-Dunántúlon a pécsi
kórház mellett csak Szombathelyen van idegsebészet, ahol a baleseti idegrendszeri sérülteket is el
tudják látni, fûzte hozzá dr. Nikl
János.

AKTUÁLIS

REGIONÁLIS SZAKMAI KONFERENCIA EGERVÁRON

Neurológusok találkoztak

Büki András, a Pécsi Tudományegyetem idegsebészeti klinikájának professzora (képünkön)
elõadásában arra hívta fel a figyelmet, elsõ négy életévtizedben vezetõ haláloknak számít a súlyos
koponyasérülés, melyben kétszer
annyian halnak meg hazánkban,

mint Európa más államaiban. Ez a
helyzet jelentõs adósságot jelent
a betegek felé, éppen ezért meg
kell találni a módját annak, hogyan lehet ezen javítani az ellátás
jobb megszervezésével és a regionális centrumok feladatainak
meghatározásával.

léktáblán, melyen egy örökmécsest is elhelyeztek.
A polgármester elmondta, a
viharos esõ ellenére sokan eljöttek a megemlékezésre. Az ünnepségen részt vett a Zalaegerszegi
Fúvószenekar. Ünnepi beszédet
mondott Paál István, a Rákóczi
A két világégés helyi áldozatainak tiszteletére újíttatta fel a ha- Szövetség zalaegerszegi szerverangtornyon lévõ emlékmûvet Kávás önkormányzata az elsõ világ- zete illetve a Zalai Magyar Nemzeháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából. Az emlékmûvet ti Szövetség elnöke. A polgármesteri megemlékezõ beszédet köveünnepélyes keretek között avatták fel május 11-én.
tõen Farkas László plébános szentelte meg az emlékmûvet, amit
Fekete László, Kámegkoszorúztak. Az ünnepség a
vás polgármestere az
kulcsos házban folytatódott, ahol
elõzményekrõl
ela Kávási Violin Énekkar népdalmondta, az elsõ világcsokrokat adott elõ.
háború helyi áldozataAz elsõ és a második világháboinak tiszteletére még
rúban 18-18 kávási fiatalember
1938-ban készítettek
vesztette életét; nevüket most
egy emléktáblát a haegy emléktáblán, egy emlékmûrangtorony lábához. A
vön õrzi az utókor. Fekete László
második világháború
polgármester ünnepi beszédében
hõseinek tiszteletére
szólt arról is, hogy szeretnék
pedig 1986-ban emelmegrendezni minden év tavaszán
tek egy obeliszket a
Kávás napját, melyen szentmise
temetõben. Mivel két
keretében is megemlékeznének a
különbözõ
helyen
hõsökrõl. Ez az alkalom a rokonok,
volt, a képviselõ-tesbarátok, elszármazottak találkotület úgy döntött,
zójának is helyet adna. A falu lahogy a kettõt egybekossága, a képviselõ-testület és a
építi a harangtoronycivil szervezetek egyöntetû akaranál, és az elsõ világháta ez, melynek pontos idejét is
borús hõsök névsorát
meghatározzák, hogy ezentúl
kiegészíti a második
minden évben megünnepelhesvilágháború áldozataisék Kávás napját.
nak neveivel az emA. L.

MEGEMLÉKEZÉS AVATÁSSAL KÁVÁSON

Tisztelgés a hõsök elõtt

Hudák István, a Pécsi Tudományegyetem idegsebészeti klinikájának professzora az agyi érszûkület és érelmeszesedés következményeirõl, az agyvérzés és az
agyi infarktus gyógyításának
idegsebészeti lehetõségeirõl beszélt elõadásában. Mint mondta,
sok beteg érkezik Zalaegerszegrõl, akik közül többeket sikerül
úgy meggyógyítani, hogy visszatérhetnek a napi életbe.
Dr. Oroszlán Tamásnak, a zalaegerszegi megyei kórház stratégiai igazgatójának megnyitója
után kezdõdött az érdemi munka.
Az elõadóknak szigorú ütemterv
szerint kellett az idejüket beosztaniuk, miután a hely szelleméhez
híven kínzás volt beígérve. Az orvosi szekcióban az egerszegi és a
nagykanizsai kórház neurológusai
is tartottak elõadásokat. A tudományos ülésen a szakdolgozók
(köztük zalaiak) is megosztották
tapasztalataikat egymással.

LAKÁS ELADÓ
1400 négyzetméteres közmûvesített telken, 160 négyzetméteres lakóépület eladó
Kemendollár, Petõfi Sándor
utca 1. szám alatt. Érdeklõdni
munkaidõben a 06-30/5026687 telefonszámon lehet.
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A Zalai Borúton
 A Zalai Borút Egyesület május 8án a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007–2013 támogatásával és a
„Jó bor, jó szomszédság” projekt
keretében szõlész-borász nemzetközi szakmai napot tartott Nagyradán,
a Cezar Pincészetben.
A program védnöke dr. Pálfi Dénes volt, aki egyben betöltötte a Zalaszentgróton megtartott borutas borverseny bíráló bizottságának elnöki
posztját. Szõkéné Hajduk Andrea, a
Zalai Borút Egyesület elnöke bemutatta az európai uniós és hazai támogatásból megvalósuló projektet, melynek
célja, hogy a szlovén–magyar határ
menti régióban ösztönözze a borturisztikai fejlesztéseket,
növelje a zalai és
lendvai borászok ismertségét, erõsítse
a borkulturális hagyományok ápolását. A projekt keretében többek közt
nõi borász és
sommelier-képzést, borversenyt szerveztek, valamint – nem utolsó sorban
– felépült egy, a zalaszentgróti Civil Turisztikai Centrumhoz hasonló borturisztikai központ is Lendván.
Bodnár Péter, a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának fõtitkára a hegyközségi rendszer átalakulásáról, jövõjérõl tartott elõadásában kiemelte,
azon dolgoznak, hogy a tavaly Magyarországon megtermelt 2,7 millió
hektoliteres bormennyiség emelkedjen, és mindeközben minõségi fejlõdés
valósuljon meg.
Horváthné
Laki Tímea, az

MVH osztályvezetõje elõadásában elsõsorban a szõlõültetvényekhez kapcsolódó, illetve a szõlõ- és borágazati
Nemzeti Boríték programban Idén és a
közeljövõben igényelhetõ támogatásokról szólt.
Szabó Gábor, a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságának növényvédelmi osztályvezetõje a szõlõ aranyszínû sárgulás fitoplazmás betegségrõl, illetve az
ellene való védekezési módokról tájékoztatta a jelenlévõket.

A program zárásaként dr. Pálfi Dénes átadta a Zalai Borút Egyesület XIV.
borversenyének 141 db oklevelét. A
borbírálók az elmúlt évek gyakorlatához hûen kiválasztották a legszebb fehér- és vörösbort is. A Zalai Borút
Egyesület 2014. évi legjobb fehérbora
Veress János zalaszentgróti termelõ
2002-es évjáratú, késõi szüretelésû
Olaszrizlingje lett, vörösbor kategóriában a nagyradai Cezar Winery Kft. jeleskedett a 2012-ben termelt Cabernet
Sauvignon borával.
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MEGHOSSZABBÍTOTTA A PARLAMENT

A devizahitelesekre vonatkozó kilakoltatási moratóriumot
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ számolt be a Zalában is
sokakat érintõ változásról hangsúlyozva, hogy végsõ cél a lakáscélú, jelzálogalapú devizahitel-szerzõdések teljes mértékben történõ
kivezetése a piacról. Elmondta, hogy az új Országgyûlés elsõ döntése volt május 12-i ülésén, hogy meghosszabbította a devizahitelesekre vonatkozó kilakoltatási moratóriumot. Kiemelte, hogy a
kormány, ahogy eddig sem engedte el a bajbajutott devizahitelesek kezét, ezután sem fogja cserbenhagyni õket.

Elmondta, hogy a kilakoltatási
moratórium újbóli meghosszabbítását azért tartották szükségesnek, mert bár 2010 óta számos
intézkedést hoztak a devizahitelesekért, a mai napig van 150
ezer család, aki az ingatlanhitelét
egyáltalán nem, vagy csak jelentõs késéssel tudja törleszteni.
Szeretnék, ha õk is védelmet élveznének mindaddig, amíg a Kúria nem dönt és azt követõen a
további intézkedések hatályba
nem lépnek.
A mostani döntéssel határidõ
nélkülivé válik a kilakoltatási tilalom, s a végsõ határidõ ki nem jelölésével a bankokat is érdekeltté
tették a devizahitelesek ügyének
gyors rendezésében.
Hangsúlyozta, hogy mostantól
egyetlen bajbajutott devizahitelest sem lehet utcára tenni mindaddig, amíg a parlament nem
rendezi véglegesen a devizahitelszerzõdések ügyét. A kilakoltatási
tilalom tehát addig tart, ameddig
meg nem születik a devizahitelesek helyzetét rendezõ jogszabály.
Tájékoztatott arról is, hogy a
parlament elfogadott egy szûkítõ
feltételt is, amely alapján bizo-

nyos esetekben nem hosszabbítható meg a kilakoltatási tilalom.
Ennek az a célja, hogy ne bújjanak
a kilakoltatási moratórium mögé
olyanok, akik ellen nem a devizacsapda miatt indult végrehajtás,
hanem azért, mert nem tartották
be a törvényeket és a fizetési kötelezettségeket.
További a devizahiteleseket
segítõ intézkedésekre a Kúria
döntését követõen kerülhet sor.
Az Európai Bíróság ugyanis széles körû felhatalmazást adott a
Kúriának minden körülmény (tájékoztatás, tisztességtelen feltételek helyrehozatala) vizsgálatára
a devizahitelek ügyében. Bízunk
benne, hogy a Kúria nem húzza
az idõt, mielõbb kiegészíti decemberi jogegységi határozatát.
Az egyoldalú kamatemelésrõl és
az árfolyamrésrõl szóló Kúriadöntést követõen az új Országgyûlés
elsõ dolga lesz, hogy meghozza a
további döntéseket, amelyek
még idén további segítséget
nyújtanak a bajba jutott családoknak. A kormány kérésére az Alkotmánybíróság már ismertette
határozatát a további intézkedések lehetséges irányáról és egy-

Manninger Jenõ
értelmû felhatalmazást az új Országgyûlésnek a szerzõdések módosítására.
A végleges megoldásig az árfolyamgát védelmet jelent mindenkinek. A programnak ugyanis
csak elõnye van az ügyfelek részére. Eddig már több mint 170
ezer devizahitelesen segített az
árfolyamgát, akik eddig összesen
29 milliárd forint, szerzõdésenként átlagosan 173 ezer forint
megfizetésétõl
mentesültek
végleg.
A korábbi kormányzati intézkedésekrõl szólva a képviselõ elmondta, hogy a devizahitelesek
ügye a kormányváltás óta folya-

matosan a kormány napirendjén
van. 2010-ben a deviza jelzáloghiteles szerzõdések száma 735 ezer
darab volt. A kormányváltás óta
meghozott devizahiteleseket segítõ intézkedések révén összesen
már közel több százezer család
otthonát sikerült megmenteni.
180 ezer hiteles élt a végtörlesztés lehetõségével, 170 ezer devizahiteles pedig az árfolyamgát lehetõségével. A Nemzeti Eszközkezelõnek 2013 végéig 15 ezer
lakást ajánlottak fel, s ez év végéig 25 ezerre bõvülhet ez a
szám. A legnehezebb helyzetben
lévõknek az ócsai lakópark nyújt
új esélyt, ahol eddig 39 család
foglalta el új otthonát. Mindezek
mellett érvényben van a kilakoltatási kvóta is.
Lehetõvé tették azt is, hogy a
munkáltatók 5 millió forintig adóés járulékmentesen támogathassák dolgozóik lakáshitel törlesztését vagy lakásvásárlását. A lakáscélú cafeteria lényege, hogy a
munkáltató 5 év alatt összesen 5
millió forinttal, azaz akár havi 83
ezer forinttal járulhat hozzá a dolgozók lakáshitelének törlesztéséhez. A vissza nem térítendõ támogatás lakásépítésre vagy -vásárlásra illetve -felújításra is felhasználható. Ez a lehetõség is
több tízezer családon segíthet –
tette hozzá Manninger Jenõ.

ZALAI BORÚT EGYESÜLET

Nõi borász képzés
 A nõi szerepvállalás erõsítése pozitív diszkriminációs eszközök igénybevételével, nõi sikeres karrier utak
megteremtése és támogatása – ezzel a céllal indítottunk, vagy inkább
folytattuk nõi borász képzésünket –
tudtuk meg Deák Andrástól, a Zalai
Borút Egyesület projekt koordinátorától. Folytattuk, hiszen a már lezárult nemzetközi projektjeinknek is
szerves részét képezte a nõi borász
képzés.

a sajtkészítésig. A borkultúra iránt érdeklõdõ hölgyek olyan neves szakemberek elõadásaiból tanulhattak, mint
Vízvári Sándor, Rozsmán István és
Budai Lajos borászok, dr. Kocsis
László, a Pannon Egyetem Georgikon
Kara Kertészeti Tanszékének vezetõje,
Pál János nemzetközi bortanácsadó,
Molnár János sajtkészítõ és Miklós
A Szlovénia–Magyarország Hatá- Zoltán szõlõoltvány-elõállító.
ron Átnyúló Együttmûködési Program
A képzés több esetben az elõadó
2007–2013 által támogatott Jó bor, jó birtokán zajlott, mely nagyban hozzá-

Dutker Zrt.
Keszthelyi Tüzép Telepe
Keszthely Csapás u. 25.
Nyitvatartás:
H–P.: 7.30–16.00 Szo.: 7.30–12.00
Tel.: 06-83/312-538
E-mail: keszthely@tuzepker.hu

szomszédság projektünk keretében 12
alkalommal hívtuk össze a szakma
iránt érdeklõdõ hölgyeket, hogy neves
szakemberek által tartott elõadások
keretében ismerkedjenek meg a szõlészethez, borászathoz szorosan vagy
kevésbé szorosan kapcsolódó „kuliszszatitkokkal”.
A képzési napok témája nagyon
sokrétû: kezdve a szõlészeti-borászati
alapoktól a szõlõoltvány-elõállításon át egészen

járulhatott a jó példák átvételéhez, így
például Budai Lajos birtokán bort palackoztak, Miklós Zoltánnál láthatták,
hogy is kell szõlõoltványt elõállítani, a
Pannon Egyetem Szõlészeti Kísérleti
Telepén nemesített szõlõfajtákkal találkoztak, Rozsmán István lendvai szõlõhegyén pedig a szlovén borászati
tradíciókkal ismerkedtek meg a borásznõk.

MEGÚJULÓ FORRÁSOKBÓL, EGYRE BÕVÜLÕ KÉSZLETEKKEL várjuk a kedves építkezõ vásárlókat, építési vállalkozókat, építõipari cégeket.
KEDVEZÕ ÉPÍTÕANYAG-ÁRAKKAL, akciókkal, szolgáltatásokkal, megbízható, udvarias kiszolgálással, szakmai
segítséggel hosszú távon szeretnénk az Önök partnerei
lenni.
Szerzõdött és új szerzõdõ partnereink részére biztosítjuk a HALASZTOTT FIZETÉSI LEHETÕSÉGET.

Kérje árajánlatunkat! Meglátja megéri!
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A HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁT ÜNNEPELTÉK

FALUKÉP

FÖLGYORSÍTOTT FALUFEJLESZTÉS

Hagyományápolók találkozója Gõsfán Páka példát mutat

Népi mesterségek és hagyományápolók találkozójára invitálták a
gõsfaikat az elmúlt szombaton. Az alkalmat A gõsfai hagyományõrzõ
örökség külsõ rekonstrukciója elnevezésû projekt záró rendezvénye
szolgálta, amit összekötöttek falunappal.

Farkas
Tiborné
polgármester
elmondta, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader programon 5,5 millió forintot nyertek a gõsfai
épített örökség részét képezõ Hagyományok Háza külsõ
felújítására. A munkálatok során az elavult
nyílászárókat korszerû, faszerkezetû, hõszigetelt nyílászárókra cserélték ki, a külsõ falazatot szigetelték és újravakolták, valamint parkosították a
környezetet. Az épület utcafrontját Szent Márton faszobra díszíti. A
beruházásról és annak céljairól egy
szép prospektust is készítettek,
mellyel a Hagyományok Házába látogatókat szeretnék meglepni.

1872-ben építették a házat,
mely iskolaként mûködött 1975-ig.
Az épület lakossági szolgáltatásoknak adott helyet egy ideig, majd a
millennium évében helytörténeti
kiállítást hoztak létre a régi eszközöket, ruhákat, bútorokat adományozó helyiek segítségével. 2012-

ben egy hasonló pályázatból felújították a tetõszerkezetet. A mostani pályázat eredményeként tovább
szépülhetett a Hagyományok Háza,
amely igazi ékessége lett a faluközpontnak. A rendezvényen népi
mesterségek bemutatójával várták az érdeklõdõket a házba, akiket sült
krumplival, körzöttel és lilahagymával kínáltak.
A polgármesteri hivatal udvarán zajlottak a falunapi események. A kulturális mûsorban mások
mellett fellépett a Gõsfai
Hagyományõrzõ Tánccsoport és a Zalaszentmihályi
Férfi
Népdalkör.
A
teskándi színjátszók vidám darabot adtak elõ.
A falunapon köszöntötték a diplomás végzettségû Göcsei
Enikõt. A díjat a polgármestertõl
vehette át. Az önkormányzat mellett idén elõször a Gõsfa Község
Kultúrájáért, Fejlõdéséért Egyesület is díjakat osztott ki. Tíz tagját
jutalmazta „A településért” feliratot viselõ emlékplakettel. Õk
mindannyian sokat tettek a falu
fejlõdéséért, a közösségért, egyesületük mûködtetéséért.
A prospektusban az 1902-ben
épült templomot is megemlítik, írnak a Gõsfai Rozmaring Tánccsoportról, a Hagyományok Háza régi
és megújult külsejét fotókkal is illusztrálják. Farkas Tiborné polgármester bízik a folytatásban, mivel
az épület belsejére is ráférne a rekonstrukció.
A kettõs ünnepen sztárvendég
is szórakoztatta a helyieket, akiket
finom babgulyással is megvendégeltek.

Páka, a közel 900 esztendõs, gyönyörû környezetben fekvõ nyu- títási hatásfokon és az iszapkezegat-zalai falu már nem csak arról az Öveges József fizikusról, piaris- lés közép- és hosszú távon is
ta tanárról híres, aki közismertségét a fizikai kísérleteket bemutató megoldottá válik.
televíziós ismeretterjesztõ sorozatnak köszönhette.
A következõ ciklusban a fogorvosi rendelõ és a hozzá tartozó lakás megújítását vettük tervbe, de
A vendégszeretetérõl közis- éve épült ravatalozó felújítására. a hivatal épületének hõszigetemert község nem csupán a bunke- Önkormányzatunknak 3 millió 851 lését, ablakcseréjét is beterveztük.
rekkel, a déli határvédelmi erõd- ezer forint önerõt kellett biztosí- A Pákai Öveges József Általános Isrendszer elemeivel sáfárkodott tani a mai kornak megfelelõ épü- kola – mely 2013. január 1-tõl a
ügyesen, de a települést számon let rendbe hozásához. A temetõ- Klebelsberg Intézményfenntartó
tartják a legsikeresebb pályázatíró ben kialakítottunk egy 2 méter Központ fenntartásában mûködik
önkormányzatok között is. Páka széles, beton térkõelemekbõl épí- – nyílászárói és vizesblokkja is cserére vár.
úgy futott be páratlan gazdasági tett járdát.
fejlõdést, hogy mindvégig megbecsülte fiataljait, idõseit, helyi értékeit, civil közösségeit, a sportot, a
kultúrát. Lukács Tibor polgármesterrel a falufejlesztés mozzanatairól váltottunk szót.
– A focipálya mellett lévõ játszótér felújítása után elérkezettnek láttuk az idõt a sportház modernizálására. Egy belügyminisztérium által kiírt, önerõt nem kérõ
pályázaton tavaly 8 millió 212 ezer
forintot nyertünk az 1970-es években épült, mára már korszerûtlenné vált sportház felújítására. A külsõ homlokzati részen nyílászárócserét végeztünk, elkészült a hõA falu belterületén lévõ közutak
Dömefölde településrészen a
és homlokzatszigetelés, megtörtént a külsõ és belsõ festés, és a vi- lakók régi vágyát teljesítettük be és hegyi utak nagyon rossz állapotzesblokkok egy részét is kicserél- a szelektív hulladéksziget létreho- ban vannak, a felújítás nemigen
tük. A társalgóhelyiség aljzatára zásával. A konténerekben elkülö- tûr halasztást. Mivel Páka nem hiparketta került, a mozgáskorláto- nítetten lehet gyûjteni a szeme- telkonszolidált település, ezért a
zottaknak pedig egy rámpa segít a tet. Egy 301 milliós beruházási következõ idõszakban 20 millió foösszköltséggel jövõ év júniusáig rint állami többlettámogatásra vaaz épületbe jutáshoz.
A másik fejlesztés a Zala Zöld elkészülõ projekt segítségével a gyunk jogosultak, aminek fölhaszSzíve Akciócsoport közremûködé- Válicka-parti pákai szennyvíztisztí- nálásával a Táncsics utcát, az Ady
sével tavaly beadott és most el- tó telep fejlesztését oldjuk meg. utca egy szakaszát és a Petõfi utca
nyert Leader pályázat, amelyen Az átemelõk már elkészültek. Ja- Béke utca torkolatát építjük újjá,
14 millió 241 ezer forintot nyer- vítani tudunk az elavult technoló- és folytatni kívánjuk a vízelvezetõ
tünk a rossz állapotban lévõ, 40 giából eredõ nem megfelelõ tisz- árkok kotrását, tisztítását.

ZALAI BORÚT EGYESÜLET

Képzés és bértámogatás Jó bor, jó szomszédság

(Folytatás az 1. oldalról.)
Megemlítette, a Göcseji úton
most felújítás alatt álló kormányhivatali épületbe (ÁNTSZ) költözik majd a komplex rehabilitációs
felülvizsgálatot ellátó hivatal,
ami jelenleg a Mártírok útján
mûködik.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere szerint örvendetes szemléletváltás tapasztalható,
a megváltozott élethelyzetû embereket a társadalom segíteni kí-

vánja. Ebben élen jár a megye és
a megyeszékhely, ahol elsõként
indították el a 4M rehabilitációs
munkaerõ-piaci programot, illetve Zalaegerszegen olyan bentlakásos és nappali ellátást biztosító
otthont hoztak létre az akadállyal
élõk számára, ahol az elhelyezkedésben is segítséget nyújtanak.
A sajtótájékoztatót a projektet
ismertetõ konferencia követte a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szervezésében.

LAKÁS ELADÓ
Újonnan szigetelt kertvárosi 56 m2-es kétszobás,
egyedi fûtéses társasházi lakás eladó Zalaegerszegen.
Érdeklõdni a +3630/95-62-654-es telefonszámom.

Valós otthoni munkák:
adatrögzítés,
borítékolás,
bedolgozás!

Ausztriai
munkalehetõségek,
szak- és
segédmunkák
mindenkinek!

06-30/605-5359

06-30/573-9092

Külföldi
munkalehetõségek,
akár nyelvtudás
nélkül is!

Ingatlaniroda
külföldi partnerei
részére keres akár
azonnali készpénzes
fizetéssel
eladó ingatlanokat!

06-30/976-5275

06-30/988-6658

 Végéhez közeledik a Zalai Borút
Egyesület Jó bor, jó szomszédság
címû projektje.
Vezetõ partnerként Zalaszentgrót
Város és a Lendvai Szõlõ és Gyümölcstermelõk Egyesületével karöltve
folyamatosan azon dolgozunk, hogy
ösztönözzük a zalai és lendvai turisztikai fejlesztéseket, növeljük borászaink hírnevét, valamint erõsítsük a
borkulturális hagyományok ápolását
– mondta Szõkéné Hajduk Andrea, a
Zalai Borút Egyesület elnöke. E nemes cél eléréséhez nyújt fedezetet a
Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program
2007–2013 támogatásával megvalósuló projekt, amely 32 hónap után,
idén május 31-én zárul.
A térség vonzerejének növelése érdekében partnereinkkel közösen vásárokon, kiállításokon jelentünk meg,
ahol borkóstolóval, kiadványokkal
népszerûsítettük a zalai és a határon
túli borvidéket. Zalaszentgróton és
Lendván fesztiválokat szerveztünk,
önálló többnyelvû honlapot mûködtetünk, illetve touch info pointot telepítettünk Zalaszentgrót központjában,
mely nagyban megkönnyíti az ide látogató turisták tájékozódását.
Infrastrukturális fejlesztések megvalósításával, az esélyegyenlõség növelésével és promóciós intézkedések
fokozásával növeltük a szlovén–magyar határ menti idegenforgalmi kínálatot: Lendván borturisztikai központot
létesítettünk, információs táblákat helyeztünk el Zala megye több pontján,
valamint turisztikai kiadványokat és
reklámtárgyakat készítettünk.
Célunk egy olyan közös gazdaságitársadalmi térség
létrehozása, ahol
az idegenforga-

lomban résztvevõk – kiemelten a szõlõ
és borágazat szereplõi –, piacra jutási
esélyük és versenyképességük növelése érdekében turisztikai desztinációt
hoznak létre. Nemzetközi borversenyt
és szakmai napot tartottunk, szemináriumokat szerveztünk, szakmai tanulmányutakon jó példákat mutattunk be
borászainknak, ösztönözve ezáltal is az
innovációt.
Büszkék vagyunk nõi borász képzésünkre, melynek keretében ez idáig
összesen mintegy 45 hölgy ismerhette
meg a szõlész-borász szakma titkait.
2013 nyarán 25 fõ részére
sommelier-képzést indítottunk, elõsegítve a szõlész-borász társadalom
szakmai tudásának erõsítését.
A Zalai Borút Egyesület a
Kisszentgróti Borházban borturisztikai
bemutatókat szervezett, melyek lehetõséget biztosítottak a zalai és lendvai
borászok ismertségének növelésére, a
zalai borvidék hírének és imázsának
erõsítésére. A program során bemutatkozó borász a borkóstoló mellett
szakmai információkkal is segítette az
érdeklõdõket.
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EMLÉKEZÉS, KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA, GRATULÁCIÓK

A város születésnapján
1885. május 13-án fejezõdött be Zalaegerszeg rendezett tanácsú
várossá alakítása és ekkor választották meg a város elsõ polgármesterét, Kovács Károlyt. A rendszerváltozás után, 1991-ben született a
döntés, hogy ezen túl minden évben megünnepeljük a város születésnapját.

Az ünnepi közgyûlést megelõzõen már hagyományosan közös
imán vettek részt az önkormányzat
képviselõi, majd megkoszorúzták
Kovács Károly szobrát. Ezt követõen a Széchenyi téri díszteremben
Gyutai Csaba polgármester köszöntötte az ünnepségre meghívott
közéleti személyiségeket, a keresztény történelmi egyházak képviselõit, a kitüntetésben részesülõket,
valamint a testvérvárosi delegációk
tagjait, akik az Egerszeg Fesztivál
több napos rendezvénysorozatára
érkeztek a zalai megyeszékhelyre.
A polgármester ünnepi beszédében megemlékezett Kovács
Károly életútjáról, a nevéhez fûzõdõ zalaegerszegi fejlesztésekrõl.
Hangsúlyozta: a város elsõ polgármestere példamutató módon, a
rendelkezésére álló eszközökkel
segítette a helyi gazdaságot. „Építeni csak biztos alapokra lehet. Ha
erõs a gazdaság, több a bevétel és
több jut városépítésre, környezetszépítésre” – fogalmazott Gyutai

Csaba. Szólt az idei év eredményeirõl és a legfontosabb feladatokról,
melyek továbbra is a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés.
Példaként említette a város elõtt
álló nagyberuházásokat, köztük a
közvilágítás korszerûsítését, a közösségi közlekedési rendszer átszervezését, az ivóvízminõség-javító programot.
Az ünnepi beszéd után került
sor a Zalaegerszeg Város Díszpolgára cím átadására. A legrangosabb
elismerést az idei évben dr. Papp
Lajos szívsebész professzor, a zalaegerszegi szívcentrum alapítója vehette át Gyutai Csaba polgármestertõl. Papp professzor 1994 augusztusában érkezett Zalaegerszegre, négy munkatársával. Megkezdték a szívsebészeti osztály leendõ munkatársainak oktatását,
majd november elsején megtörtént az elsõ nyitott szívmûtét, amit
még abban az évben tizenegy másik operáció követett. A szívsebészeti osztály munkája az elsõ idõ-

szakban érsebészeti tevékenységet
is magában foglalt, megcélozva egy
korszerû szív-érsebészeti centrum
kialakításának lehetõségét. A professzor szakmai programjának
megfelelõen az idõközben újjászervezett kardiológiai osztályon rövidesen megkezdte mûködését a
hemodinamikai laboratórium. Ezután kialakult az a szívsebészetikardiológiai centrum, ami példa
nélküli az országban, hiszen azóta
sincs olyan, amelyik megyei intézményen belül mûködne. A zalaegerszegi szívsebészeti osztályt dr.
Papp Lajos 1998 november elsejéig
vezette.
A kitüntetett köszönetet mondott az elismerésért, mint fogalmazott a szívcentrum alapításának huszadik évfordulóján e díjjal emlékeztek meg az akkori erõfeszítésekrõl. Utalt arra, hogy Zalaegerszegen
kapta vissza a gyógyításba és az
emberekbe vetett hitét.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ címet adományozott a közgyûlés Ódry Lajos nyugállományú õrnagy, katonazenekari karnagy, valamint Budaházi Tibor festõmûvész részére.
Az 1922-ben született Ódry Lajos a Zeneakadémián hangszeres
és karmester szakon tanult és

Húszéves az Egerszeg Fesztivál

Budaházi Tibor, Gyutai Csaba, dr. Papp Lajos és Ódry Lajos.
szerzett diplomát. 1954-ben Nagykanizsára került zenekarvezetõnek, három év után pedig Zalaegerszegre helyezték helyõrségi
karmesternek. Itt szolgált, késõbb
õrnagyi rangban 1977. június 31-i
nyugdíjazásáig. Honvéd karmesteri
pályafutása nem korlátozódott a
katonaságra, hamarosan Zalaegerszeg város zenei életének is meghatározó alakjává vált és maradt
napjainkig. Sok tehetséges zenészt
nevelt zenekarokban, hangversenyek, térzenék, koncertek sorozata kísérte munkásságát. 80. életéve betöltése után megírta a Zalaegerszeg Indulót.

Finom ízekkel, igencsak változatos
kínálattal és felhõtlen jókedvvel örvendeztették meg az érdeklõdõket a XX.
Göcseji Prószafesztiválon.

A gasztronómiai megmérettetés 19
indulója kreativitásukat, ötletességüket
nemcsak konyhatudományukban, hanem csapataik és ételeik fantázianeveiben is bizonyította. A Tappancs Apuk étlapján többek között Semmi extra, Jó az
ízlésed, Apró bûnbeesés finomságok közül választhattak az érdeklõdõk. Salamon
Róbert és Halász Gergely elmondták,
medvehagymás, sajtkrémes rakott prószatortával is versenybe szálltak. A Prószamentõk csapatából Fercsák Balázs
mentõ-szakápoló infúziós palackból pálinkát kínált. Munkájukra azzal is felhívták
a figyelmet, hogy a prószákra sajtkrémmel a mentõk hívószámát és EKG görbéket rajzoltak.
A rendezvény jótékonysági célokat is
szolgált. A kormányhivatal Prószanyugdíjasok csapata a zalaegerszegi kórház
gyermekosztályának, a Schneider
Electric Prósza Róza hölgyei Nyitott Ház
Módszertani Intézetnek gyûjtöttek. Kovács Veronika elmondta, készségfejlesztõ eszközöket vásárolnak a bevételbõl.

A jubileumi ünnepi programsorozatot megelõzõen Gyutai Csaba
polgármester sajtótájékoztatón
méltatta a fesztivál jelentõségét.
Mint fogalmazott, az eseményre
nem csak a helyiek látogatnak el,
hanem a környékbeli településekrõl is sokan várják évrõl évre a
rendezvényt.

Sõt külön öröm, folytatta, hogy
a városból elkerült, már nem itt
élõ, ám magukat zalaegerszeginek
valló emberek is rendszeresen hazalátogatnak a fesztivál idejére.
Hozzátette: a programsorozat
színvonalának folyamatos emelkedését jól jelzi az, hogy a néhány
éve belvárosi eseménnyé vált fesztivál 2012-ben „Kiváló Mûvészeti
Fesztivál” minõsítést kapott, idén
pedig elnyerte a „Nyugat-Dunántúl
Turisztikai Régió Kiemelt Kulturális
és Örökségturisztikai Rendezvénye” címet, amire joggal lehetünk
büszkék.
„Közös akarat és összefogás áll
a huszadik Egerszeg Fesztivál
megszervezése mögött. A társrendezvény pedig a mosoly” – tette
hozzá Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje, a fesztivál programigazgatója. Mint fogalmazott, igyekeztek sokszínû programot összeállítani, figyelve a különbözõ korosztályokra. Így sokféle zenei stílus képviselteti magát.

A

(Fotó: Zavilla András)

z Év Zalai Rendõre kitüntetést vehetett át Varga István,
a Keszthelyi Rendõrkapitányság körzeti megbízottja. A Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság elismeréseit szombat este az Egerszeg
Fesztivál nagyszínpadán osztották ki
az arra érdemeseknek.
Szukics Ferenc rendõr ezredes,
megbízott megyei kapitány felidézte,
a díjakat a közelmúltban elhunyt Fülöp Valter rendõr dandártábornok alapította. Idén második alkalommal adják át azoknak a szolgálatot teljesítõ
rendõröknek, akik kiemelkedõ szakmai teljesítményt nyújtanak.
A társadalmi kapcsolatok építéséért Zala Megye Rendõrségéért kitüntetõ címet adományoztak Zalakomár
önkormányzatának, a díjat Varga Miklós polgármester vette át. Ugyanebben az elismerésben részesült Papp
Sándor keszthelyi polgárõr.
Az Év Zalai Nyomozója kitüntetõ
címet kapott Melke Attila letenyei
fõnyomozó, Az Év Zalai Határrendésze Szerdahelyi Zoltán keszthelyi rendõr törzszászlós, Az Év Zalai Körzeti Megbízottja Nyári Ernõ
lenti rendõr törzszászlós, Az Év Zalai
Szervezõje Nagyné Solyómi Beáta, a

Budaházi Tibor az erdélyi
Kõszegremetén született, 1986 óta
él Zalaegerszegen, jelenleg a
Mindszenty József Általános Iskola
és Gimnázium mûvésztanára. 1976
óta kiállító mûvész, munkáival nem
csak Magyarországon, hanem Hollandiában, Ausztriában, Szlovéniában, Németországban is bemutatkozott. Fõként a keresztény értékrendre épülõ, ennek hagyományából, illetve nemzeti történelmünk
eseményeibõl táplálkozó mûvészete meghatározó értéke nem csak
városunknak, de az egyetemes
magyar kortárs szakrális festészetének is. Több rangos szakmai elis-

merés birtokosa, legutóbb õ nyerte
el a térség alkotóit bemutató III. Ars
Pannonica Nemzetközi Képzõmûvészeti Biennálé festészeti díját.
A díjat mindketten megköszönték: Ódry Lajos saját versével, míg
Budaházi Tibor azt hangsúlyozta,
mennyit köszönhet Zalaegerszegnek, amiért befogadta õt, és mûvészete kiteljesedhetett.
Végül az Egerszegi Fesztiválra
érkezett hat testvérváros –
Szurgut, Dobrics, Marl, Klagenfurt,
Krosno és Marosvásárhely – valamint Barót város küldöttségének
vezetõje tolmácsolta városuk üdvözletét a zalaegerszegiek felé.

Minden, ami prósza
Tóth Endre mesterszakács örömét fejezte ki, hogy a prószafesztivállal a kézmûves ételek készítésének tradíciói is újra élednek. A zsûrizésben Vigh László országgyûlési képviselõ is részt vett.
A bírák a következõ döntésre jutottak.

Legfinomabb prósza címet adományoztak a Nefelejcs Nyugdíjasklubnak, legvidámabb csapatnak a Kodály úti óvoda
Kot-Kodály hölgyeit jegyezték, a legszebb terített asztal birtokosának pedig a
Prósza Róza csapatát tartották.

Az év zalai rendõrei
Nagykanizsai Rendõrkapitányság hivatalvezetõje lett. Az Év Zalai Vizsgálója címmel Gaál Brigittát, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság bûnügyi vizsgálóját, az Év Zalai Járõre
címmel Miszori Balázst, a Zalaeger-

szegi Rendõrkapitányság járõrét
tüntették ki.
A két utóbbi rendõrnek Gyutai Csaba polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ adta át az elismeréseket.
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A B ÉS B GLASS KFT. VALÓRA VÁLTJA ÁLMAIT

Minden, ami üveg a lakásban és az irodában
nemcsak elegánssá tehetjük a belsõ tereket,
de praktikus megoldásokat is kaphatunk. Az
üveg a lakásban messze többet jelent megjelenési formájánál, mert nem
csak tágassá és világossá teszi a teret, de optikai hatással is gazdagítja.
Hogyan használjuk fel az üveget, mint különleges építõanyagot lakásban
vagy irodában, arról Borbás Ottóval, a B és B Glass Kft. ügyvezetõ igazgatójával és tulajdonosával beszélgettünk a cég zalaegerszegi telephelyén.

Üveggel

– Két fõ tevékenységgel, egyrészt hõszigetelt üvegek gyártásával, másrészt üvegmegmunkálással foglalkozunk. Ez utóbbi magába foglalja a csiszolást, a fúrást, az edzést és a laminálást. Például edzett üveget készítünk zuhanykabinhoz, laminált üveget üvegkorláthoz. Olyan speciális szakterülettel
is foglalkozunk, mint az üveg hajlítása és rogyasztása. Ezzel az eljárással egy
ívet kap az üveg, amit például üvegkorlátokba építünk be. Egy üvegkorlát
igencsak dekoratív megjelenést kölcsönöz kültérben és beltérben egyaránt.
Az üveg építészeti felhasználása az anyag kedvezõ tulajdonságai és esztétikus megjelenése következtében igen széles körû, vélekedik Borbás Ottó.

A kívánt méretre vágják az üveglapokat.
Nemcsak a beltéri ajtókat díszíthetjük vele, hanem legújabb építészeti megoldásként lakozott üvegeket helyezhetünk az alsó-felsõ konyhaszekrény közötti falra csempe helyett, de rátehetjük magára a konyhaszekrényre is. A különféle színû lakozott üvegek a fürdõszobákban is kedvelt dekorációs elemeknek számítanak.
Az üveget nemcsak színezhetjük, hanem felöltöztethetjük bármilyen képpel. Tulajdonképpen egy intarziát készítünk. A mintát ráfényképezik a fóliára,

Az otthon központja a konyha,
ahol indul és végzõdik a nap. Ha a lakás „munkahelye” elegáns és kényelmesen berendezett, akkor kellemes
az ott tartózkodás, a fõzés pedig
igazi öröm, s kevésbé fárasztó.

Garamvölgyi Péterné, a gyenesdiási Konyha-Konkurencia Kft. bemutatótermének vezetõje fogalmazott
így, hozzátéve, hogy a kínált bútoraik
minõségével biztosítható ez a tökéletes környezet. A neves német Nobilia
gyár termékeit kínálják…
Aki ilyen konyhát szeretne, érdemes ellátogatnia Gyenesdiásra, ahol a
Kereskedõk útja 4–6 szám alatti Liget
Plaza földszintjén találja, s tekintheti
meg mintegy 360 négyzetméteren a
minden igényt kielégítõ választékot.
A Nobilia-konyhák megismerése máris magyarázatot ad a kereskedelmiszolgáltató cég elnevezésére: a Konyha-Konkurenciának nincsen konkurenciája.
A német gyártó, a nürnbergi LGA
bútorminõsítõ intézet által a Kék angyal környezetvédelmi jellel kitüntetett vállalat. A rangos védjegy mellett
a kollekció programjai a GS jellel is ellátottak, ami igazolja, hogy a bútormárka teljes mértékben megfelel a
kényelmi, terhelhetõségi, anyagállandósági, biztonsági követelményeknek. A vállalat rendelkezik továbbá a
PEFC tanúsítvánnyal is, ami azt igazolja, hogy a gyártás során kizárólag ellenõrzött forrásból származó faanyagot használnak fel.
Mindennek lényege természetesen a használat során érvényesül,
amit nem lehetetlen megfizetni, de
érdemes. Ennek jelentõségére, rossz
vásárlási szokásokra utalóan egy
Oscar Wilde-nak tulajdonított megfogalmazással világított rá Garamvölgyi
Péterné, idézve: „Ma az emberek tudják mindennek az árát, de semminek
az értékét.”
A múlt század elején elhunyt angol költõhöz kapcsolt kijelentésének
máig is tartó emlékezete jelzi, hogy
százéves nagyságrenddel maradunk
el a korunktól, ha nem vagyunk fi-

amit két üveg közé laminálnak. Ezzel az eljárással nagyon
esztétikus térelválasztó elemek, üvegfalak vagy éppenséggel tolóajtók készülhetnek. A társasházi lakások beépített szekrényeit is fel lehet
dobni egy ilyen intarziás tolóajtóval.
Üveghíd, látványos térelválasztó elem.
Az üzemben látottak alapján megállapíthatjuk, az üveg
berendezéssel az adott méretre illetve a kívánt formára vágják az üveglapofelhasználása nagyon elterkat, addig a másik automatizált géppel a széleit csiszolják. A munkafolyamat
jedt az építészetben. Ezt mufontos része a lemosás, mert mint Borbás Ottó mondja, mindennek az alaptatja az is, hogy az üvegre már
ja a tiszta üveg.
nemcsak térhatároló, térelváA tulajdonos ügyvezetõ húsz éve dolgozik a szakmában, a kanizsai üveglasztó, hanem szerkezeti
centrumban kezdte pályafutását. A munkába fia, ifjabb Borbás Ottó is bekapelemként is tekintenek.
csolódott már. A második generációs családi vállalkozás korábban NagykaniA B és B Glass Kft. csarnozsán és Gelsén rendelkezett telephellyel, Zalaegerszegre két évvel ezelõtt
kának felszereltsége, korszerû
költöztek. Azért esett a választásuk a megyeszékhelyre, mert sok az itteni
berendezései, munkatársaik
partnerük, így célszerûbb volt közelebb hozni a szolgáltatást hozzájuk.
szakmai tapasztalata és tudáTermékeiket – sok más mellett üvegajtók, üvegkorlátok, zuhanykabinok,
sa lehetõvé teszi, hogy bármibútorüvegek, festett üvegekbõl készített falburkolatok, Tiffany technikával
Üvegzuhanykabin a fürdõszobában.
lyen elképzelést megvalósítsakészített díszüvegek – jobbára itthon értékesítik, de keresik a lehetõséget
nak a megrendelõi igényeknek megkülföldi, jelenleg az osztrák piacokon
felelõen. Hagyományos és speciális
való megjelenésre.
munkákat egyaránt vállalnak a terveA vállalkozás termékeivel a mûzéstõl a gyártáson át a kivitelezésig.
anyag nyílászárók beépítése kapcsán
A cég vezetésének szemlélete,
is találkozhatunk, hiszen másik fõ
hogy minden igényt teljesítenek, leprofilként minõségi hõszigetelt üvegyen az lakossági, vagy közületi meggeket gyártanak, melyeket nyílászábízás. A sûrû fillér, ritka forint elvet
rókat gyártó cégek vásárolnak meg
vallják, így akár törött beltéri ajtók újtõlük.
raüvegezését is vállalják lakossági
A B és B Glass Kft. szakképzett
ügyfeleknek, és természetesen szívemunkatársai tisztelettel várják a lasen tesznek eleget bármilyen speciális
kossági és közületi ügyfelek megbíkérésnek.
zásait zalaegerszegi mûhelyükben, a
A családi cégbõl kinõtt vállalkozás
Hock János út 51. szám alatt, a volt
a mai kornak megfelelõ legkorszeMûbútor telephelyén.
rûbb technológiával rendelkezik. ZalaÉRDEKLÕDNI LEHET
egerszegen, az egykori Mûbútor hea 92/510-082-es és
lyén található 800 négyzetméteres
a 92/328-780-as telefonszámon,
csarnokban tíz nagyobb automatizált
vagy az otto.borbas@zalauveg.hu
Üvegkupola a Hotel MenDanban.
géppel végzik a munkát. Míg az egyik
e-mail címen.

A Konyha-Konkurenciának nincs konkurenciája
gyelemmel az ár, és az érték együttes
mérlegelésére. A precizitás, a megbízhatóság, az egyedi igényre szabás
nem üres szavak. A megoldást jelentik arra, amire szüksége van az embernek, ami a mai világunkban jogos,
teljesíthetõ és elérhetõ. A bemutatóterem mintadarabokkal szemlélteti a
választékot.
A séta egy gasztronómiai „mûhelyben” való igazi élményutazást ad
az otthon, a családi kör, a vendéglátás
meghitt miliõjének sugárzásával.
– Természetesen bármilyen méretben, színben, s egyéb speciális kívánságot is figyelembe véve tudjuk
ezeket elkészíteni – kalauzolt tovább

csúcsminõséget hordozó konyhaösszeállítás – emelte ki Garamvölgyi Péterné. – Ez tejes steril környezetet biztosít rozsdamentes
acél elemekkel, üvegfelületekkel, s
mindemellett kellemes élénk színekkel.
Érdemes a bútorok azon részét is
alaposabban szemügyre venni, amik
a használat során a legnagyobb
igénybevételnek vannak kitéve, ahol

népszerûbbnek számít az úgynevezett corina, amely magas mûgyanta
tartalmú rugalmas anyag. Esztétikai
szempontú alkalmazhatósága sem
elhanyagolható: bármilyen alakúra
lehet formálni, vele lekerekíthetõk,
domboríthatók a szélek, elegáns vonalvezetésekkel alakítható a megjelenése.
A márkaszalon hároméves gyenesdiási jelenlétével folyamatosan

módszert alkalmazva lézerrel hegesztett szegélyû frontokkal egészítik ki.
Az eljárással láthatatlan lesz a szegély
és a front alapanyaga közötti rés, ezáltal még esztétikusabb összképet
mutat a bútor.
Ugyancsak a technikai innováció
eredménye az úgynevezett Hettich
Sensys féle, integrált fékekkel ellátott
ajtó-sarokpántok alkalmazása. Ez az új
kollekcióknál már alapfelszerelés, azaz

az üzletvezetõ, szólva minden részletrõl is.
A színválaszték 250-es skálát jelent, mindebben a sokféle árnyalattal
együtt szerepel a matt, a magas fény,
a stílusok sorában látjuk a modern vonalút, rusztikus hatásút, a megjelenésében egészen egyszerû, tisztaságot
árasztó „minimál” elnevezésût, a falusias környezethez illeszkedõn a „vidéki” jegyeket hordozó formációt…
– Különösen kedvelt, fõként a
fiatalok körében a High-tech, azaz a

a fõzés részeként az elõkészítések,
feldolgozások folynak. E munkalapfelületek készülnek gránitból, márványból, újdonságot jelentõ kivitel a
kompozit, amit két anyag kompozíciójából nyernek. Ez utóbbi fõbb jellemzõje az erõs igénybevételekkel
szembeni nagy ellenállóság – legyen
az ütés, maróanyag hatása –, s
mindennek köszönhetõen a hosszú
élettartam, a tetszetõs megjelenés
maradandóságával együtt. A munkalap-felületek közt ugyancsak egyre

követi azt az utat amit a Nobilia jár, s
hozza a magyar piacra a gyár fejlesztéseivel még jobb minõségû, még tökéletesebb termékeket. A kollekció
újabb sztárja pedig a LINE N termékcsalád, mely megjelenésében és
funkcionálisan is minden vevõ igényének meg tud felelni. Ezen belül az
úgynevezett Laser program idei bevezetése az igazi prémium minõség
legfelsõ fokára teszi a minõséget, a
legapróbb elemekig. A kollekciókat a
legmodernebb szegélytechnológia

felár nélküli. A technikai elemek az
egységes dizájnt emocionálisan is
komfortérzettel párosítják. A bútorajtók fékezett önmûködõ módon lágyan csukódnak. Ez a megoldás ma
egyedüli, a speciális tulajdonságú
pántokat kizárólagosan a Nobilia gyár
használja.
A szalonbeli séta, a látnivalókkal
való ismerkedés során alig gyõzhetõ a
pazar újdonságok felfogása, s mindezek közt ott vannak még az ARTE-M
étkezõk is. A kiegészítõ kínálattal stí-

8315 Keszthely–Gyenesdiás

(Liget Pláza),

Kereskedõk útja 4–6. Tel.: 83/310-507
Nyitva tartás: H–P: 9.00–17.00 Szombat: 9.00–14.00 Vasárnap: ZÁRVA

lusban, korszerûségben, eleganciában
azonos módon „megtoldható” a konyha miliõjének élvezete. A korszerûségben, a mai kor kívánalmainak teljes
körû megfelelés részeként a Nobilia
termékekkel biztosított az akadálymentesítés lehetõsége, a konyhakollekciók megépíthetõk kerekesszékes
mozgásra alkalmas módon.
A vásárlók esztétikai, kényelmi igényekhez való alkalmazkodása természetesen a konyha gépi felszereléseinek legpraktikusabb telepítésére is
kiterjed a gyártói részrõl. Mint
Garamvölgyi Péterné elmondta, a tervezésnél figyelembe tudják venni az
ügyfél meglévõ eszközeinek beépítését: hûtõszekrényt, mosogatógépet,
tûzhelyet, vagy új, kívánt típusú, méretû konyhagépeket társítanak a bútorhoz, egyszerûtõl a prémium kategóriásig, kívánalom szerint szabadon
állót, vagy beépítendõ kivitelût:
Zanussi, Elektrolux, AEG, Siemens,
Bosch, Miele, Liebherr, Whirlpool márkákból.
Az új konyha létesítésének öröméhez természetesen nem volna elegendõ csak a gyár kifogástalan munkája. A termék a Konyha-konkurencia
forgalmazó cég ugyancsak minden
igénynek megfelelõ kereskedelmi
szolgáltató munkájával kerül a lakásba. A bemutatótermi látványon túl a
legjobb választáshoz szükséges tanácsadástól a helyszíni felmérésen át
a beépítésig teljes körûen, a tartozék
konyhagépek beszerzésével együtt,
vagy anélkül történik a megrendelések lebonyolítása.
A legjobb ár és érték arány mellet
a gyár és magyar forgalmazója azt is
biztosítja, hogy a konyha berendezésének, átalakításának elhatározása
gyorsan valóra válhasson. Minden
körülményre kiterjedõen négy hét
alatt bármilyen megrendelést teljesíteni tudnak. Május végétõl egy különlegesen kedvezõ alkalmi lehetõséggel is várják az érdeklõdõket
azonnali szállítási lehetõséggel: a bemutatóterem mintadarabjait ugyanis most frissen gyártottakkal váltják
fel, a jelenlegi készletet akciósan kiárusítják!
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NURELLE D 50/500 EC
KUKORICÁBAN ÉS NAPRAFORGÓBAN
A NÉBIH engedélyezte a Nurelle D 50/500 EC rovarölõ permetezõszer
KUKORICÁBAN ÉS NAPRAFORGÓBAN TÖRTÉNÕ HASZNÁLATÁT
2014. március 15. és június 15. közötti idõszakban
Részletek: Határozatszám: 04.2/1796-2/2014
NÉBIH
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) engedélyezte a Nurelle D 50/500 EC rovarölõ permetezõszer 04.2/1630-1/2013 NÉBIH számú engedélyokirattól eltérõ felhasználását 2014.
március 15. és június 15. közötti idõszakban kukoricában korai rovarkártevõk (Agriotes spp.), kukoricabarkók, napraforgóban fiatalkori lombkártevõk,
barkók (Psalidium maxillosum, Tanymecus palliatus)
és levéltetvek ellen.

Nurelle D 50/500 EC
rovarölõ permetezõszer felhasználható:
Kukoricában: Állománykezelést a kelés után legfeljebb négy hétig a kultivátorozással egy menetben, 0,6 l/ha dózisban 300-500 l/ha permetlé kijuttatásával kell elvégezni. A szórófejek megfelelõ beállításával a permetlevet a növények tövéhez a talajra kell irányítani. A szórófejek mögött haladó
mûvelõ elemekkel végzett enyhe töltögetéssel a
permetezett sávot földdel kötelezõen takarni kell.

szerrel kezelt területen az állománykezeléseket a
gyomirtást követõ 7 nap elteltével szabad csak elvégezni.
Napraforgóban a védekezéseket a károsító barkófajok, talajlakó kártevõk ellen a napraforgó kelésekor és négyleveles fejlettségi állapotában permetezéssel 1 l/ha dózisban 300-400 l/ha permetlével javasolt elvégezni.

A FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:
A felhasználó köteles:
REGISZTRÁLNI a Dow Agrosciences Kft. honlapján, melyet a www.dowagro.hu linken érhet el,
és

TÁJÉKOZTATNI a permetezés idõpontjáról (a
kezelés megkezdése elõtt) a területileg illetékes
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságát.

A szükséghelyzeti engedélyben jóváhagyott készítmény felhasználásakor a készítmény engedélyokiratában megjelölt munkavédelmi óvórendszaBarkófajok ellen a károsítás kezdetén a kukorica bályokat és környezetvédelmi elõírásokat szigokelése és négyleveles fejlettségi állapota között a rúan be kell tartani.
védekezések 1 l/ha dózisban 300-400 l/ha permetAz eljárás ingyenes és semmiféle kötelezettséglével a leghatékonyabbak. A fitotoxicitás veszélye
miatt a szulfonilkarbamid hatóanyagú gyomirtó gel nem jár a gazdálkodó részére!

HORVÁTH ZSOLT

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓ

06-30/444-9107

AGRÁRIUM

