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Megjelenik Zala megye minden településén

ZALA-LAP
KIADÓI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG,
BÉKELIGETI U. 1.

• Lap- és könyvkiadás
• kiadványok • prospektusok
• internetes szolgáltatás

www.zalamedia.hu
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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP

Kanizsai
Pünkösdölõ
A pünkösdi ünnepkör hagyományait elevenítik fel május 24-én Nagykanizsán: az
elsõ Kanizsai Pünkösdölõt a
belvárosban több helyszínen
rendezik meg.
A néptáncosok, népdalkörök, hagyományõrzõ csoportok felvonulása pünkösd vasárnapján, a délutáni órákban
indul el az Erzsébet térrõl. A
dalos pünkösdi menet az Erzsébet téren, a Deák téren és
a Széchenyi téren ad rövid
mûsort, a produkciók résztvevõit a város és az egyház
vezetõi köszöntik – mondta el
a Kanizsai Kulturális Központ
igazgatója az MTI-nek.
Kovácsné Mikola Mária
szólt arról is, a két szabadtéri
színpadon fellépnek a Kanizsai Horvát Tamburások, a
Zalagyöngye Táncegyüttes,
az Árvácska Dalkör, a bajcsai
Rezedák
Hagyományõrzõ
Dalkör, valamint a Kanizsa
Táncegyüttes. A mûsor zárásaként a szerb Boban Markovic Orkestar zenészei adnak koncertet.
A program kirakodóvásárral, kézmûves játszóházzal,
játékparkkal egészül ki és a
látogatók kipróbálhatják a
népi körhintázást is. Az elsõ
Kanizsai Pünkösdölõ májusfakitáncolással és utcabállal fejezõdik be.

„Boldog vagyok, mert mosolygós, kedves, nyitott, az embertársaik felé barátsággal közelítõ emberek között lehetek,
akik emberségükbõl mindig tudnak adni megbecsülést, jó szót,
segítséget, támogatást, ráadásul gazdagnak érzik magukat,
hisz mindig van adnivalójuk.”

Czigány Sándor, a Humanitárius Település címmel kitüntetett
Alsópáhok község polgármestere
mondta ezt köszöntõjében a Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világnapja alkalmából tartott ünnepi rendezvényen a helyi
kultúrház színháztermében.
Dr. Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnöke köszöntõjében arra utalt: a segítségadás
vágya minden emberben õsidõk
óta megvan. A humanitárius szervezet megalakulásától kezdve a
békét jeleníti meg és már az alapítás után sikerült elfogadtatnia
mindenkivel, hogy a sérült katona

Több mint egymilliárd forint
százszázalékos uniós támogatásból energetikai fejlesztést hajtanak végre a kormányhivatal hét
épületében a megyében – jelentette be Rigó Csaba a Megyeháza
felújításának megtekintésével
összekötött sajtótájékoztatón.

A kormánymegbízott elmondta, a bruttó 1 milliárd 70 millió forint felhasználása legalább harminc kis- és középvállalkozásnak,
valamint egyéni vállalkozónak ad
munkát a megyében. A pályázati
konstrukció a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára javaslatára elõfinanszírozottá vált, így a
megyei kormányhivatal számlájára
komoly összegek érkeznek, melybõl folyamatosan fizetik ki a vállalkozókat az elvégzett munkákat figyelembe véve.
Rigó Csaba hangsúlyozta, az
energiahatékonysági beruházásnak köszönhetõen 47,8 százalékkal csökkennek kiadásaik a hét
épületet érintõen, vagyis 50 millió
forinttal kevesebb összeget kell
rezsire kifizetniük. Mint fogalma-

TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL HÉT KORMÁNYHIVATALI ÉPÜLET ÚJULHAT MEG

Energetikai beruházás a Megyeházán
zott, ez egy igazi rezsicsökkentés
az állampolgárok számára. Az így
megtakarított összeget a kormányablakok és ügyfélszolgálatok
fejlesztésére szánják.
A hét helyszín, illetve épület a
következõ: Zalaegerszegen a népegészségügyi szakigazgatási szerv
és a fogyasztóvédelem irodaháza,
valamint a Nagykanizsai Járási Hivatal Eötvös téri épülete, mindkettõben már megtörtént a mûszaki átadás. A harmadik építési
helyszín a zalaegerszegi Megyeháza, ahol a kormányhivatal mellett
más államigazgatási szervek is találhatók. Itt a munkálatok május
végéig fejezõdnek be.
A további négy helyszínre benyújtották a pályázatot a KEOPprogramra. Zalaegerszegen, a

Mártírok úti munkaügyi központ
és rehabilitációs szakigazgatási
szerv, a Kazinczy téri járási hivatal,
Keszthelyen, a Kossuth utcai járási
hivatal és Lentiben, a Templom téri járási hivatal épülete újulhat
meg szeptember végéig.
(Folytatás a 4. oldalon.)

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT VILÁGNAPJÁN

Országos ünnepség Alsópáhokon
rászoruló, függetlenül attól, hogy
melyik oldalon indult háborúba. A
ma 199 országban 100 millió taggal büszkélkedõ szervezet tavaly
legalább 100 millió embert ért el
a segítségnyújtásával. A mozgalom – ami azért örök, mert örök
emberi értékeket tesz magáévá– ereje és titka a nemes lelkületû
kis közösségekben rejlik –
erõsítette meg.
A rangos központi világnapi
eseményen olyan önkéntesek, támogatók és vöröskeresztes munkatársak vehetnek át kitüntetéseket, elismeréseket, akik segítették a Vöröskereszt humanitárius
tevékenységét. Jutalomban részesítették mindazokat, akik az

emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, az egységre törekvés és
az egyetemesség alapelvét vallva, kiemelkedõen teljesítettek az
elmúlt évben.
Az idei ünnepségen dr.
Göndöcs Zsigmond több mint
hatvan elismerést adott át. Gazdára találtak a „Csillagrend” kitün-

tetések, „Az Év Támogatója” illetve „Az Év Médiatámogatója” címek, a gyémánt, arany, ezüst,
bronz fokozatú elismerések, az
életmentõ érdemérmek, az elsõsegélynyújtás népszerûsítéséért
és a kiemelkedõ oktatási munkáért, továbbá az ifjúsági nevelõ tevékenységért járó oklevelek, fõigazgatói dicséretek is.
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AKTUÁLIS

Megállapodás a muravidéki
magyar közösséggel

Hévízgyógyfürdõ
és Szent András Reumakórház
8380 Hévíz, Dr. Schullhof Vilmos sétány 1.

Kiegészítõ díjak 2015. április 1-tõl
az OEP által támogatott kezelések
igénybe vétele esetén:

Termálgyógymedence

500 Ft

Hévízi gyógytó (2 órás)

800 Ft

Iszappakolás

900 Ft

Súlyfürdõ

600 Ft

Szénsavas kádfürdõ

500 Ft

Orvosi gyógymasszázs

750 Ft

Víz alatti vízsugármasszázs

650 Ft

Víz alatti csoportos gyógytorna 500 Ft

Erdélyi utazás
 A HAT-14-01-0581számú pályázat keretében 2015. április
21–25-ig a Teskándi Csukás István Általános Iskola 7. osztályos tanulói 27 diákkal 5 napos erdélyi utazáson vettek
részt.

A program keretében Elek apó legendái nyomán a nevezetességek megismerésén túl Déván adományoztak a 26 gyermekotthont mûködtetõ alapítványnak. Négy iskolalátogatáson
vettek részt, ahol életre szóló ismeretségeket kötöttek erdélyi
magyar diáktársaikkal. Megismerkedtek Benedek Elek, a nagy
író és mesemondó dédunokájával, egy fazekasmûhely mûvészeivel, egy fafaragó mesterrel és egy pásztorral, valamint egy
unitárius tiszteletessel. A pályázatkezelõ 945.012 forint összegben támogatta a programot.

A díjak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!

www.spaheviz.hu

spaheviz@spaheviz.hu

1992-ben került aláírásra elsõ ízben háromoldalú együttmûködési megállapodás a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség, a Vas Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzat között.

Az eltelt húsz év tapasztalata
igazolta a megállapodásokban
megfogalmazott célok helyességét: hatékonyan segítette elsõsorban a Muravidéken élõ magyarság nemzeti kultúrájának,
hagyományának megõrzését, a
kétnyelvû oktatási intézményeinek mûködését. A megyei önkormányzatok feladatában és finanszírozásában bekövetkezett változások azonban 2012-tõl nem
tették lehetõvé az elõzõ években
megszokott mértékû támogatás
biztosítását. Az elmúlt évben
nyújtott támogatásból elsõsorban a muravidéki mûkedvelõ
csoportokat vezetõ zalai szakemberek tiszteletdíjának és útiköltségének megtérítését finanszírozták.

Az idei évben a MMÖNK azzal a
kéréssel fordult a megyei önkormányzathoz, hogy 2015-ben is
biztosítson a muravidéki közösség számára egymillió forint támogatást, és új célokat fogalmazott meg az együttmûködés keretében. Ilyen például egy drámatábor szervezése iskolásoknak zalai szakemberek vezetésével. A
Hevesi Sándor Színház vendégszereplése Lendván. Ifjúsági Pannónia címmel ifjúsági írótábor támogatása, amelyet fiatal, kezdõ
vagy már „szárnyát próbálgató”
muravidéki és zalai tehetségek
számára szerveznének.
A megyei közgyûlés úgy határozott, hogy egymillió forinttal
támogatja az MMÖNK kulturális
céljait.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

www.zalamedia.hu
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A ZALA MEGYEI MENTÕÁLLOMÁSOK HELYZETÉRÕL

Betegszállítás, légi mentés
A megyei közgyûlés néhány hete tárgyalt a zalai mentõállomások
helyzetérõl, a betegszállítás aktuális kérdésérõl és a sármelléki légi
mentõbázis jövõjérõl. Az ülésen részt vett dr. Lórántfy Mária, az Országos Mentõszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentõszervezetének megbízott igazgatója.

A képviselõk elé kerülõ elõterjesztés részletesen foglalkozik a
régióban mûködõ mentõszervezeti adottságokkal és sajátosságokkal. Zala megye jellemzõje többek
között, hogy több nemzetközi
nagy forgalmú fõútvonal halad át
rajta. Az M7-es autópálya egy szakasza, az M70-es autóút, melyet
korszerûsítettek és a fejlesztéseknek köszönhetõen 2014-ben ezen
az útszakaszon már nem volt halálos baleset. Zalában 8 mentõállomás mûködik: Zalaegerszegen,
Keszthelyen, Lentiben, Nagykanizsán, Zalaszentgróton, Letenyén,
Pacsán és Zalakaroson.
A Nyugat-dunántúli Regionális
Mentõszervezetnél 34 orvos teljesített szolgálatot fõ, illetve részfoglalkozásban az elmúlt évben,
Zalában mindössze 4 orvos. „A sürgõsségi osztályok megnyitásával, a
magasabb bérezés miatt sajnos
néhányan
megszüntették
a
munkaviszonyukat a mentõszolgálatnál” – olvasható az elõterjesztésben.
Zalában jelenleg nem dolgozik
fõállású orvos, a megyében 2014
márciusától orvos-mentõtiszt hiánnyal küzdenek. A létszámhiányt
régión belüli átcsoportosításokkal
igyekeznek enyhíteni. Az elmúlt
évben a régióban az eszköz- és
gyógyszerellátás folyamatos volt.
Zala megyében sokat javult a helyzet a betegszállító vállalkozások
tekintetében a korábbi évekhez
képest. 2013-ban a Zala megyei
Human Tranzit Betegszállító Kft.nél tulajdonosváltás történt, ezt

követõen a betegszállítás rugalmassá vált.
A megyei közgyûlésen dr.
Lórántfy Mária tájékoztatta a képviselõket az OMSZ-nél zajló 11,5
milliárdos költségvetésû TIOP projektrõl. Ebbõl valósul meg 60 már
mûködõ mentõállomásnak a dinamizálása országosan. Zala megyében a jelenleg mûködõ 8 állomásból 5 került illetve kerül fejlesztésre (Lenti, Keszthely Nagykanizsa,
Pacsa és Zalaszentgrót állomások).
Az uniós csomagban 22 új állomás
felépítése is szerepel, ebbõl kettõ
érinti Zalát, Söjtör és Zalalövõ településeket. Az új állomások átadása 2015. október 31-ig be kell,
hogy fejezõdjön. Október végét
követõen tehát 10 mentõállomása, 27 szervezet mentõegysége
lesz Zala megyének, ezen kívül
még Sármelléken mûködik a légimentõbázis, amely fõleg a megyében nagyon sok mentési feladatot
lát el.
A regionális igazgató megjegyezte: a zalaegerszegi mentõállomás rendkívül mostoha körülmények között végzi tevékenységét.
A TIOP-os csomagba azért nem került be, mert akkor nem 60-at, hanem legfeljebb 30 mentõállomást
lehetett volna korszerûsíteni,
mert nagyon sok pénzt vitt volna
el a zalaegerszegi állomás. A zalai
megyeszékhelyen is megoldást
kell keresni.
A képviselõk közül Zakó László
(a helyszínre érkezés idõtartamáról), Bene Csaba (a sármelléki légimentõbázis maradásáról), Selme-

Rendkívüli ülés
A megyei közgyûlés rendkívüli ülésén elfogadta a Zala megyei ITP 3.0 számú változatát, amelybõl látható, hogy a forrásallokáció (felosztás, szétosztás) szempontjából a legnagyobb
elõrelépést a 2.1 „gazdaságélénkítõ és népességmegtartó településfejlesztési intézkedés” tekintetében sikerült elérni.
Ez jelentõs eredmény, mivel Zala megyében a lakónépesség
csökkenése meghaladja az országos átlagot, s emellett folyamatos az elvándorlás is, mivel az országosan jó eredményû középiskolákból kikerülõ fiatalok a diplomaszerzést követõen már
nem térnek vissza.
A széles körû társadalmi és szakmai egyeztetés alapján kidolgozott Zala megyei ITP által meghatározott fõ operatív fejlesztési célok a következõk: a világpiacra termelõ, dinamikus
zalai gazdaság kialakítása, a vidéki Zala hagyományának megõrzése, turizmusfejlesztések, élhetõ, versenyképes zalai falvak,
városok, erõs, együttmûködõ megyei közösség.

Támogatás
a kárpátaljai magyaroknak
A Zala Megyei Közgyûlés a közelmúltban úgy döntött, 2 millió forint pénzügyi támogatást nyújt a kárpátaljai Tiszacsoma
település részére. A támogatást a Csomai Görögkatolikus Egyházközség közremûködésével biztosítják.
Az Ukrajna területén kialakult háborús helyzet tovább súlyosbította az ország és azon belül a kárpátaljai magyar területek helyzetét. A kialakult válságra tekintettel a magyar kormány több mint 650 millió forinttal támogatja a kárpátaljai magyarságot, ebbõl a keretbõl 486 milliót biztosítanak csaknem 2
ezer pedagógus jövedelem-kiegészítésére. A kezdeményezéshez több magyar önkormányzat is (többségükben megyei jogú
városok) csatlakozott. Zalaegerszeg például egymillió forint támogatást nyújtott Beregszász részére.
Átérezve a térségben kialakult válsághelyzetet, érezte úgy a
megyei közgyûlés is, hogy részt kell vállalnia a térség megsegítésében.

czy Zsuzsanna (a humánerõforrás
problémáiról), dr. Fekete Zoltán
(Keszthely és Lenti környékének
orvoshiányáról), Völgyi Zoltán (a
túlórákról) kérdezte a regionális
igazgatót.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke a megye egyik legfontosabb kérdései között említette a
sármelléki légi bázis helyzetét. Marad Zala megyében, vagy nem?
Szerinte meg kellene nézni, hogy
nem-e a Somogy megyei vagy a
balatonfüredi mentõbázis az, ami
rossz helyen van. Ne kerüljön Zala
megye hátrányos helyzetbe.
Dr. Lórántfy Mária elmondta: az
említett projektben az induláskor
szerepelt a jelenleg mûködõ légi bázisok racionalizálása, ami azt jelenti,
hogy a jelenleg mûködõ 7 légi bázisból 4 földrajzilag nincs az optimális helyen. Kimérték azokat a köröket, amelyeknek a módosításával a
legkevésbé nyújtanak ezek a terüle-

Jobbról dr. Pál Attila elnök, Bene Csaba és Pácsonyi Imre alelnökök.
tek átfedést és a legnagyobb biztonsággal elérhetõ lenne az áthelyezett heliportokról minden magyarországi település. A légimentõriasztások számadata tükrözi legjobban ezt a földrajzilag nem túl
szerencsés elhelyezkedést. Míg Zala

megyében összesen 153 alkalommal riasztottak helikoptert a múlt
évben, addig Vas és Gyõr megyében
mindössze 28, illetve 27 alkalommal. Azért vannak ezek a nagy eltérések, mert a földrajzi távolság bekorlátozza a helikopter-riasztást. A

mostani projektben már szinte bizonyosan nem kerül kiírásra a 4 új
légi bázisnak a máshová történõ áthelyezése. Való igaz, jegyezte meg
az igazgató, hogy a jelenlegi
heliportnak a Sárvár melletti körforgalomban lett volna az ideális helye.

TUDATOS KÓSTOLÁS ÉS BORKULTÚRA

A jó bornak egyénisége van
ülönleges borkóstolókat tart a Balatoni Múzeumban, hiszi,
hogy a legmagasabb szintû borokkal mûvészeti alkotásokra és kulturális jelenségekre is lehet reflektálni. A keszthelyi egyetem szõlészet-borászat szakos hallgatójaként néhány évvel
ezelõtt Ausztráliába is eljutott, de volt badacsonyi borhotelben recepciós és neves balatoni étteremben sommelier.
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Gajdics Péter Keszthelyen élõ
bor- és gasztronómiai tanácsadóval többek között a borkultúráról,
valamint „fogyasztásról” és „kóstolásról” beszélgettünk.
– Márton-napkor volt az elsõ
borkóstoló a Balatoni Múzeumban, ahol óvilági és újvilági, vagyis
hazai, és ausztrál, valamint új-zélandi borokkal ismerkedhetett a
közönség. Ez az indítás akár merész húzásnak is tûnhet.
– Igen, a jó borkóstolókhoz
mindig kell valami különlegesség,
vagy egy kis merészség. Fõleg
szakmai közönség jött akkor öszsze, ezért fontosnak is éreztem,
hogy megízleljék a két világ közötti különbséget. Több, mint fél évet
töltöttem el Ausztráliában egy családi borászatnál illetve Új-Zélandon
egy gigaborászatban. Amit ott tanultam, azóta is hasznosítani tudom. Az egyik legjobb iskola volt
számomra.
– Ennyire nagy a különbség
akár borkultúra, akár oktatás terén?
– Minden szempontból! Hatékonyság és munkaszervezés terén
tanultam a legtöbbet. Ami a számokat illeti: az ausztráliai családnál
öten dolgoztunk fel félmillió palackot! Minden gyakorlati központú,
és jellemzõen mindig az adott folyamatokra koncentrálnak, legyen
szó kóstolásról, palackozásról, értékesítésrõl, vagy marketingrõl. Ez
utóbbira egyébként Európában is
lényegesen nagyobb hangsúlyt
fektetnek, mint itthon. Magyarországon a borászok, borvidékek részérõl sokkal nagyobb összefogásra
lenne szükség ahhoz, hogy hatékonyabban mûködjenek a dolgok. Egy
szakmai, és nem kapcsolati alapú
megújulás kellene.
– Azért az utóbbi években lehet érezni Magyarországon is pozitív változásokat.
– Tulajdonképpen már a rendszerváltozás óta vannak változások
és elõrelépések. Az új piaci környezet és a vállalkozás szabadsága sok
jó borászatot lehetõséghez juttatott, és sokan élni is tudtak ezzel.

Gajdics Péter
Ekkor törtek fel a ma is ismert
nagy nevek, mint mondjuk a Gere,
a Bock, a Gál, a Sauska vagy a
Szepsy. A kérdés ma már inkább az,
hogy ezt tudjuk-e folytatni. Ehhez
új koncepcióra, és struktúrára lenne szükség. Szerencsére vannak
kezdeményezések; például éppen
a Balaton környékén találunk jó
példát a borászok összefogására,
és egy közönséget célzó marketingszemléletre. A változáshoz és
elõrelépéshez persze az is kell,
hogy szakmai és átlag fogyasztó
szinten is õszintén beszéljünk a borokról: legyen szó minõségrõl, fajtákról, vagy évjáratokról. Ez azért
is fontos, mert borról és borászatról csak hosszú távon van értelme
gondolkodni.
– Ha már az átlag fogyasztó
szóba került: mintha minõségibb
irányba mozdult volna el a hazai
borfogyasztás.
– Szerencsére tényleg fejlõdött
a borkultúra, fõleg a fiatalabb korosztályok körében. Az elmúlt években egyre inkább keresik a
rosékat, vagy a könnyedebb, friss
borokat, és ez jó. Annál is inkább,
mert tíz–tizenöt évvel ezelõtt körülbelül annyit tudtunk a borokról,
hogy van vörös, meg fehér, és
nagyjából ennyi.
– Lehet azt mondani, hogy a
rosé-ivás divatja jó tett a hazai
borkultúrának?
– Abszolút igen! A rosékészítés alapja a letisztult techno-

lógiában rejlik. Ha ezt valaki betartja, nagyon jó borok születhetnek. A rosé egy jó kommunikációs
„csatorna” a borászok és a közönség között, ráadásul üzleti szempontból kiszámítható. Ez utóbbi
pedig nagyon hiányzik a hazai
borpiacról.
– Egy-egy borkóstoló alkalmával mennyire lehet kibillenteni a
közönséget – és itt most nem
szakmai közönségre gondolok – a
konvenciókból, vagy a megszokott „ízvilágukból”?
– Ki lehet, csak le kell õket nyûgözni! Olyan példákkal, elõadásokkal, vagy egyéb kísérõprogramokkal, amiket õk is tudnak élvezni és
érzékelni. Erre volt jó a már említett óvilág/újvilág est, vagy az azt
követõ borkóstoló játékos versenye. Legutóbb pedig egy monodráma volt a borok felvezetõje,
és egy kis gitározás is kísérte a
programot. A legmagasabb szintû
borokkal sok mindenre lehet reflektálni, hiszen a hangulatuk, karakterük mûvészi alkotásokkal is
párosítható.
– Mindenki borfogyasztó, aki
bort iszik, vagy fogyasztónak lenni inkább már egy minõségi kategória?

– Egyértelmûen az utóbbi. Az a
fiatal, aki boroskólát iszik egy buliban, még nem tekinthetõ borfogyasztónak. Az viszont igen, aki
felismerte a borokban rejlõ szépséget, és nem a cukor által elhomályosítva. Aki, mondjuk már eljut
odáig, hogy különbséget tud tenni
egy száraz illatos bor, például egy
muskotály, és egy száraz olaszrizling között. Felismeri a muskotály
illatának jellegzetességeit, a rizlingben meg a citrusosságot. Ebbõl
utána már lehet építkezni. A borfogyasztó pedig akkor válik tudatos
kóstolóvá, ha a finomságokat, rezdüléseket és az egyéniséget is észreveszi a borban, akár az egyes fajtákon belül is.
– Sokan mégis sznobizmusnak tartják a kóstolást, fõleg mikor gyümölcsös illatokkal, meg
szép savakkal dobálózik a
sommelier.
– Pedig egyáltalán nem az! A
sznobságban ugyanis mindig allûrök vannak, meg felszínesség. A jó
borban nincs ilyen. Ha pedig valaki
ért valamihez a legmagasabb szinten, az nem lehet sznob. A tudás is
egyfajta esszencia, pont mint a jó
bor.
– pánczélPetra –
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Idén négyszáz éve, 1715-ben
Zalaapátiban szervezték újra a
Szent István alapította zalavári
bencés apátságot. Zalaapáti önkormányzata e jeles évfordulót a
zalavári megyenapi rendezvényekkel együtt szeretné megünnepelni. Erre a napra tervezi a Zala folyón átívelõ kerékpároshíd és
útszakasz, valamint a rekreációs
park átadását is.

– A munkaterületet a közelmúltban adtuk át a kivitelezõnek. A 240
millió forintos százszázalékos támogatásból egy fémszerkezetû kerékpároshíd épül meg a volt vasúti híd
pilléreire helyezve a Zala folyón. Az
odavezetõ nyolcszáz méteren kerékpáros-útszakasz létesül, továbbá
kialakítanak egy felnõtt játszóteret,
kerékpáros-pihenõvel a település
központjában. Mivel a terület a
Natura 2000 természetvédelmi besorolás alá esik, környezetvédelmi
engedélyeket kellett beszereznünk. Emiatt csúszott a kivitelezés,
amit szeptemberre kell befejeznünk. A fejlesztéssel tovább bõvül a
kerékpáros-úthálózat a településen, ami a térség termálturisztikai
központjait is összeköti.
A beruházást a zalavári megyenaphoz kapcsolódóan szeretnénk

400 ÉVVEL EZELÕTT ALAPÍTOTTÁK ÚJJÁ A BENCÉS APÁTSÁGOT

Ünnepek és beruházások Zalaapátiban
átadni. A két települést ugyanis
bencés múltja köti össze. A zalavári
apátság területeivel együtt 1715ben a göttweigi bencésekhez került. A rend azonban nem
Zalaváron, hanem Zalaapátiban építette újjá apátsági központját. A
megye ezen jelentõs történelmi
emlékének 400 éves évfordulóját
ünnepelhetjük idén. A megyenapi
ünnepséghez ezért szeretnénk
kapcsolódni, melyrõl megkezdtük
az egyeztetést a megyei önkormányzattal.
A hídátadót és a jeles évfordulóról való megemlékezést falunappal,
folklórfesztivállal egészítjük ki, tartalmas kikapcsolódást nyújtva valamennyi korosztálynak.
– Milyen pályázati terveik vannak?
– A közelmúltban pályázatot adtunk be falubuszra, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által

A kibõvített óvodában õsztõl a bölcsis korúakat is várják.

kibõvített létesítményt. A Nyugatdunántúli Operatív Programon elnyert százszázalékos 120 millió forintos támogatás az óvoda bõvítését tette lehetõvé. A költségek 15
százalékkal meghaladták ezt az öszszeget, ezért 18 millió forintos forrás-kiegészítésre várunk a kormánytól.
A beruházás révén tulajdonképpen duplájára növekedett az óvoda alapterülete, mert az új csoportszoba mellett torna-, egészségügyi, nevelõi szoba, elkülönítõ
valamint egy kazánhelyiség is létesült. Emellett napelemrendszert

a lehetõség az intézmény nevében
is megmutatkozik, ami Csupa Csoda
Óvoda és Egységes Bölcsõde elnevezésre változik. A munkahelyteremtés szempontjából kiemelendõ,
hogy az intézmény munkatársainak
száma várhatóan négy fõvel bõvül.
Az átadást követõen a sport- és
szórakoztató programok kapnak
fõszerepet. Emellett még egy ünnepélyes, és bizonyára sokak számára kedves mozzanatra is sort kerítünk. Minden jel arra mutat, hogy
bajnokcsapatot ünnepelhetünk,
ugyanis lányaink a dobogó legfelsõ
fokán fognak végezni a megyei nõi
futballbajnokságban. Megilletik az
aranyérmet, amit ezen a rendezvényen adunk át. Augusztusban pedig a katonafesztiválra várjuk majd
az érdeklõdõket.
– A település fejlesztése szempontjából milyen elvárásokkal tekintenek a mostani uniós idõszakra?
– Attól tartunk, hogy a kistelepüléseknek nem jut majd elég for-

Koller Csabáné, helyi vöröskeresztes tittkár, Kardos István,
a Magyar Vöröskereszt fõigazgatója, Vincze Tbor polgármester,
Bobrovics Árpád, a Magyar Vöröskereszt alelnöke

meghirdetett támogatásra. A kiírás
a közösségi szolgáltatások fejlesztését szolgálja. Egy kilencszemélyes
kisbuszt vásárolnánk, amit elsõsorban kulturális egyesületeink szállítására használnánk vidéki fellépéseikhez. Nyolcmillió forintos támogatásra számítunk, a gépjármû kétmillió forintos áfa-költségét önkormányzatunk biztosítja majd.
– A közelmúltban tartották a
Humanitárius Települések V. Országos Találkozóját.
– Örömmel adtunk helyet ezen
országos eseménynek. A találkozó
megrendezésének
lehetõsége
egyben a helyi vöröskeresztes
szervezet munkájának elismerése
is volt azon felül, hogy harmadik alkalommal nyerték el a Magyar Vö-

TÖBB MINT EGYMILLIÁRD FORINTBÓL
HÉT KORMÁNYHIVATALI ÉPÜLET ÚJULHAT MEG

Energetikai beruházás a Megyeházán
(Folytatás az 1. oldalról.)
A pályázat lehetõséget adott
arra is, hogy a 2006 óta elvégzett
hasonló energetikai beruházások
70 millió forintos költségét utólag
megtérítsék a megyei kormányhivatal számára. Ebbõl a pénzbõl újították fel Zalaegerszegen az agrár
és erdészeti fõosztály, az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi
igazgatóság épületét.
A Megyeháza épületében kicserélték a nyílászárókat, a radiátorokat, a homlokzatot szigetelték és
színezik, korszerûsítették a villanyvilágítást, valamint napelemes
rendszert telepítettek a használati
melegvíz biztosításához. A többi
helyszínen is hasonló munkák valósultak meg illetve valósulnak
meg. Mivel az épület beázott, engedélyt kaptak arra, hogy tetõ-
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szerkezetére korszerûbb héjazatot tegyenek fel. A kormánymegbízott kiemelte, a vállalkozók
jó minõségben, a határidõket betartva végzik a kivitelezést.
Mecséri Krisztián építésvezetõ
többek között elmondta, a részben felújított illetve kicserélt kõburkolatot ugyanazon magasságba helyezték vissza. Alája lábazati
szigetelést tettek, ami a kõburkolat megtartását is biztosítja.
Az új megyeháza feliratot Nemes László képzõmûvész készíti el.
A dombormûvek és címerek a felújítás után visszakerülnek az épületre, az elõtte álló szobrokat is
megújítják. Az 1930-as években
épült Megyeházán ilyen nagyságrendû rekonstrukciót még nem
végeztek, mint a mostani beruházás.
Antal Lívia

röskereszt által alapított Humanitárius Település címet. A vöröskeresztes szervezet a véradások szervezése mellett ruhaosztással foglalkozik. Most pedig defibrillátorra
gyûjtenek, amit hamarosan meg is
tudnak vásárolni. A találkozón tizenhárom településrõl közel kétszáz fõt láttunk vendégül. Bízunk
benne, és a visszajelzésekbõl úgy
tûnik, szép és tartalmas napot töltöttek nálunk.
– A nyár több közösségi programot ígér. Milyen rendezvényekre várják az érdeklõdõket?
– Június 13-án ifjúsági sport- és
családi napra invitáljuk a lakosságot
és az érdeklõdõket. Délelõtt az
óvodában évzáró ünnepélyre kerül
sor, melynek részeként adjuk át a

A találkozón fellépett az Apáti Capella Kamarakórus is.

szereltek fel, ami az épület energiatakarékos villanyáram-ellátását
szolgálja.
Az új csoportszoba szeptembertõl vegyes csoportként kezdi meg
mûködését, ahol a négy fenntartó
településen élõ bölcsõdés korú
gyerekek is elhelyezést kapnak. Ez

rás fejlesztési céljaik megvalósítására. Azért gondolom ezt, mert a
Leader-program forrásait nagyban
lecsökkentették, a megyei TOP
programokban pedig sajnos a városoknak kedveznek leginkább –
mondta Vincze Tibor polgármester.
Antal Lívia

Hagyományokra építkezve Nován
GÖCSEJI ARATÓNAPOK: VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET
úlius az aratás hónapja. A kenyérgabona
betakarításának a sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani
a paraszti világban. Nova önkormányzatának rendezésében a Göcseji Aratónapok ezt a hagyományt eleveníti fel, idén július 10. és 12. között
immár 27. alkalommal.

J

– A programsorozat július 10-én az elõesti bállal
kezdõdik. Július 11-e szombat, a rendezvény fõ
napja, ekkor rendezzük meg 9 órától a XXVII. Zala
megyei kézikaszás arató- és cséphadarós cséplõversenyt aratási étel- és italbemutatóval, aratókupával, valamint aratási fõzõversennyel egybekötve
– mondja Lendvai Jenõné, Nova polgármestere. – A
kézi kaszás aratóversenyre szeretettel várjuk a
nagybandákat és kisbandákat. Az aratási étel- és
A Göcseji Aratónapok idén is sokféle programot
italbemutatóra a kepe tövében kerül sor, rossz idõ kínál, melyek látogatása díjtalan. A versenyfelhívás, a jelentkezési lap és további információk a
www.nova.hu honlapon találhatóak.
Érdeklõdni lehet még Kovács Zsófia IKSZT-munkatársnál a 06-30/278-5197 telefonszámon, vagy
az ikszt.nova@gmail.com címen.
Nova önkormányzata május 24-én PÜNKÖSDI
HEGYI BÚCSÚRA invitálja a lakosságot és az érdeklõdõket az Alsó-hegyre. A szentmise után rendezik
meg a pünkösdikirály-választást, melyre a helyszínen lehet jelentkezni. A közönséget Gubinecz Ákos,
Bunyós Pityu, a Kocsmazaj Zenekar és Éder Gabee
szórakoztatja.
esetén a futballpálya melletti sátorban. A hozott
Lendvai Jenõné a településközpont szépítésérõl
aratási tájjellegû ételeket és italokat az aratás után elmondta, tavaly a múzeum elé rózsákat ültettek,
kóstolja meg a zsûri és a közönség. A cséphadarós a templom elõtti területet parkosították és térköcséplõversenyt a sportpályán rendezzük meg. ves járdát építettek. Idén a múzeum közelében
Szombaton tarjuk a kispályás labdarúgó-bajnok- folytatják a parkosítást és hullámpadokat fognak
ságot, amit idén elõször nõi kategóriában is meg- kihelyezni önerõbõl. Tavaly újra összeállt a sporthirdetünk. Délután fellépnek a hagyományõrzõ egyesület. A futballcsapat újoncként játszik a meegyüttesek, az eredményhirdetést aratóbál követi. gyei III. osztály nyugati csoportjában. Nemcsak a
Július 12-én vasárnap a sport és a zenés mulat- játékban ügyesek, de sok társadalmi munkát véság kap nagyobb hangsúlyt. Az érdeklõdõket geznek. Építettek a sportpályára egy esõbeállót, a
sportlövészetre, íjászatra és labdarúgó-mérkõzé- sportöltözõ tetejét kijavították, amelyhez az
sekre várjuk. Kora délutántól a Sláger tévé rende- anyagköltséget az önkormányzat állta. A sportzésében Sláger Party szórakoztatja a közönséget, egyesület összefogja a fiatalokat, és színesíti Nova
este pedig Beatrice koncert lesz.
közösségi életét, emelte ki a polgármester.
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FELAVATTÁK A VÁROS ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSÁT

Születésnapi ünnepség Zalaegerszegen Hallgatni, mit mesél a nemes
Zalaegerszeg évfordulót ünnepel, éppen 130 évvel ezelõtt, 1885.
május 13-án vált rendezett tanácsú várossá és hivatalba lépett a város
elsõ polgármestere, Kovács Károly. A zalai megyeszékhely számos
programmal, rendezvénnyel és egy egy hónapos Egerszeg Fesztivállal
várja a zalaegerszegieket, az ide érkezõ vendégeket.

Május 15-én került megrendezésre a városnapi ünnepi közgyûlés, melynek vendége volt Balog
Zoltán, az emberi erõforrások minisztere és Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA)
elnöke, Zalaegerszeg díszpolgára
is. Az eseményen adta át Balaicz
Zoltán polgármester a város díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetéseket.
Balog Zoltán köszöntõjében arról beszélt, hogy Zalaegerszeg iga-

Igazi lokálpatriótának vallja
magát Kelemen Tamás, Pacsa polgármestere, aki szerint, ki más tehetne a legtöbbet a település jelenéért, jövõjéért, mint az, aki itt
született, itt él. Miként gondolkodik minderrõl a kisváros vezetése,
errõl érdeklõdtünk.

– Elöljáróban szeretném megköszönni, hogy stabil mûködésû, (hitel nélkül) jól gazdálkodó települést
vehettünk át a korábbi vezetéstõl.
A választók akaratából új képviselõtestület állt fel õsszel. El kell mondanom, olyan profi szemléletû,
nagy munkabírású testületi tagokkal dolgozhatunk együtt, akik nagy
lendülettel vetették bele magukat
a munkába fõállásuk mellett. Mindenkinek sikerült megtalálni a fõ hivatásához illõ szakterületet, ami
elõrevetíti azt, hogy feladataikat jól
fogják ellátni. Az oktatásért, kultúráért, és szociális ügyekért felelõs
tagok mellett három fiatal vállalkozó is tevékenykedik a testületben.
Rájuk a helyi gazdaságfejlesztés érdekében támaszkodhatunk.
Kelemen Tamás hivatását tekintve mentõápoló, amit most felfüggesztett polgármestersége idejére.
Hosszú évek óta a közélet aktív szereplõje, tagja szinte valamennyi civil szervezetnek, elnöke a horgászegyesületnek. Az elõzõ önkor-

zi magabiztos város, amely az elõdök által létrehozott értékeken
nyugszik. A múlt tiszteletét, a szokások ápolását mindig fontosnak
tartották az itt élõk. Zalaegerszeg
történetének is egyik legfontosabb szava a „mégis”, „ha nekünk
jól megy, akkor mégis jól megy, ha
mi építünk, akkor mégis építünk,
mégis továbblépünk.” Mint mondta csak modern Magyarországnak,
modern Zalaegerszegnek van jövõje. Üdvözölte a közelmúltban

megkötött kormány–önkormányzat közötti megállapodást.
Balaicz Zoltán ünnepi beszédében úgy fogalmazott: „Nekünk, zalaegerszegi polgároknak becses
hagyományként és üzenetként
marad meg 1885. május 13., amikor rendezett tanácsú várossá
vált Zalaegerszeg. Az elsõ polgármester, Kovács Károly meglátta a
lehetõséget és hozzáértéssel, türelemmel, lépésrõl lépésre megvalósította a jó terveket. „Úgy hiszem, hogy ez minden korban
minden városépítõnek kötelessége. Az akkori városvezetõk és képviselõk egy modern Zalaegerszegrõl álmodtak, és volt hitük, bátorságuk ezt az álmot valóra váltani.
Nekünk 130 évvel késõbbi utódaiknak ugyanez a feladatunk: szeretnénk,
ha Zalaegerszeg nem
csak a múlt és a jelen, hanem egyben a
jövõ városa is lenne.”
Zalaegerszeg születésnapján a várost
alkotókat ünnepeljük
– folytatta Balaicz
Zoltán. – A ma kitüntetettek az õ utódaik. Munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Zalaegerszeg jó híre, szellemi
rangja növekedjen.
Az
elismeréseket
Balaicz Zoltán adta
át.
Zalaegerszeg Város Díszpolgára címet
dr. Alotti Nasri szívsebész fõorvos kapta,
aki 1990-ben végzett

a Budapesti Orvostudományi
Egyetemen. 1994-ben dr. Papp Lajossal együtt érkezett Zalaegerszegre, az újonnan létrejött szívsebészetre. 1998-ban a szívsebészeti
osztály osztályvezetõ fõorvosa
lett. Dr. Alotti Nasri a szívsebészet
létrehozása óta személyesen is
több mint négyezer életmentõ
mûtétet végzett el. 2004-ben címzetes egyetemi docensi címet kapott.
Pro Urbe elismerésben részesült dr. Mészáros Lajos professzor,
aki az 1962-ben megnyílt Tüdõgyógyintézet osztályvezetõ fõorvosaként dolgozott. Része volt a
zalai tuberkulózis felszámolásában, gyógyított asztmás és daganatos betegeket is. Õ volt az elsõ,
aki Zala megyében szívkatéteres
vizsgálatot végzett. 1977-ben
címzetes docense lett a Pécsi Orvostudományi Egyetemnek. Munkája során számos elismerést kapott, 2006-ban professzori kinevezéssel méltatták oktató munkáját.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetést kapott továbbá Tombi Lajos,
aki a Budapesti Mûszaki Egyetem
építõmérnöki karán szerzett diplomát. Az 1998–2010. évi önkormányzati választásokig Zalaegerszeg alpolgármestereként a város
fejlesztéséért, üzemeltetéséért és
infrastruktúrájáért volt felelõs. Kiemelkedõ szerepet játszott minden fejlesztésben és beruházásban, melyet alpolgármesterként
felügyelt.
Az ünnepi közgyûlést követõ állófogadáson Vigh László országgyûlési képviselõ mondott pohárköszöntõt,

Ünnepélyes keretek között, ám szakadó esõben avatták fel pénteken
Zalaegerszeg új köztéri alkotását, Farkas Ferenc szobrászmûvész Zalai
nemes címû szobrát, mely a város rendezett tanácsúvá válásának 130.
évfordulójára készült. A mûvet Fekete György belsõépítész, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) elnöke, Zalaegerszeg díszpolgára avatta fel.

Az ünnepség nyitányaként Kisfaludy Sándornak, a zalaegerszegi kaszinó felállítására tett korabeli javaslatát
olvasta fel H. Horváth Gyula, felidézve
azt a korszakot, melyhez a zalai nemes
alakja, valamint a polgárosodás kezdeti szakasza kötõdik.
Fekete György beszédében elmondta: a nemességet ma már nem a
papírok és a birtokok száma határozza
meg, hanem az a belsõ nemesség és
tudás, amivel mások felé fordulunk,
és ami egy várost naggyá emel. Zalaegerszeg rengeteget fejlõdött az elsõ
kaszinó megalapítása, majd a rendezett tanácsú várossá válás óta. A szobor, mely ezt a fejlõdést szimbolizálja
méltó helyre került. „Jó helyen van, jó
irányba tekint és illeszkedik a város

EGYÜTT A VÁLLALKOZÓKKAL ÉS A CIVILEKKEL

Közös gondolkodás Pacsa jövõjérõl

Az óvodai családi napköziben egyéves kortól várják a gyerekeket.

mányzati ciklusban alpolgármesterként dolgozott.
– A mûvelõdési ház külsõ felújítását tavaly elvégeztük – folytatja a
beszélgetést –, s most a belsõ rekonstrukción van a sor. A kivitelezést a jól gazdálkodó települések-

nek juttatott állami forrás második
ütemezésébõl (ez húszmillió forint)
valósítjuk majd meg. A megújult
mûvelõdési házban helyet kapnak
civil egyesületeink és az általuk
szervezett rendezvények. A könyvtár belsõ felújítását most fejeztük
be, egy hatvan fõ befogadására alkalmas teret alakítottunk ki. A két
beruházás által bõvülnek a város
kulturális lehetõségei és szolgáltatásai, amit szükségesnek tartunk a
lakosság megtartása érdekében.
– Hogyan kívánnak tenni a lélekszám csökkenése ellen?
– A lélekszám csökkenésének
megállítása, illetve emelése csakis
hosszú távú folyamat eredménye
lehet. Céljaink elérése érdekében
szeptembertõl családi napközit indítunk el az óvodában, ahová egyéves
kortól várjuk a gyerekeket. A kormánydöntés értelmében a szülõk
akkor is megkapják a gyest és a gyedet, ha visszamennek dolgozni a

gyermek egyéves kora után. A családi napközivel elsõsorban a helyieknek szeretnénk segíteni, mert jelenleg Keszthelyen, Zalaegerszegen és
Nagykanizsán található „legközelebb” bölcsõde. A reményünk az,
hogy hosszabb távon biztosítottá
válik az óvodában és az iskolában a
megfelelõ gyermeklétszám, mindemellett nõ településünk megtartó
ereje.
Városunk központi szerepét
mutatja a térségben, hogy a közelmúltban több környezõ településrõl jelezték, önkormányzati bérlakásba költöznének Pacsán. Jelenleg valamennyit bérlik, de vannak
még ingatlanjaink, melyeket a TOP
program pályázati forrásainak segítségével szeretnénk átalakítani,
növelve bérlakás-állományunkat.
Itt szeretném megemlíteni, hogy
megkezdõdött a mentõállomás
felújítása. A kivitelezés idejére ingyenesen biztosítottunk számukra
helyet az egészségcentrumban.
– A gazdaságfejlesztés területén milyen elképzeléseik vannak?
– Csak együtt tudunk elõrelépni, ezért is tartjuk fontosnak a vállalkozókkal való szorosabb kapcsolattartást. Ennek számos eleme
valósult meg a közelmúltban. Újévi
fogadásra invitáltuk a nagyobb
vállalkozásokat, a baromfivágó
üzemmel közösen álláskeresõ börzét szerveztünk, három másik céggel pedig pályázataikban mûködtünk együtt, ami plusz pontokat
jelent számukra az elbírálásnál. Az
egyik céggel például gyárlátogatást szervezünk a szakmaválasztás
elõtt álló iskolások számára. A TOP
programhoz nagy reményeket fûzünk, szeretnénk bõvíteni ipari

parkunkat, hogy új cégek települhessenek be a városba.
Pacsa önmagában nem hátrányos helyzetû, ugyanakkor nagy a
munkanélküliség. Ezért pályáztunk
a Start közmunkaprogramra, de
elõtte felmértük, kik azok, akik
részt vennének benne. Az elnyert
negyvenmillió forintból 2016. február végéig harminc fõt tudunk
foglalkoztatni.
– Milyen feladatokat végeznek
a közmunkások?

már meglévõ képzõmûvészeti értékeihez” – fogalmazott az elnök.
Hozzátette: van egy kitûnõ szobrász, Farkas Ferenc, aki nem valamiféle elvont, absztrakt, nehezen értelmezhetõ módon ragadta meg ezt a korabeli közéleti gesztust, hanem olyan
szobrot készített, ami mellé oda lehet
ülni. Ami elkezd mesélni, felidézve a
történelmi emlékeinket.
Fekete György arra kérte a fiatalokat, fiatal házasokat, szerelmespárokat, hogy néha üljenek a Zalai nemes
mellé, és hallgassák meg, mit mesél a
város múltjáról, majd õk mondják el
neki, hogyan élünk most.
A szobrot Balaicz Zoltán polgármester, valamint Fekete György és
Farkas Ferenc leplezte le jelképesen.

tetszik. A pályázat egy 4,5 millió forint árú traktor beszerzését is lehetõvé tette, amit a mezõgazdasági
és építési munkáknál egyaránt
használni tudunk.
A járdák felújítása vonzóbbá,
tetszetõsebbé teszi majd a városképet. Sajnos, az elhanyagolt, gazos belterületi ingatlanok e szándékunkban problémát jelentenek;
ezen is dolgozunk, hogy ezt megoldjuk.
– Az elmúlt szombaton civil
majálist tartottak.
– Civil szervezeteink legnagyobb
ünnepe ez a program, mely horgászversennyel kezdõdött. A közgyûlési döntés értelmében a harmincéves múltra visszatekintõ
horgászversenyt ettõl az évtõl dr.
Fülöp Valter Emlékversenyként
rendezzük meg. A család képviseletében Bokor Csaba adta át a díjakat,

Kelemen Tamás polgármester, a horgászegyesület elnöke,
Csalló Ervin, a horgászegyesület gazdasági vezetõje, Csõsz Tóth János,
a horgászverseny gyõztese és Bokor Csaba, a Fülöp-család képviselõje.

– Fontos szempontnak tartottuk, hogy értelmes munkát nyújtsunk számukra. A közmunkások
egy része mezõgazdasági tevékenységet végez, a helyi konyha
számára zöldségeket termel. A másik csoport járdafelújítással foglalkozik. A könyvtár elõtt kezdték
meg a munkát, térkövessé építik át
a gyalogosúttesteket. A kivitelezés
tulajdonképpen anyagárból valósulhat meg, ezért sokkal több járda
újulhat meg, ami a lakosságnak is

mert a családtagok Valter emlékére
szervezett rendezvényen vettek
részt Budapesten.
A horgászversenyen ifjúsági és
felnõtt kategóriában induló 72 versenyzõ összesen 110 kilogramm
halat fogott ki, többségében
pontyot és keszeget. Hatalmas
bográcsban fortyogott a halászlé, a
civil szervezetek tagjai jóvoltából
más finomságok is készültek. Volt
mit ledolgozni a délutáni sportos és
ügyességi programokon.
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A FEMAT CSESZTREG SE

A megyei bajnokság élén
Töretlenül halad elõre a Femat
Csesztreg SE futballcsapata a megyei elsõ
osztályú labdarúgó-bajnokságban, miután
a tavaszi forduló valamennyi meccsét
megnyerték. Nevükhöz fûzõdik a legnagyobb gólkülönbségû mérkõzés áprilisban, amikor is Letenye ellen 14-1-re diadalmaskodtak.

– Szenzációsan jó a csapat – mondja
Nagy László, a Femat Csesztreg SE elnöke –
egyelõre minden jel arra mutat, hogy megnyerjük a bajnokságot. A labdarúgás szeretete nagy hagyományokkal bír a községben,
amit a térség futballbázisaként tartanak
számon már évtizedek óta. A foci „mindenek felett álló” sportág a faluban, amit bizonyít az is, hogy a sportegyesületen belül hét

Selyemfestés
selyemfestés technikájával ismerkedhettek meg
az
érdeklõdõk
a
nagykapornaki faluházban. A tanfolyamot Kovács Ágota kreatív alkotó tartotta zalaegerszegi hölgyeknek.

A

Még az adventi foglalkozáson
merült fel az igény, ahol szintén
festettünk selymet, hogy részletesebben ismerkedjünk meg a selyemfestés lehetõségeivel, így
megszerveztük ezt a programot.
Kovács Ágota elmondta, elõször egy képet festettek, hogy begyakorolják a kontúrfesték használatát. Ezek a kontúrvonalak akadályozzák meg a különbözõ színû
festékek összefutását. Ezen kívül
készítettek egy húsz centiméteres
átmérõjû mandalát, és egy 55 x 55
centiméteres kendõt. A selyemfestéskor általában kétféle festékkel dolgoznak, aszerint, hogy gõzzel, vagy vasalással kívánják fixálni
a képet. A gõzzel való fixálással
sokkal élénkebb színek nyerhetõk.
Akik nem mûvészi szinten foglalkoznak vele, inkább a vasalást alkalmazzák.
A selyemfestés közepette az alkotó egyfajta meditatív állapotba
kerül, ami javítja az egészségi és
kedélyállapotot.
A selyemhernyó-tenyésztés és
a hernyóselyem-feldolgozás Kínában több ezer éves múlttal rendelkezik. Hazánkba 1680 körül került
Olaszországból, Passardi János Péter által; a világháborúk után
azonban hanyatlásnak indult.
(Adatok a magyar selyemhernyótenyésztés történetéhez I. címû
cikkben Takáts Rózsa arról ír, hogy
1905-ben Magyarország 1915 tonnás gubótermésével a harmadik
helyre került Európában olyan
klasszikus selyemtermelõ országok mögött, mint Olaszország és
Franciaország.)

csapat mûködik különbözõ korosztályok szerint. Közel százan fociznak, a gyerekek annyira
büszkék a csapatbéli tagságukra, hogy hétköznap is viselik mezüket. Egyesületünk pályázatokkal igyekszik javítani a feltételeken, egy tavalyi nyertes projektbõl felszerelést szereztünk
be, illetve lelátót építünk idén, az ez évi nyertes pályázatból mindkét futballpályát felújítjuk
gyepszõnyeggel, továbbá korszerûsítjük az öltözõ villanyvilágítását és vizesblokkját.
A Femat Csesztreg SE sikerére a helyi vállalkozók és az önkormányzat is büszke, ami támogatásukban is megnyilvánul. Eredményességüket mutatja, hogy az idei bajnokságban
már 109 gólt (!) rúgtak. A csesztregi futballisták hazai sikereiket nemzetközi eredményekkel tetézik, a franciaországi húsvéti tornán,
melynek rendszeres vendégei, idén harmadikak lettek.

SZÁMTALAN TERÜLETEN SEGÍTHET
A BIODINAMIKUS CRANIOSACRALIS KEZELÉS

A gyengéd gyógyítás
Keringési és légzési rendszerünk mellett van egy harmadik is, a craniosacralis rendszer, amelynek neve a koponya
és a keresztcsont funkcionális
egységére utal.

– A terápiát egy amerikai orvos és osteopata fejlesztette ki
a 1930–40-es években. A craniosacralis rendszer az agyat és
a gerincvelõt körülvevõ és az
azt védõ kötõszöveti hártyából,
valamint az abban képzõdõ és
keringõ agyi-gerincvelõi folyadékból áll. Testünk minden idege kapcsolatban áll ezzel a hártyával, csakhogy ebben a kapcsolatban – fizikai vagy lelki sérülések miatt kialakuló – gátak
akadályozhatják a folyadék
áramlását. Ha felborul az egyensúly a rendszerben, az nem csak
az agy és a gerincvelõ, hanem
az egész ember szempontjából
káros. A terápia célja a kötõszövetes hártyák ellazítása, és rajtuk keresztül az ízületi feszültségek korrekciója, az izomrelaxáció, az agyi-gerincvelõi folyadék áramlásának normalizálása,
a koponyán belüli membránok
lazítása, az agyai keringés javítása. A kezelés alatt legtöbben
egy mélyen ellazult állapotba
kerülnek, sõt, sokan elalszanak.
A kezelés nagyon gyengéd mozdulatsorokból áll, mindenki, akit
craniosacralis terápiával kezeltek, könnyedségrõl, jobb kom-

fortérzetrõl és javuló általános
közérzetrõl számol be hosszú
idõvel a kezelés után is.
A kezelés hozzásegíti a betegeket a gyógyuláshoz, beindítja,
erõsíti a szervezet öngyógyító
képességét – tudtuk meg Solymosi Antaltól.

lentkezik bárhol a testünkben.
Hatást gyakorol a csont- és
izomrendszerre, idegrendszerre, a szív- és érrendszerre, az

A craniosacralis terápia segít
migrén, fejfájás, álmatlanság,
nyak-hát és derékfájás, stressz,
depresszió, magas vérnyomás,
szédülés, tanulási nehézségek
és viselkedési zavarok, emésztési problémák, menstruációs
zavarok esetén is.
Nagyon jó eredmény érhetõ
el vele, ha állandó fájdalom je-

immunrendszerre. Segít ortopédiai, fogászati és állkapocsízületi, valamint baleseti agyi és
gerincvelõi sérülések, problémák esetén. Sikerrel alkalmazzák terhesség alatti és szülés
utáni nehézségek során, bármilyen krónikus betegség vagy legyengült állapot utóhatásai
esetén.

NatúrJóga Stúdió Hévíz
Tel.: 06-30/369-0002 • www.craniomed.hu
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A MAGYAR MALOM KFT. BÕVÍTI PROFILJÁT

Rozsmalmot és keverõüzemet létesítene

HORVÁTH ZSOLT területi szaktanácsadó: 06-30/444-9107
Teljes erõbedobással és rengeteg munkagéppel dolgozik a
Vüz Kft. és az alvállalkozói a
keszthelyi Georgikon utcában,
ahol május hónapban csak csökkentett sebességgel lehet autózni. A Deák utca és a Sétáló utca között, a most még egyirányú szakaszon, nemsokára, az
Amazon Szálló beruházás elkészülése után, újból kétirányú
lesz majd a közlekedés.

Sokak örömére, a városlakók
kérésére a Kastély utcából ismét ki
lehet majd jobbra kanyarodni a
Georgikon utcába, ahol jó pár ferde parkolót meg kell szüntetni. A
kerékpárút-projekt összességében láthatóan gõzerõvel halad. A
Georgikon utca gesztenye-fasori
végétõl induló bicikliút május közepéig szinte teljesen elkészült a
jelzõlámpákig, de a sétálóutcáig
tartó szakasz több része is elõrehaladott állapotban van, és a kivezetõ szakasz építési munkálatait is
hamarosan készre jelentik. A Kossuth Lajos utca és a Szalasztó utca
keresztezõdésétõl a kerékpárút
kétfelé elágazik. Az egyik ága: a

MÁJUS VÉGÉRE KÉSZ

Épül a kerékpárút

Festetics-kastély irányába, a köröndön keresztül, a Bástya utca
felé, a Vadászati Múzeumig vezet.
A projekt ezen az etapon kiegészül parkolóhely építéssel és
csapadékvíz-elvezetési munkákkal. A bicajút másik ága a sétálóut-

Korszerû árnyékolás
Zárja ki a meleget és a fényt!

cán keresztül vezet, majd a Fõ teret érintve lekanyarodik az Erzsébet királyné utcába, egészen a
Balaton-partig. A mûszaki készültség olyan fokot ért el, hogy május
végére avatásra kész állapotba
kerül.

Jönnek a meleg napok, zárja ki otthonából a
meleget, és a fényt! Black out függönyök erre
mind alkalmasak.
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
A különbség a hagyományos és a black out
függöny között, hogy az utóbbinál egy fekete
szálat szõnek a két szélsõ színes szál közé. A
fényzáró textil nagyon sûrû szövéssel készül. A
fekete beszõtt szál és a sûrûség miatt sötétít
hatékonyabban, mint a normál lakástextilek. A
sûrû szövésnek köszönhetõen ezek az anyagok
a nyári melegben és a téli hidegben is rendkívül
jó hõszigetelõek.
Hová ajánljuk a fény- és hõzáró függönyt?
Erõs napsütésnek kitett szobákba, hálószobába,
gyerekszobába, irodába, iskolákba és konferenciatermek vetítõtermébe is javasoljuk.
DIZÁJN FÜGGÖNY- ÉS LAKÁSDEKORÁCIÓ
Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 20.
(92) 346 274

Az 1920-as évek elején épült, és azóta is mûködõ zalabaksai ma- közben a liszt felvásárlási ára a 45
lom Zala megye jelentõs ipartörténeti emléke. Faszénnel hajtották ezer forintos alapanyagár szintjén
meg a múlt század közepéig, amikor átszerelték villanymotoros maradt.
meghajtásúvá, megtartva különleges faszerkezetét.
Nagy László családi mezõgazdasági vállalkozásában kalászos
vetõmagok elõállításával és értéA malmot a Magyar Malom Kft. kezési búza mennyisége és minõ- kesítésével is foglalkozik.
– A csapadékos õszi idõjárás
üzemelteti. A kitûnõ minõségû sége is elmaradt a várttól. Ezért
lisztet ugyanazokkal a gépekkel jóval drágább lett a jó minõségû miatt nagyobb kereslet mutatkoállítják elõ, mint amelyeket a vil- étkezési búza ára, ami tonnán- zott a tavaszi búza vetõmag iránt.
lany üzemre való átálláskor be- ként 62 ezer forintba kerül, mi- Nõtt kereslet a szója vetõmag
szereltek.
Ottjártunkkor Nagy László tulajdonos, a kft. ügyvezetõ igazgatója mutatta be a malmot. A korabeli technológia minden eleme
lenyûgözõ megoldásokat kínál,
mi most a szita mûködésére térünk ki részletesebben.
– Mondhatni a szita a lelke az
egész malomnak. Huszonhét szeletbõl, keretbõl áll, melyek felületét selymek alkotják a szúnyogháló kétmilliméteres rétegétõl a
mikron finomságúakig. Ezzel állítható a liszt minõsége, ami lehet
finom-, kenyér- és takarmányliszt. A tizenhét mázsa súlyú szitákat négy drótkötél tartiránt is a zöldítési követelmények
ja, és villanymotor
teljesítése valamint a plusz támomozgatja, ami biztosítja
gatások híre miatt. Idén bõvítjük
alternáló mozgásukat.
kínálatunkat; hajdina, tönkölybúAz apró pólusok tisztíza és rozs vetõmag is kapható
tását
barackmagok
lesz. Értékesítési piacunk stabil,
végzik folyamatosan,
szinte az egész ország területérõl
éppen ezért elkopnak,
vásárolnak tõlünk fémzárolt veígy idõnként cserélni
tõmagot.
kell a selyemszövetekA Magyar Malom Kft. profilját
kel együtt – tájékoztabõvítve rozsmalom és keverõtott Nagy László.
üzem létesítését tervezi. A beruAz ügyvezetõ igazházást pályázati támogatás segítgató, mint mondja,
ségével szeretnék megvalósítani.
nem lehet elégedett a
Búza- és rozslisztbõl félkész terliszt felvásárlási árával.
mékeket fognak elõállítani a sü– A tavalyi csapadétõipari cégek számára.
kos idõjárás miatt az ét-

