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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
A média hitelességére, felelõsségére és küldetésére hívták
fel a figyelmet a szabad sajtó
napja alkalmából rendezett
sajtóreggelin a Megyeházán. A
megyei sajtóorgánumok képviselõit a Zala Megyei Kormányhivatal, a megyei önkormányzat, a
rendõr-fõkapitányság és több zalai intézmény vendégelte meg.

Kajári Attila, Tóth András polgármester, Kovács Árpádné
és Manninger Jenõ egy régi osztálynaplót néznek.

ISKOLATÖRTÉNETI EMLÉKSZOBA

Szüleink, nagyszüleink iskolája
A település elsõ állandó kiállításaként iskolatörténeti emlékszobát avattak Pókaszepetken a
Festetics Kristóf Általános Iskolában. A régi tankönyveket, iskola-

szereket bemutató tárlat legsokatmondóbb darabja egy 1870bõl származó dokumentum, ami
tanúsítja, hogy már akkor mûködött iskola a zalai községben.

Kovács Árpádné igazgató köszöntõjében úgy fogalmazott, a
múlt az élet legfontosabb része,
mert benne van minden, amit átéltünk. Mint mondta, ma egyre ke-

vesebb a többgenerációs család, s
egyre kevesebbszer ül le a nagyszülõ unokájával, hogy meséljen iskolás éveirõl.
(Folytatás a 8. oldalon.)

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, mint mondta, március
15-én nemcsak az 1848-49-es
szabadságharc kitörésére, hanem a magyar szabad sajtó napjára emlékeznek, hiszen a 12
pont elsõ követelése éppen a
cenzúra eltörlése volt. A kormánymegbízott felhívva a figyelmet a szakmai tisztességre úgy
értékelt, hogy az elmúlt idõszakban számíthattak a sajtó korrekt
együttmûködésére, melynek révén kellõ nyilvánosságot kaptak
a kormányzati döntések és a kormányhivatal munkája.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Önkormányzat elnöke szintén a hiteles tájékoztatás fontosságáról beszélt, kiemelve azt, hogy a zalai
sajtó munkatársai szakmai alázattal és szeretettel végzik munkájukat. Mint mondta, az elmúlt két
évben kritikákat fogalmazott
meg, idén azonban eltekint ettõl,
mert nincs mit bírálnia. Mindazonáltal szívesen veszik a sajtó véleményét, amibõl igyekeznek tanulni. Méltatta, hogy az országos
médiában egyre nagyobb figyelmet kapnak a zalai hírek, ami a
megye vezetõi és az itt élõ emberek számára nagyon fontos.
Prok József rendõr ezredes, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság fõtanácsosa az állomány és
a fõkapitány nevében is köszönetét fejezte ki. A sajtó munkatársait a rendõrség legfontosabb stratégiai partnerének nevezte, hangsúlyozva a hiteles és

SAJTÓNAPI FOGADÁS A MEGYEHÁZÁN

Hitelesen és felelõsen

Egri Gyula, dr. Sifter Rózsa, dr. Pál Attila és Prok József a sajtónapi fogadáson.
felelõsségteljes
tájékoztatás
fontosságát.
Egri Gyula tûzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója elmondta,
a sajtó munkatársaira nem csak a
beavatkozásokról szóló tudósítások kapcsán támaszkodhatnak,
hanem felvilágosító munkájukban
is. Ez többek között hozzájárult
ahhoz, hogy az elmúlt három évben nem volt halálos szén-monoxid-mérgezés a megyében.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltségének
igazgatója kiemelkedõnek értékelte a sajtó munkáját. Mint fo-

Gombák a kertben, gombát a kertbe!
2. oldal
A Modern városok program keretében többek között körforgalmat építenek a botfai keresztezõdésben Zalaegerszegen.
(Részletek a 4. oldalon.)

galmazott, intézményeikben a
sérült emberek és gyerekek ellátása során speciális feladatot végeznek, melyet a sajtó révén ismerhet meg és támogathat a
közvélemény.

Kajári Attila, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója a közvélemény korrekt tájékoztatást emelte ki, és szintén
megköszönte a sajtó munkáját.

TÉRSÉG
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A gombáról a többségnek a
Magyarországon megtalálható,
3000-féle tönköt és kalapot képezõ élõlény juthat az eszébe.
Ezek kinek könnyebben, kinek
nehezebben esnek a látóterébe
és a tányérjába. Viszont a földalatti gombák, melyek gyökérkapcsoltan élnek a növényekkel
az õket megilletõnél sokkal kisebb figyelemben részesülnek.
Sokoldalú hasznosságukra, speciális képességeikre mostanában
kezd fény derülni. Nem túlzás talán, ha azt gondoljuk, a világ
megmentõi lehetnek.

– A parazita gombákkal folynak
jelenleg kísérletek. Amerikában
már ezt használják biológiai védekezésként a cserebogárpajor ellen.
Az Európai Unióban sokkal szigorúbbak az erre vonatkozó törvények. Ezért is lehet, hogy egy magyar kutatók által 12 éve kifejlesztett és szabadalmaztatott módszer, ami a kullancsfertõzés és a
Lyme-kór ellen véd, még ma sem
használatos. Pedig ennek pont az a
lényege, hogy semmi másra nincs
károsító hatással – mondja dr. Illyés
Zoltán biológus.
– Ön mindig a biológiai sokszínûséget hangsúlyozza. Ez nem
érvényes a kullancsra?
– De igen. A gombás védekezés
lényege, hogy nem teljesen pusztít ki egy fajt, hanem lecsökkenti a
számát. Éppen a túlszaporodás az
oka a sok fertõzött kullancsnak.
Ritkább állomány mellett nem
vagy ritkán adják át egymásnak a
betegséget. És ezen kívül még nagyon sok szelektíven ható gomba
van, mely csak és kizárólag egy fajra vagy fajcsoportra hat. Ez lehet a
jövõ védekezési módja.
– A lebontó folyamatokban is
fontos szerepük van a gombáknak.
– A baktériumok mellett a gombák végzik a lebontást. Ez legtöbb
esetben egymás elleni harcot je-

AKTUÁLIS

DR. ILLYÉS ZOLTÁN BIOLÓGUSSAL BESZÉLGETTÜNK

Gombák a kertben, gombát a kertbe!
lent, de van, amikor együttmûködnek a cél érdekében. Így a gombák
javítják a kertünkben a tápanyagellátottságot, jobb talajszerkezetet
alakítanak ki. Ezenkívül a növényekkel gyökérkapcsolódnak,
megnövelik annak felvevõ felületét, így több tápanyagot, nedvességet tudnak azok felvenni. Ezzel
ellenállóbbakká válnak a betegségekkel szemben, nagyobb termést
hoznak.
– Növelhetõ a gombák száma
a talajban?
– Kaphatók erre oltóanyagok.
Elég drágák és sajnos nem magyar
területrõl valók. A legjobb hatásfok azonban a saját környezetben
lévõ gombákkal érhetõ el. A többi
is segít, de nem feltétlen az az optimális. Ezért mérlegelni kell, hogy zek talaját oltottuk be a termé- zek szennyezõdnek. Vannak olyan
megéri. Az lenne jó, ha hazai oltó- szetes fûzállományokkal együtt- gombák, melyek lebontják a neanyagot lehetne kapni.
élõ gombákkal. 50-60 százalékkal hézfémeket, illetve átalakítják
nem mérgezõ formába. A növények kommunikációját is segítik.
Szintén kísérletek bizonyítják,
Föld életterének kialakulásakor a gombák segítették a
hogy például fertõzés esetén, a
szárazföldre az elsõ növényeket, õk málasztották szét a
gyökereket behálózó gombák
kõzetet, kialakítva ezzel egy ásványdús termõtalajt.
közvetítésével jut el a veszélyre
Még bõ egy évtizede is azt tanították, növények. Ma már a se
figyelmeztetõ információ a körnem növény, se nem állat elmélet dívik, bár genetikailag inkább
nyezõ növényegyedekhez és azok
az állatokhoz állnak közel ezen élõlények. Gomba alkotja a Föld
már több ellenanyag-termeléssel
legnagyobb egybefüggõ élõlényét, s szinte mindenhol megtalálreagálnak. Szintén érdekes új tuhatók a föld alatt, megszámlálhatatlan mennyiségben. Õk alkotdás, hogy például az erdei orchiják a többi növény között az információs hálózatot, a bio
deák csak úgy maradnak életben,
internetet. Emellett tápanyagot továbbítanak, védenek a betegha gomba közvetítésével táplálja
ségek ellen, sõt lebontják a mérgeket a földbõl. Megérnek egy
õket a fa. Jelenleg Magyarorszábeszélgetést.
gon minden orchidea védett, tehát védeni kell a fát is. Meg
– Egyéb lehetõségek a gom- nõtt a faállomány, miközben nem egyébként is – tette hozzá a szakbákkal?
kellett semmilyen vegyszert és ember.
– Ha kivágnak egy fát, mekko– Korábban részt vettem egy mûtrágyát használni. Ez utóbbi
kísérletsorozatban, mely során azért is fontos, mert a fûz vízpar- ra talajterületen pusztulhatnak el
energiaültetvénynek használt fü- ti növény, vegyszerezésekor a vi- a fához kapcsolódó gombák?

– Minimum akkora területen,
amekkora a fa gyökere, ez pedig
általában megegyezik a lombkorona méretével.
– Mi csökkenti még a segítõ
mikroszkopikus gombák számát?
– A talaj parlagon hagyása, a
mûtrágyák, növényvédõ szerek
használata, a monokultúra és a
mélyszántás. Ügyelni kell arra,
hogy a keresztes virágúak (káposztafélék) sem tartanak igényt a
gombák jelenlétére, ezért alattuk
veszít a talaj ezekbõl az élõlényekbõl. Viszont növénytársítással

megoldható a probléma, ugyanis
az összes többi növény, a fák és a
lágyszárúak egyaránt gombákkal
kapcsolódnak. Táplálják, védik a
növényt, egyik növény segítségükkel táplálja a gyengébb másik
növényt, és információkat is így
adnak át. Egyébként maga a gomba is informálódik a talajról, ahol
megtelepszik, enzimkibocsátással,
ezért gomba jelenléte nélkül is láthatók az úgynevezett boszorkánykörök, mert ezeken a részeken
jobban nõ a többi növény, harsogóbb zöld a fû.
– Mondják, jelenleg a negyedik
kihalási hullámban van a Föld élõvilága. A gombák segíthetnek?
– Ez az elsõ kihalás, melyet nem
egy külsõ erõ, hanem egy élõlény,
az ember okoz. A gombák sok mindenre „rávehetõk”, és még sok
mindent nem tudunk róluk, de
amit igen, az figyelemre méltó.
Bánfi Kati

A

A vargánya a gombagyûjtõk álma. Könnyen felismerhetõk,
kiváló ízûek, és szárítva még hosszú ideig felhasználhatók. Sajnos tavaly kifejezetten rosszul alakult a gombaszezon, alig termett valami a zalai erdõkben. Idén még nem tudni, mit hoz a
május, ami azonban ebben az évben is biztos, hogy soha ne
együnk olyan gombát, amit nem ellenõrzött szakember.

mögött – mondják a tagok. S hozzáteszik, a minimális nyelvtudás
nem jelent akadályt, áthidalhatók
ezek a nehézségek. – Ma már
egész mást jelent a kempingezés
mint egykor. A legolcsóbb nyara-

vegyesek vagyunk. Vannak családok, akik együtt járnak nyaralni
is. És a gyerekeink, az unokáink is
belenõttek ebbe a kikapcsolódási
formába. Sajnos az egyesületben
kevés fiatalt látni, 40 év felettiek
a tagok, a legidõsebb 76 éves.
– A kezdõknek milyen útvonalat javasolnak?
– Mivel dunántúliak vagyunk,
fõleg az Alföld történelmi városait.
Aztán jöhetnek Erdély régi magyar
települései. De ha a Dunán innét
maradunk, akkor Kõszeg, Írottkõ,
a Balatonfelvidék, a Bakony és a
Dunakanyar ajánlható.

lási módhoz képest megnõttek a
költségek. Mégis ezt választjuk,
mert ez egy más mûfaj, mint a
szálloda, vagy a kedvezményes
busz. Kicsit nomád hangulata
van, hogy csak nagyjából tudjuk
merre megyünk, aztán majd kialakul. A kempingben minden közös, nagy a bizalom, összeadjuk
az ebéd hozzávalóit, nincs olyan,
hogy a „tiéd”, a „miénk” van csak
és a barátság, a kötetlen kikapcsolódás. Itt nem számít, kinek mi
a foglalkozása, e tekintetben elég

– Milyen rendezvények vannak a tagoknak évközben?
– Több alkalommal megyünk
tekézni, megünnepeljük a nõnapot, a farsangot. Tartunk borversenyt, látogatjuk egymás pincéit,
horgászni járunk, és már kétszer
volt közös disznóvágás és a végén vacsora – mondja végül Szigeti Zsoltné, majd hozzáteszi, szívesen látnának új tagokat is. (Érdeklõdni a 20-340-6834-es telefonszámon lehet.)
Bánfi Kati

20 ÉVES A ZALAI KEMPINGEZÕK EGYESÜLETE

A nyár a kempingezésé
Talán kevésbé ismert a nevük, mégis 20 éves múlttal bír a Zalai
Kempingezõk Egyesülete. Az aktív közösségi életet élõ baráti társaság több tagja bejárta már nemcsak egész Magyarországot, hanem egész Európát is. Kiemelt céljuk a fiatalok megnyerése.

Balázs-napi dalostalálkozó
Nemzetközi Balázs-napi dalostalálkozót szervezett a Zalaszentbalázsi Népdalkör a közelmúltban. A mûvelõdési házban
tartott rendezvényen vendégként fogadták a Csesztregi
Pávakört, a Somogy megyei Szent Balázs, valamint a szlovéniai
Hármasmalmi és a Csentei Népdalkört.
Beke Miklósné, a Zalaszentbalázsi Népdalkör vezetõje köszöntötte elsõként a jelenlévõket. Mint mondta, a népdalkör
kezdeményezésére hívták meg Somogy megyei barátaikat,
hogy a két település közti régi kapcsolatot újjá élesszék. „Az
ének szebbé teszi az életet, az éneklõk másokét is.” – idézte Kodály Zoltánt, hozzátéve azt, hogy õk is örömet szeretnének szerezni másoknak a népdalok tolmácsolásával.
Hencsei Margit polgármester köszöntõjében bemutatta a települést, melynek elsõ írásos emléke 1320-ból való. Már a középkorban is központi szerepet töltött be, vásáros helyként ismerték. 1781-ben készült el ma is álló temploma, s 1788-ban hivatalosan is megalakult a szentbalázsi plébánia. A jelenrõl szólva megemlítette, hogy 2012-ig körjegyzõségi székhelytelepülésként mûködtek, azóta a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltségeként. A polgármester beszélt az iskoláról, az óvodáról, valamint a civil szervezetek tevékenységérõl, melyek a település közösségi életét színesítik.
Tornyos Gábor, Szentbalázs polgármestere megköszönte a
meghívást, és örömét fejezte ki, hogy néhány év elteltével újból
él a kapcsolat a két település között, amit ápolni és tartalommal
megtölteni kívánnak.

•

– 1995 decemberében alakult
az egyesület, Hájas László vezetésével, 40 fõs tagsággal. Jelenleg
30 fõvel mûködünk. Fõleg õsztõl
tavaszig járunk össze havi vagy
kétheti rendszerességgel közösségi programokra. A nyár pedig
mindenkinek a családé és a kempingezésé – mondja Szigeti
Zsoltné, az egyesület elnöke.
– Korábban az országos egyesület keretein belül mûködtünk,
de gyakorlatias szempontok miatt jobbnak láttuk a helyi szerve-

•

•

zet megalakítását – mondják többen a csoportból.
– A tagok Zalaegerszegrõl és
környékérõl valók fõként, de a
megyében mi vagyunk az egyetlen egyesület – teszi hozzá
Szigetiné.
– Sátorozással indult, Barkaszszal meg személyautókkal indultunk útra, s végül az évek alatt
lettek a modern lakókocsik, és a
drága kempinghelyek. Közben
bejártuk egész Európát, van aki
100 ezer kilométert tud maga

•

•

•
•
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PÁLYÁZATOKAT HAGYOTT JÓVÁ A TESTÜLET

Kerékpáros fejlesztések
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a gyei és helyi emberierõforrás
Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtani kívánt pályá- fejlesztések, foglalkoztatásöszzatok jóváhagyásáról döntöttek rendkívüli közgyûlés keretében. tönzés és társadalmi együttmûködések támogatását.
A Zala Megyei ITP ezen intézA fenntartható települési köz- sadalmi és környezeti szempont- kedésre esõ forráskerete 963
lekedésfejlesztési projekt forrás- ból fenntartható turizmusfejlesz- millió forint, amelyre a felhívás
kerete 652 millió forint. A felhí- tés címû rekonstrukció 519 millió értelmében a megyei önkorvás értelmében a konstrukcióból forintos elkülönített forráskere- mányzat vezette konzorcium
kerékpárosbarát
fejlesztések tére. A fejlesztések tervezett nyújthat be pályázatot. A felhímegvalósulására kerülhet sor. helyszínei: Máhomfa–Kerkates- vásban meghatározott munkaTöbb tervezett szakasz építésére kánd–Szécsisziget–Csömödér kis- erõ-piaci tevékenységekbe az
kerülhet sor Lentiben, Keszthe- vasút állomás közötti kerékpárút- adott térségben munkát vállalni
lyen, Hévízen, Hahóton és Nagy- kiépítés. Kerékpárút létesítése szándékozó, álláskeresõ hátrákanizsa közigazgatási határa és Sármelléken a Dózsa utcától az nyos helyzetû személyek és
Kisrécse között, mintegy 2,6 ki- Ízek útján át a Zala folyó vízügyi inaktívak vonhatók be.
lométer hosszan. A projekteket, töltéséig.
Várhatóan az idei évben mega támogatási szerzõdés hatályba
Zalaszentgróton a fürdõhöz hirdetésre kerül a Zala megyei
lépését követõen 36 hónapon terveznek 4500 méter hosszú- helyi foglalkoztatási paktum felbelül kell megvalósítani.
ságban kerékpárutat. Kisrécse és hívás is, amelynek keretében a
Települési önkormányzati kon- Zalasárszeg között pedig kétirá- megyében további hasonló jellezorciumi partnerséggel kerül be- nyú kerékpárút építését tervezik gû programok megvalósítására
nyújtásra a turisztikai célú kerék- 1,9 kilométer hosszan.
nyílik lehetõség.
párút-fejlesztés megvalósítását
A kormány partnerségi megA megyei közgyûlés a pályácélzó támogatási kérelem, a tár- állapodásban célul tûzte ki a me- zatokat jóváhagyta.

KÖSZÖNET A ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK ADOMÁNYÁÉRT

Mosollyal, öleléssel
Mosollyal, öleléssel és egy szál papírból hajtogatott virággal
köszönték meg a Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény Fogyatékosok Otthonának lakói azt a sok játékot, ruhát, amit a Zalaegerszegi Törvényszék felhívására a zalai bíróságok munkatársai gyûjtöttek össze 101 lakótársuk számára.

Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
Zala Megyei Kirendeltségének
igazgatója köszöntõjében arról
beszélt, hogy az otthon lakói a
legapróbb ajándéknak is nagyon
tudnak örülni, nemkülönben a
rájuk irányuló figyelemnek, kedves szónak. Ez az alkalom ezért
szép ünnep számukra.
Az igazgató köszönetét fejezte ki kilencvenzsáknyi játéknak,
ruhának és fejlesztõ eszközöknek, melyek az itt élõ gyermekek
és felnõttek életminõségét fogják javítani, illetve mindennapjaikat színesíteni. Kitért arra, hogy
a közeljövõben kisebb átalakítást
végeznek a pózvai intézményben, így a bútorok májusban kerülnek a végleges helyükre.
Méltatta, hogy a Zalaegerszegi Törvényszék nem elõször siet
segítségükre. Munkatársaik fontosnak érzik, hogy támogassák
azokat az embereket, akik betegségükbõl adódóan másképp
élnek.
Dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke elmondta, örömmel tettek eleget
az intézmény kérésének. A gyûjtést az adventi idõszakban kezdték el azzal a szándékkal, hogy ne
csak bútorokat, hanem játékokat,
könyveket, ruhákat is adományozzanak. Az intézmény néhány
lakóját meghívták karácsonyi ünnepségükre, akik színvonalas mûsort adtak elõ. Úgy érezték, még
inkább segíteni kívánnak, ezért a
gyûjtési akciót kitolták február
végére. Elhatározták az is, hogy a
használaton kívüli törvényszéki
bútorok mellett a pénzadományból új bútorokat is vásárolnak.
Hangsúlyozta, nagy szeretettel
adják az ajándékokat, melyekkel
emberibb és komfortosabb kör-

www.zalamedia.hu

nyezetet biztosíthatnak az itt
élõk számára.
Az átadási ünnepség végén
rövid zenés mûsorral kedveskedtek a lakók. Kordé Kálmán Aranyosi Ervin: A mosoly szivárvány
címû versét szavalta el.

Györe Edina igazgató, Horváth Dalma,
dr. Csanádi Lajos elnökhelyettes, dr. Sorok Norbert elnök

A fotó illusztráció.

RENDELETET MÓDOSÍTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Csökken az elismerések száma
Az új megyei rendelet szerint az elismerések száma 20-ról 11re csökken. Az elismerések a változásnak köszönhetõen igazodnak a megyei önkormányzatok elmúlt években bekövetkezett
feladatváltozásához és más megyei elismerésekhez, megszüntetve az átfedéseket.

Megszûnnek az alábbi kitüntetõ díjak: Az Év Zalai Diákja-díj, Zala Megyei Sajtódíj, Zala Megye
Közszolgálatáért díj, Zalai Közmûvelõdésért díj, Zala Megye Ifjúsági
Sportjáért díj, Zala Turizmusáért
díj, Zala Megye Építészetéért díj,
Zöld Zaláért díj, Vajda Lajos-díj,

Családdal Zaláért díj. Új elismerésként megalapította a megyei testület a „Zala György” díjat. A megszûnõ díjak közül a Zalai Közmûvelõdésért díj és a Vajda Lajos-díj
tartalma beépül az újonnan alapítandó „Zala György” díjba. A Zala
Megye Ifjúsági Sportjáért díj tar-

talma beépül a Zala Megye Sportjáért díjba, a Zala Turizmusáért díj
tartalma pedig beépül a Zala Megye Fejlesztéséért díjba. Megszûnik a „Pais Dezsõ Díj”, a rendeletben megfogalmazott célra az
újonnan alapítandó „Zala György”
díj keretében is lehetõség lesz elismerés odaítélésére.
Mint ismert, a kitüntetõ díjakkal olyan személyek, szervezetek,
közösségek munkáját ismeri el a
megyei közgyûlés, akik tevékenységükkel hozzájárulnak Zala megye jó hírének öregbítéséhez.

TÉRSÉG
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KÖRNYEZET

TÚL AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSEN, FEJLESZTÉSI TERVEKKEL

Gelse a felnõtté válás küszöbén
– Feltétlen. A Kossuth Lajos utca
Gelsén lassan egy éve szûnt meg a pénzügyi felügyelet, melynek
köszönhetõen újra önállóan gazdálkodhat az önkormányzat. Az azóta nyugati oldalán már rendbe tettük
eltelt idõszakot a tervezésre is felhasználták, melyrõl Szegedi Ferenc a járdákat, ezt folytatva két másik
utcában szeretnénk járdafelújítást
polgármestert kérdeztük.
végezni az elõttünk álló idõszakban. Erre egyrészt a Start munka– 2015. június 26-án szûnt meg zösségei, akik itt tarthatnák meg program is lehetõséget ad, melya pénzügyi felügyelet és vele foglalkozásaikat és rendezvényei- ben kertészeti növénytermesztést
együtt a pénzügyi biztos ténykedé- ket, továbbá lenne egy számítógé- (zöldség- és virágpalánta) is végezse. A törvényi szabályozásnak meg- pekkel, szórakoztató technikákkal nek a közfoglalkoztatottak. Minden
felelõen ezáltal visszaállt a hivatal és sporteszközökkel felszerelt klub- évben több ezer tõ virágot ültetés a képviselõ-testület döntési felelõssége. A 2016. évi
költségvetésünket a február
10-én megtartott ülésén fogadtuk el, mely hosszú évek
után önálló gazdálkodásra ad
alapot önkormányzatunk számára. Mindezt mérföldkõnek,
egy régi-új idõszak kezdetének éltük meg, hiszen erõinket immár a fejlesztések tervezésére is fordíthatjuk.
– Milyen elképzelésekrõl
van szó?
– A kivitelezõvel már aláírtuk a szerzõdést, az urnafal
létesítését már megkezdte a
temetõben. A kavicsos, egyeletlen utakat is szeretnénk leaszfaltoztatni a gyalogosközlekedés megkönnyítése érFarsangi vidámság az iskolában.
dekében. Ezt saját finanszírohelyiség a fiatalok számára. Termé- nek ki, azt gondolom, a gondozott,
zásban oldjuk meg.
A jelenlegi uniós ciklus pályáza- szetesen más funkciókban is gon- virágos zöldfelületek, díszládák önti lehetõségeire számítunk egy jó- dolkodunk; hogy pontosan melyek magukért beszélnek. Ezt a tevéval nagyobb nagyságrendû beru- lesznek ezek, azt a pályázati felté- kenységet egyébiránt szeretnénk
házás megvalósításához. Visszavá- telek alapján határozza meg majd tovább fejleszteni szövetkezet forsároltunk egy épületet, ami erede- képviselõ-testületünk. Szeretnénk májában, melynek létesítéséhez
tileg bölcsõdének épült, majd vál- kívül-belül felújítani az épületet a keressük a lehetõségeket.
– A fürdõ továbbra is üresen
lalkozás mûködött benne, amely falu közösségei javára, ehhez szükbõvítette is. Ezt szeretnénk átalakí- séges a pályázati forrás az önerõ áll…
– Valóban, ami nagy bánatunk.
tani egy kulturális, szolgáltató köz- mellett.
–Folytatódik-e a település csi- Az adósságrendezés után az önkorpont létrehozásának céljával. Hemányzat tulajdonából átkerült a
lyet kapnának benne a falu civil kö- nosítása, karbantartása?

HULLADÉK AKADÉMIA A KERESZTURY VMK-BAN

fürdõ a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonába. Több helyrõl kértünk
már segítséget, megkerestük a minisztériumot, anno a KLIK-et is,
hogy legalább az úszásoktatás újra
indulhasson. A mai napig nagyon
sokan érdeklõdnek megyeszerte e
felõl. Mivel nem a miénk, sajnos errõl nyilatkozni nem tudok. A szomorú tény, hogy a fürdõ 2012 decembere óta zárva tart. Újbóli
megnyitásáért továbbra is lobbizunk. Szeretnénk azt elérni, hogy
ez a nagy értékû létesítmény, amit
kár lenne veszendõbe hagyni, legalább a térségi úszásoktatásnak helyet adhasson, melyhez egyáltalán
nem szükséges az élményrészt
megnyitni. Bár a tulajdonjog nem a
miénk, mégis magunkénak érezzük
a fürdõt, önkormányzatunk ezért
vállalná az úszásoktatással járó üzemeltetést.

– Milyen közösségi élet jellemzi
a települést?
– Bár a fürdõt érintõ gondok
megosztották a falu lakosságát, az
elmúlt idõszakban sikerült ezen valamelyest túllépni. Ebben közrejátszottak a civil szervezetek, melyek
tevékenységükkel jótékonyan hatást gyakoroltak és gyakorolnak a
helyi közösségi életre. Az Õszikék
Pávakör, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, a Princivil Értékteremtõ
Egyesület, a sportkör és a hímzõ

szakkör egytõl egyig olyan tevékenységet végez, melyben hangsúlyosan helyet kap a helyi értékek
és hagyományok, valamint az itt
élõk tehetségének bemutatása.
Önkormányzatunk ezért is érzi fontosnak a civil szervezetek támogatását. Munkájuk eredménye rendezvényeinken is visszaköszön. A
közelmúltban a nõnapot ünnepelhettük, április 2-án pedig borversenyen tölthetjük el együtt az idõt.
Hasonló mozgalmas közösségi élet
jellemzi a könyvtárat,
valamint az óvodát és
az iskolát. Az utóbbi intézmény nem az önkormányzat fenntartásában mûködik, ugyanakkor a gyerekek iskolai
szállítását vállaljuk.
Gelsén egy nagyon
nehéz idõszakot éltek
túl. A település a felnõtté válás küszöbéhez
érkezett, egyúttal rendelkezik azokkal az erõforrásokkal, melyekkel
teljes mértékben a köz
javát szolgálhatják az
elkövetkezõkben
–
összegzett végül Szegedi Ferenc polgármester.
Felsõtagozatosok március 15-i megemlékezése a könyvtárban.
Antal Lívia

3,5 MILLIÁRD FORINTOS ÚTFEJLESZTÉS A MEGYÉBEN

Kampány a kevesebb szemétért Körforgalom a botfai keresztezõdésben
„A legjobb hulladék az, ami nem is keletkezik” – többek között deklõdését is felkeltve hívja fel a
erre hívja fel a látogatók figyelmét az a környezetvédelmi kiállítás, tárlat a figyelmet a témára. A
környezetvédelmi elvek és a szemely a közelmúltban nyílt a zalaegerszegi Keresztury VMK-ban.
lektív hulladékgyûjtés népszerûsítésénél kifejezetten fontos,
Az Öko-Pack Kft. szervezésé- gyûjtésnek és -tárolásnak is meg- hogy minél kisebb korban beszélben létrejött országos vándorkiál- van a maga története. Azt is jünk a gyerekekkel ezekrõl a kérlítás már több városban látható megtudhatjuk, hogy hol vannak désekrõl.
Horváth Márton szerint Zalavolt; most Debrecen után érke- hazánkban szemét-szigetek, valamint hogy milyen egy szelektív- egerszeg országos viszonylatban
zett Zalaegerszegre.
A Hulladék Akadémia címet vi- hulladék-válogatósoron dolgozni. jól áll a szelektív hulladékgyûjtés
selõ tárlat tulajdonképpen egy A tárlaton ezen kívül bemutatásra terén, hiszen hosszú évek óta
kampány, melynek elsõdleges kerül a papír, üveg, fém, mû- mûködnek gyûjtõszigetek (jelenleg összesen 140 van a városban) és nyolc évvel ezelõtt elindult a házhoz menõ gyûjtés is.
Hankó Gergely arra hívta
fel a figyelmet, hogy Magyarországon még mindig
sok az illegális szemétlerakó, vizeinken pedig szemétszigetek úsznak. Tíz éve
foglalkoznak környezetvédelmi kampánnyal: fõleg a
hulladék csökkentése és hatékony kezelése a fõ profiljuk. A fiatalabb korosztályok
esetében jól mûködnek az
efféle kiállítások és interaktív prezentációk. Sajnos
azonban a felnõttekkel nem
célja az, hogy kevesebb szemetet anyag és egyéb hulladékok gyûj- mindig értenek szót. Az egyik
termeljünk. Mindehhez tudatos tésének módja, illetve újrahasz- legnagyobb szakmai kihívás az,
hogy hogyan lehet az õ szemlélevásárlásra (kevesebb csomagolt nosításuk.
A kiállítást Flaisz Gergõ, a VMK tünkön változtatni.
árut vegyünk), a szelektív hullaA Keresztury VMK-ban március
dékgyûjtés népszerûsítésére, a igazgatója, Gecse Péter alpolgárhulladékszigetek felszámolására, mester, Horváth Márton, a Zalai 26-ig látogatható tárlaton színes
újrahasznosításra és nem utolsó Közszolgáltató Nonprofit Kft. installációk, játékok és más érdesorban folyamatos tájékoztatásra ügyvezetõje, valamint Hankó Ger- kességek hívják fel a látogatók –
gely, az Öko-Pack Kft. pr és mar- és elsõsorban a diákok – figyelvan szükség.
mét arra, hogy a hulladékgazdálA kiállítás szemléletesen mu- ketingvezetõje nyitotta meg.
Az alpolgármester elmondta: kodás nemcsak a szakemberek
tatja be a hulladék történetét,
ami talán elsõre furcsának tûnik. nagyon hasznosak az efféle be- feladata, hiszen mi magunk is soÁm a szemét mégiscsak egyidõs mutatók, annál is inkább, mert kat tehetünk azért, hogy keveaz emberiséggel, így a hulladék- látványos módon, a gyerekek ér- sebb legyen a szemét.

A Modern városok program keretében újabb 2,65 milliárd forinthoz jut Zalaegerszeg. A kormányzati támogatás segítségével ezúttal a 74-es fõúton körfogalom és csomópontok épülhetnek meg,
valamint megújulhat a Rákóczi utca. Emellett három másik úton is
végeznek rekonstrukciót a megyében, ami együttesen 3,5 milliárd
forintos útfejlesztést jelent Zalában.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a 74-es fõút botfai keresztezõdésénél tartott sajtótájékoztatón részletesen ismertette a több elembõl álló beruházást. Itt körforgalmat építenek,
továbbá felújítják az úttestet a
MOL finomítónál lévõ csomópontig 735 millió forintos költséggel.
Ezt a csomópontot szintén átépí-

Zalaszentivánhoz
tartozó Kisfalud-hegyen
hegyi pince gondozott
területtel eladó.
ÉRDEKLÕDNI
a +36/30/517-3189
telefonszámon lehet.

tik és felújítják a burkolatot 387
millió forintból. Innét a haranglábas körforgalomig folytatják az
úttest korszerûsítését, ami 434
millió forintba kerül. Ezenkívül a
nagypáli elágazóban csomópontot alakítanak ki, és magassági
korrekciót végeznek 841 millió
forintos ráfordítással. A kormányzati támogatásból a belváros is

részesül; 154 millió forintból újítják fel a Rákóczi utcát a Mártírok
útja és a Gasparich utca között.
Itt 105 millió forintos önkormányzati beruházásban teljes
közmûcserét is végrehajtanak.
(Ez már elkezdõdött.)
Mórocz József, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója jelezte, hogy a városkörnyéki útfejlesztések mellett folytatják a 71-es fõút felújítását Balatongyörök és Vonyarcvashegy
között, valamint a 75-ös és a 7-es
fõúton. A munkálatokat március
15. után kezdik el, s a tervek szerint október közepére fejezik be
valamennyi útszakaszon.

MEGYE

TURIZMUS

Lentiben a gyógyfürdõvel
szomszédos területen, egy hatszintes,
közel
százszobás,
wellness részleget és élménymedencéket is magában foglaló szálloda építése zajlik, gõzerõvel. A
Nemzetgazdasági Minisztérium
mintegy egymilliárdos támogatásával egy nettó 3,3 milliárd forint
összértékû megaberuházás végére tehetnek pontot hónapokon
belül. Olyan turisztikai terméket
hoznak létre, ami a gyógyfürdõvel együtt nagyon komoly idegenforgalmi vonzerõt jelent majd a
több ország határához is közel
esõ városnak. Mikor nyit a Lenti
Gyógyfürdõ Kft. által mûködtetett Thermal Hotel Balance****
névre keresztelt szálloda? – érdeklõdtünk Horváth Lászlótól, Lenti város polgármesterétõl.

– A leszerzõdött pótmunkák
várnak befejezésre, a belsõ terek
felöltöztetése, a bútorok beépítése folyik és bízunk benne, hogy a
létesítmény üzembe helyezéséhez elengedhetetlenül szükséges
szakhatósági hozzájárulások beszerzése után májusban már fogadhatja vendégeit a szálloda.
Ugyancsak befejezéshez közelít a
Gyógyfürdõ bõvítése, jelenleg a
medencerészek beillesztését végzi az olasz cég, a belsõ tereket
burkolják a szakemberek. Megkezdõdött a marketing tevékenység, megjelentek a bemutatkozó
anyagok, a menedzsment összeállítása, a mintegy ötven, megfelelõen képzett munkatárs felvétele is folyamatos, a szakmai munkát a nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezõ Christian
Avanzini igazgató úr irányítja.
– A tél és a sok esõvíz okozott
károkat a településen?
– Szerencsére olyan mennyiségû csapadék nem volt, mint 2014
õszén, de bõven kijutott Lentinek
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SZÁLLODA ÉS GYÓGYFÜRDÕ

Lenti lendületesen fejleszt
az égi áldásból. A legtöbb kárt a
– Jut-e elegendõ forrás a telefagy és felmelegedés gyakori válpülésrészek modernizációjára?
takozása okozta, amely több he–Településrészeinkben szüksélyen a burkolatok károsodásához
ges munkákat, fejlesztéseket az
vezetett, ezek kijavítását, a kátyúéves költségvetésben ütemeztük,
zást, a vízelvezetõ árkok tisztítását
a nagyobb beruházásokra – mint a
jelenleg végeztetjük.
mûvelõdési ház felújítása, ravata– Milyen pályázati projektek
lozó-átépítés – pályázati úton terelõkészítése zajlott az elsõ nevezzük a források biztosítását.
gyedévben és milyen források
– Hogyan becsüli meg az
felkutatása lesz célkeresztben
„Idõsbarát Település” a szépkorú
még tavasszal?
polgárait?
– A tervezés, egyeztetés, elõ– A kitüntetõ cím kötelez. Új
készítés már tavaly megkezdõszárny épült a Kolping Idõsek Ottdött, két nemzetközi projektet
honához, már idén is tartottunk
már benyújtottunk, a TOP-pályázavárosrészenként szépkorúak naptok közül folyamatosan adjuk be a
ját, az idõsügyi tanács elnökével
közlekedésfejesztési, turisztikai,
köszöntjük a 90 és 100 éveseket,
intézményenergetikai, szociális,
továbbra is megtartjuk azokat a
városrehabilitációs, egészségügyi
programokat, amelyek az idõsekés a zöld város témakörre elkészíre fókuszálnak, az EgészségfejHorváth László polgármester
tetteket is, bízva azok sikeres elbílesztési Iroda egészségnapot, szûa 2016. évi turisztikai kiadvánnyal.
rálásában.
rõprogramokat szervez, a rendõr-

ség, polgárõrség bevonásával fokozottan figyelünk az egyedülálló
idõskorúakra.
– Sokat hallani a magyar közoktatás helyzetének problémáiról. Lenti is a panaszkodó városok sorát erõsíti?
– Az elmúlt évben sikerült pályázati forrásból az óvoda-bölcsõde, az Arany János Általános Iskola és a Gönczi Ferenc Gimnázium
épületeit az intézményhasználók
örömére felújítanunk, kész programunk van a folytatásra is. Ami a
szakmai oldalt illeti, a fenntartásunkban lévõ bölcsõde és óvoda
szakdolgozói részérõl nem érkezett jelzés.
– Mennyire aktív az élet kora
tavasszal a kulturális intézményekben?
– Csak a kiadott mûsorfüzetünk alapján is máig mintegy harminc meghirdetett rendezvény
valósult meg, mely több érdeklõdési kört, több korosztályt is
érintett, a programok többsége
a kulturális intézményeinkben
került lebonyolításra. Munkatársaiknak nem sok idejük volt a pihenésre, van igény a kultúrára,
sokrétû közösségi tevékenység
folyik a városban. Lesznek színházi elõadások, illetve olyan kiemelkedõ rendezvények, mint a
negyedik alkalommal sorra kerü-

lõ táncverseny, Õszi fesztivál,
Kerka-menti Kulturális Napok.
Idén is lesz június elejétõl augusztus végéig Lenti Nyári Esték, ingyenes elõadásokkal, sztárvendégekkel. Sportrendezvények is helyet kapnak az éves programban,
a kerékpáros maraton mellett két
alkalommal futóversenyt is szervezünk.
– A sokféle szakrendelés miatt többen Kis-kórháznak nevezik a dr. Hetés Ferenc Rendelõintézetet. Tervben van-e az intézmény fejlesztése, bõvítése, modernizálása?
– A legutóbbi felújítás óta is folyamatos a gyógyászati eszközök
beszerzése, az elmúlt évben ötmillió forintért vásároltak kiegészítõ elemeket az ultrahangkészülékhez, mintegy tizenkétmillió
forint értékben bõvült az infokommunikációs eszköztár is.
– A helyi sport téli álmot
aludt, vagy akadtak sikerek?
– Téli álomra nem volt mód,
sokkal inkább a teremrendezvényekre, több labdarúgótorna –
amatõr, korosztályos, nemzetközi
szintûek – rendezõi voltunk, asztalitenisz, íjász, kézilabda és úszóegyesületeink is szolgáltak látnivalóval, mozgáslehetõséggel a
sportolni vágyóknak.
Nemes Norbert

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEKRE ÉPÜLÕ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Megelevenedõ történelem Nagykapornakon
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójára
emlékeztek a nagykapornaki általános iskola tanulói és tanárai
március 10-én, pénteken. Bár a településnek nincsenek 48-as emlékei, mindazonáltal hosszú évszázadokon át mezõvárosként és járási székhelyként központi szerepet töltött be a megyében. Bencés
rendháza hiteles helyként mûködött a középkorban.

Az önkormányzat a jelentõs
történelmi múltra, építészeti emlékekre alapozza fejlesztési elképzeléseinek egy részét, melyrõl
Sifter Péter polgármestert kérdeztük.
– Az elmúlt év csendesen telt
el, nagyobb beruházásunk nem
volt. 2014-ben az adósságkonszolidáció kapcsán a jól gazdálkodó önkormányzatok számára juttatott állami támogatás elsõ részletébõl korszerûsítettük az orvosi
rendelõt, valamint kisebb felújítást végeztünk a ravatalozón,
melynek elõterét térköveztük. A
2015-ös esztendõben a felkészülésre koncentráltunk. Igyekeztünk erõforrásokat tartalékolni a
jelenlegi uniós ciklus pályázati kiírásaira, hogy megvalósíthassuk
elképzeléseinket.
– Milyen fejlesztésekben gondolkodnak?
– Több jelenlegi kiírásra szeretnénk pályázatot beadni. Ezek
egyike a városházacsárda, ami
eredetileg kvártélyháznak épült a
18. század elsõ felében. 1758-ban
a kapornaki apátság vásárolta
meg, majd városházaként funkcionált. Jelenleg egy magánszemély a tulajdonosa, akivel megállapodtunk a megvásárlás feltételeirõl, hogy felújíthassuk. Nemzedékeknek fontos emlék. Településünk legrégebbi civil mûem-

lék épületének rekonstrukciója
olyan célt szolgálna, amit pályázati kiírás is támogat. Történelmi
szerepe okán is fontos az itt élõknek, hiszen Nagykapornak mezõváros és járási székhely volt egészen az 1876-os közigazgatási reformig. Ezt követõen a pacsai járás községe lett. A temetõben a
mindenki keresztjén még olvasható, hogy „építtette Nagykapornak mezõváros lakossága”.
Van még egy régi patinás, bár
nem mûemlék épületünk. Ez a
korábbi fiúiskola, ahol jelenleg
könyvtár és konditerem mûködik,
melyeket leköltöztetnénk a faluházba. A külsõ megújítás során
homlokzat- és tetõszigetelést,

valamint fûtéskorszerûsítést szeretnénk elvégezni pályázat segítségével. Nagykapornak nyolc település önkormányzati hivatalának központja. Mivel a jelenlegi
épület kicsi, a felújított fiúiskolába a helyi polgármesteri hivatal

– Az idõsotthon külseje 2006ra újult meg, még az elõdöm idején. Belsõ korszerûsítését már mi
végeztük el, ami a helyiségek és a
folyosók
akadálymentesítését
tette lehetõvé. Most a mûemlék
védettségû épület fûtéskorszerûsítését valamint egyes nyílászáróinak (egy része már új) cseréjét
szeretnénk megvalósítani ugyancsak pályázati támogatás segítsé-

költözne, illetve létesítenénk egy
konferenciatermet.
– Az idõsotthonnal kapcsolatban milyen további elképzeléseik vannak?

z 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 168.
évfordulójáról idén is színvonalas mûsorral emlékeztek meg az általános iskolában. A versekkel, közös
énekléssel és a forradalmat idézõ képek vetítésével színezett
program során az alsósok interaktív módon, népdalénekléssel
kapcsolódtak a felsõsök elõadásához.
Balogh Emília, Tóth Anna és Horváth Ádám érdeklõdésünkre
elmondták, a márciusi hõsök nagyszerû, bátor emberek voltak, akik a haza védelmében szembeszálltak az elnyomókkal.
Felemelõ, ugyanakkor szomorú érzés, hiszen sokuk életét adta a hazáért.

A

Az épületeket érintõ rekonstgével, ami nagyban csökkentené
a fenntartási költségeket. A ben- rukciók mellett tervezzük az idõcés rendház keleti szárnya külsõ- sek otthona mögötti bitumenes
leg szintén korábban újult meg. sportpálya korszerûsítését, melyet az iskolások is használnak. A
TAO programban meghirdetett
mûfüves sportpálya önerejének
költségét nem érjük fel, ezért
rekortán borítású, multifunkcionális sportpálya kialakításában
gondolkodunk. Ez egyelõre csak
terv, minden attól függ, hogy alakulnak önkormányzatunk adóbevételei.
Több feladat is vár ránk. Szeretnénk folytatni a temetõ rendbetételét, ahol egy urnafalat is létesítenénk. A település környezetének csinosítása szintén célunk.
Már megrendeltük azokat a díszfákat, melyeket a kiöregedõ nyírfák közé ültetünk a Fõ utcán. Ha
majd megerednek, akkor távolítjuk el a régi fákat. A beteg nyírfáBelül tulajdonképpen üres, ezért kat egyelõre megcsonkoltuk,
is tervezzük belsõ kialakítását, mert már elérték a villanyvezetémellyel az idõsellátás emelt szintû keket. A levágott darabokból peformáját kívánjuk biztosítani.
dig madáretetõket, famadarakat
– Fejlesztési elképzeléseik készítettünk. Eléggé mutatósak a
érintik-e a turistaszállót?
fatörzsek tetején.
Bízunk benne, hogy a jelenlegi
– Igen, hiszen a 2006-os felújítása során szigetelés nem tör- uniós ciklusban meg tudjuk valótént. Ezt szeretnénk megvalósíta- sítani tervezett beruházásainkat,
ni a homlokzat- és tetõszigetelé- melyek a település történelmi
sével egyetemben. Az energiaha- múltjának megõrzését is hivatottékonyság érdekében napelem- tak szolgálni – zárta a beszélgerendszert is telepítenénk az épü- tést Sifter Péter.
letre.
Antal Lívia

TÉRSÉG
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A Magyar Kórházszövetség
március eleji kongresszusán az
Országos Vérellátó Szolgálat
(OVSZ) „Életet Adományozó Kórház" címben részesítette a Zala
Megyei Kórházat. Az OVSZ a
szervdonáció területén végzett
tevékenységet ismerte el ezen a
módon, amit a kórház vezetése is
megköszönt a közelmúltban.

Dr. Halász Gabriella, a kórház fõigazgatója elmondta, az országban három kórház kapta meg ezt
a címet, mellyel az OVSZ azokat az
intézményeket ismeri el, melyek
elõrelépést értek el a szervdonációban. A zalaegerszegi kórházban
míg 2014-ben egy, addig 2015ben hat alkalommal történt szervkivétel. Ez 13 szervet, ha a párosakat külön tekintjük, akkor összesen 20 szervet érintett. Hangsúlyozta, a donációban résztvevõ orvosok és ápolók kiemelkedõ szakmai tudással rendelkeznek, emellett különösen nagy odaadással
végzik ezt a tevékenységet, ami
lelket próbáló folyamat. Teszik ezt
az élet iránti alázatból, mert látják
azt, hogy ezzel a nehéz döntéssel
életet képesek adományozni, amiért nagy köszönet jár. Az elismerésen ugyan a kórház neve szerepel,
de a cím az ebben közremûködõ
25 orvost és a szakszemélyzetet
illeti.
Dr. Lupkovics Géza, a kardiológia osztályvezetõ fõorvosa érdeklõdésünkre elmondta, korábban
elképzelhetetlen volt, hogy Zalaegerszegrõl beteget tudjanak juttatni szívtranszplantációra, de

KITEKINTÕ

ELISMERTÉK A ZALAEGERSZEGI KÓRHÁZ DONÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉT

Lelket próbáló életadományozás

Dr. Horváth Imre, dr. Nikl János, dr. Lupkovics Géza,
dr. Halász Gabriella és dr. Kósa Dezider Rudolf.
most már van néhány betegük,
akik már túl vannak ezen, és jól érzik magukat, és vannak olyanok is,
akik sajnos meghaltak a mûtét
után. A szívtranszplantáció egy
nagy kockázatú, óriási összefogást
igénylõ beavatkozás, melyben a
zalaegerszegi kórháznak a betegkiválasztásban van szerepe, a donorok mellett a recipiensek megtalálásában, akik új szívet kaphatnak a transzplantációt végzõ centrumokban.
Dr. Kósa Dezider Rudolf belgyógyász, nefrológus fõorvos el-

mondta, a legtöbb transzplantáció
veseátültetés, melyben a legnagyobb gyakorlattal bírnak a magyarországi központok, ahol évente mintegy kétszáz beültetést végeznek. Legfontosabb feladat az
agyhalál megállapítása, amit háromtagú bizottság végez, melyben intenzíves, neurológus és belgyógyász vesz részt. A vizsgálatokkal ki kell zárni az agyi tevékenységet és minden más betegséget, ami meggátolná a szervátültetést a donációra alkalmas betegnél. Hozzátette, hazánkban

5500 vesebeteget dializálnak, akik
közül mintegy 900-an transzplantációra várnak.
Dr. Horváth Imre aneszteziológus és intenzív terápiás fõorvos
elmondta, az intenzív osztályon
végzett donorgondozás része a
megfigyelés, ami elsõdleges agyhalál (agyi sérülés, bántalom) esetén 24 óra, míg a másodlagos agyhalál esetén 72 óra. Ezen idõ alatt
állapítják meg az agyhalál tényét.
A donor gondozása óriási feladat,
hiszen mindent, a légzést, keringést, hormonháztartást, anyagcserét mesterségesen kell fenntartani.
Éppen
ezért,
egy
agyhalott beteg ellátása, míg a
donáció megvalósulhat, sokkal nagyobb feladat, mint bármilyen
más intenzíves beteg kezelése.
Mindeközben beszélnek a hozzátartozókkal, tartják a kapcsolatot
az OVSZ-szel, és õk szállítják a beteget a mûtõbe, ahol megtörténik
a szervkivétel.
***
A törvény alapján hazánkban a
feltételezett beleegyezés elve él,
vagyis aki életében nem nyilatkozik az Országos Transzplantációs
Nyilvántartásban arról, hogy nem
használhatják fel a szerveit, halála
után donorrá válhat.
– liv –

PÁSZTORFOKOSOK, PISZTOLYOK, VASKALODA, DERES

A betyárélet emlékeit hirdetik
Faragványok és fegyverek, illetve egy korabeli deres és kaloda
Arra Dénes Sándor polgármesis látható a Betyárok és betyárélet Dél-Zalában címet viselõ kiállí- ter is kitért az idõszaki kiállítás
táson, amelyet a zalai és somogyi múzeumokban õrzött emlékeibõl megnyitóján, hogy a népi romanállítottak össze a nagykanizsai Thúry György Múzeumban.
tika hõseiként maradtak meg az
irodalmi emlékezetben a betyárok, holott rablók, fosztogatók
A rablók és hõsök kettõs míto- másoktól loptak, de akár gyilkol- voltak. A betyárságról alkotott
szát bemutató, szerdán megnyílt tak is. Mint hozzátette: a betyá- kép ezért is kissé homályos, mert
kiállításon Kardos Ferenc néprajz- rokról alkotott romantikus képet keveredik a romantikus megkökutató, a tárlat egyik létrehozója valószínûleg a szabad élet, a sza- zelítés a kiszolgáltatottságban
arról beszélt, hogy a 18. század bad párválasztás és a szabadság élõk érzéseivel.
második felétõl nagyjából a 20. vágyott érzése táplálta, ami akkoA nagykanizsai kiállítóhely
századig tartó idõszakban általá- riban a jobbágyságnak nem ada- mellett a keszthelyi Balatoni Múban a nagyobb háborúk után jött tott meg.
zeum és a kaposvári Rippl-Rónai
el a betyárok kora. Ennek magyaAz egykori Kanizsa és térsége Múzeum anyagaiból válogatott
rázata, hogy a zsiványok, harami- inkább védett volt a betyártáma- tárlaton pásztorfaragások, fegyák többsége a katonaság elõl dásoktól, ugyanis az ide vezetõ verként is használt botok, fokovagy alól akart megszabadulni, de utak mentén rabolt zsákmánnyal sok, illetve saját kezûleg készített
akadtak olyanok is, akik a pászto- kereskedtek itt, költötték a meg- pisztolyok és puskák is láthatók.
rok, juhászok közül kerültek ki.
szerzett pénzt. A betyárokat Az életkörülményeket ábrázoló
Emlékeztetett: mindannyiukra amúgy sem lehet különösebben nádkunyhó és korabeli viseletbe
jellemzõ volt, hogy bûneik miatt helységekhez kötni, hiszen a Ba- felöltöztetett „gazdája” mellett a
nem térhettek vissza falujukba, s konyban vagy a Kis-Balaton szige- betyárok raboskodásának kelléegyszerû szegénylegények ma- tein meghúzódó zsiványok nagy kei, vagyis a vaskaloda és a deres
radtak, akik - vérmérsékletük sze- térségeket jártak be – vélekedett is helyet kapott a tárlaton.
rint - néha adtak is abból, amit Kardos Ferenc.
MTI

www.zalamedia.hu

ZALASZENTIVÁN ÉS SZOMBATHELY KÖZÖTT

Villamosítás, vágányjavítás
egkezdõdött a Szombathely–Zalaszentiván közötti 48
kilométer hosszú vasúti szakasz korszerûsítése. A
13,3 milliárd forintos beruházás az Európai Unió 100
százalékos támogatásával valósul meg.
A felújítás során a szakasz villamosítása mellett több helyen
kicserélik a vágányokat és átépítik a peronokat is, a kivitelezési
munkálatok várhatóan az év végéig tartanak.

M

Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért
felelõs államtitkára a szombathelyi vasútállomáson tartott projektindító ünnepségen elmondta: a GYSEV az elmúlt években jelentõs beruházásokat hajtott végre. Bécstõl Sopronon, Szombathelyen és Szentgotthárdon át egészen Grazig megújult a közlekedési folyosó. Ezek sorába tartozik a most elinduló
Szombathely–Zalaszentiván közötti szakasz korszerûsítése.
Kövesdi Szilárd, a GYSEV vezérigazgatója elmondta: terveik
szerint a 2016-2017-es új menetrendi idõszak kezdetére Szombathely és Zalaszentiván között is megindulhat a villamos vontatás. Hozzáfûzte: nagyon fontos lenne Zalaszentivánnál egy úgynevezett deltavágány kiépítése, amely könnyítené Szlovénia irányába a közlekedést. Hozzátette: villamosítani kellene a
Zalaszentiván és Nagykanizsa közötti vasúti szakaszt, ez azonban már nem a GYSEV területe.
A kivitelezés miatt május 17-e és augusztus 15-e között három hónapon át szünetel a szakaszont a vonatközlekedés, a személyvonatokat autóbuszok segítségével pótolják.
A Szombathely–Zalaszentiván vonal stratégiai jelentõségû,
mind a személyszállítás, mind pedig a vasúti árufuvarozás szempontjából. Szombathely felõl biztosítja a vasúti összeköttetést
Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Pécs irányába, valamint Horvátország és Szlovénia felé.
MTI

TAVASZI MÛVÉSZETI FESZTIVÁL

Kanizsán az értékõrzés jegyében
agykanizsán, kilenc különleges programot
magában foglalva, március 11-étõl 23-áig
tartott a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
(TMF), a Kanizsai Kulturális Központ (KKK) intézményegységeiben és a Felsõ-templomban – adta
hírül Kovácsné Mikola Mária, a kulturális központ
igazgatója.

N

A szakember kiemelte: a TMF története 1998-ban
kezdõdött. Elõtte, a kilencvenes évek közepétõl „Tavasz a kultúrában – kultúra a tavaszban” elnevezéssel
indítottak sikeres programsorozatot. 1998 és 2000
között zenei fesztiválként szerzett nevet a rendezvénysorozat, amellyel felvételt nyertek a Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetségébe. A szakmai szervezet tagjaként immár
16 éve egy eklektikus –
a kultúra, a mûvészet
szinte minden ágát
magába foglaló –, nívós programsorozat
összeválogatásával figyelnek a minõségre
és az értékõrzésre.
– A programokat
úgy állítottuk össze,
hogy minden korosztály rátaláljon arra, ami
az ízlésének a leginkább megfelel. A fesztivál jegyében a Felsõtemplomban, az egykori állami zeneiskola – ma Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola – tanáraiból
és növendékeibõl 25 éve alakult, kiváló mûvészeti
csoport, a korábban Szivárvány Énekegyüttesként ismert és elismertté vált Farkas Ferenc Énekegyüttes
koncertezett Baráth Yvette karnagy vezetésével.
Vendégként Elek István jazz-szaxofon mûvészt köszönthettük.
„Nagyképûek” címmel, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban nyitottuk meg a 60 éves Kanizsa Fotóklub tagjainak április ötödikéig nyitva tartó tárlatát.
Ugyancsak a mûvelõdési központban mutatta be a
Magyar Állami Népi Együttes Magyar rapszódia címû
fergeteges mûsorát. A csodálatos elõadással kapcso-

latban, szóban és írásban egyaránt számtalan gratuláció és pozitív visszajelzés érkezett.
A jazz jegyében az Alba Regia Kamarazenekar közremûködésével koncertezett a Balázs Elemér Group.
Nemzeti ünnepünkön az Arató zenekar adott népzenei hangversenyt, majd a Zala Gyöngye Táncegyüttes
tagjainak közremûködésével táncházat szerveztünk.
A Péterfy-Novák Éva: Egyasszony címû mûvébõl készült kamaraszínházi produkció alkalmával Tenki Réka
színmûvészt tapsolta meg a közönség a Medgyaszay
Házban.
Vikidál Gyula, Liszt-díjas énekes, a rock, a nemzeti
rock és musicalek elõadója is színpadra lépett a Mobilmánia koncerten. Hernádi pont – ezt a címet kapta
Hernádi Judit, Jászai Mari-díjas színésznõ, érdemes
mûvész önálló, zenés
pódium mûsora, amelyen Heilig Gábor és
zenekara is közremûködött.
Háy János író, költõ, drámaszerzõ és
Beck Zoltán, a 30Y
rock együttes alapítója, valamint énekes-gitárosa a „Háy come
Beck”
elnevezésû
programban bontogatta a szépirodalom
és a popkultúra között
húzódó határokat.
Az április végéig
tartó színházi évad nagyon eredményes. Nem csak a
bérletesek száma emelkedett, de a teltházak is sikert
jeleznek. Igényes mûvelõdési lehetõséget kínálunk a
peremkerületi kulturális színtereken is. Jó a kapcsolat
az intézményekhez kötõdõ mûvészeti csoportokkal,
alapítványokkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel.
E közösségeknek helyet, teret, szakmai támogatást,
módszertani útmutatót kínálunk, hogy megéljék és
megmutathassák a közösség megtartó, összetartó
erejét.
A Nagykanizsán mûködõ oktatási, közmûvelõdési
és a közgyûjteményi társintézményekkel folytatott
konstruktív együttmûködési szándékunk a város vezetõinek a tetszését is elnyerte.

HORIZONT

RÉGIÓ

7

NYITOTT MÛHELYGALÉRIÁK A KÉZMÛVESEK HÁZÁBAN

Hangolódás az ünnepre
Ünnepi hangulatban telt a Kézmûvesek Házának márciusi NyiMíg a gyerekek alkottak, addig
tott Mûhelygalériák foglalkozása. Az érdeklõdõk ugyanis tojást dí- a felnõttek helyi kistermelõk porszítettek, nemezeltek, agyagoztak és mézeskalácsot készítettek. tékái közül válogattak. A rendezMindezekbõl érdekes és különleges húsvéti alkotások születtek.
vénysorozat áprilisban az országos alkotóházi nyitott hétvégéhez, májusban a pünkösdi ünnepA Kézmûvesek Háza immár 11 mondja, soha nem gondolta vol- körhöz kapcsolódik.
A Kézmûvesek Házában nyáéve mûködteti õsztõl tavaszig na, hogy tojásból és növényekbõl
tartó havi programsorozatát, ilyen szép díszeket lehet készíte- ron sem szünetel az alkotói tevémelynek keretében a látogatók ni. A berzseléses technika mellett kenység. Az intézmény idén is
különféle kézmûves technikákkal a többi kézmûves tevékenység- számos táborral várja az érdeklõismerkedhetnek meg. A foglalko- gel is megismerkedett.
dõket.
zások ezúttal a húsvét jegyében
teltek – mondta el Prokné Tirner
Gyöngyi, az alkotóház vezetõje.
– Mindig valamilyen tematika
mentén zajlanak az aktuális
programok. Ezt a vasárnapi rendezvényt mi jellemezte?
– Az ünnephez kapcsolódva
kétféle tojásfestési módszerrel ismertettük meg a vendégeket. Az
egyik a hagyományos írókázott
technika, melynek lényege, hogy
a mintát viasszal rajzoljuk rá a tojásra, majd a festést követõen a
viaszt eltávolítjuk. Így egy szépen
díszített tradicionális dekorációt
kapunk. A másik technikát
berzselésnek hívjuk. Ezt növények segítségével készítjük el. A
fõtt tojásunkat nedves levelekkel
díszítjük, majd szorosan egy harisnyába tesszük. Végül 30 percig
vöröshagyma-leveles forró vízben áztatjuk. Praktikus a kész díszeket szalonnabürkével megkenni, így szép fényesek lesznek.
– A tojásdíszítés mellett milyen alkotásokat készíthettek
még az érdeklõdõk?
– Követve az ünnepre hangolódást a vendégek nyuszi figurákat és tojásokat alkottak mézesKIHELYEZETT OKJ-s GÉPKEZELÕ
kalácsból, valamint agyagból.
Emellett a nemezelés technikáját
– TARGONCA E-000883/2014/A001;
is megismerhették. Itt szintén
– EMELÕGÉPKEZELÕ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
húsvéti dekorációt készítettek.
Kiemelném, hogy az alkalomhoz
– FÖLDMUNKA-, RAKODÓ- ÉS
kapcsolódva szerveztünk VitrinkiSZÁLLÍTÓGÉPKEZELÕ E-000883/2014/A002 szakmairányokban,
állítást is. A mostani tárlaton tojásfestõ, tojáskarcoló és mézesvalamint HATÓSÁGI VIZSGA!
kalács-készítõ népmûvészek mutatkoztak be. Ennek a programHelye: KESZTHELY és LENTI városokban!
elemnek a célja egyébként az,
hogy a szakma csúcsát is megis* Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
mertessük a közönséggel.
Zalaegerszeg,
Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
A Nyitott Mûhelygalériák NapNagykanizsa,
Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
jára ezúttal is több száz érdeklõFelnõttképzési engedélyszám: E-000883/2014
dõ érkezett. Varga Krisztina szüleivel például rendszeres visszatéwww.voksh.hu
rõje a programsorozatnak. Mint

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

tanfolyam:

ÁRGYELÁN GÁBOR területi szaktanácsadó: 06-30/447-5997

 Zalaegerszegen, a Bíró Márton
utcában 52 m2-es, klimatizált tetõtéri
lakás saját gépkocsibeállóval eladó.
Érdeklõdni: 30/646-4398.
 Zalaegerszegen a Mártírok útján 2005-ben épített, 44,5 m2-es,
egyedi cirkófûtéses lakás, elektromos
kapuval ellátott saját gépkocsibeállóval eladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.
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A ZALA-CEREÁLIA KFT. FEJLESZTI TELEPHELYEIT

Süssön, fõzzön tüskeszentpéteri lisztbõl!
A sertéshús áfa-csökkentése egyébiránt kedvezõtlenül érinti a baromfiágazatot. A kormányzati
szándékkal ugyanakkor egyetértünk, ezért bízunk abban, hogy a baromfihús áfáját is csökkenteni fogják.
A nagyrészt exportra termelõ magyar baromfiipar
amúgy szinte száz százalékban el tudja látni a hazai
fogyasztókat hazai termékkel, ami rendkívül fontos.
– Milyen fejlesztéseket valósítanak meg?
– Pályázatok híján igyekeztünk az elmúlt két év– 2015-ben 15 ezer tonna búzát õrültünk meg ben erõforrásokat tartalékolni fejlesztésekre. Egy 130
lisztté valamint 48 ezer tonna takarmányt gyártot- millió forintos beruházásban 200 tonna össztunk le. A bejövõ anyag és a kiáramló termékmennyi- kapacitású végtartályokat építünk jelenleg a takarség együttesen mintegy 65 ezer
tonnát tett ki, ami jelentõs teljesítmény – mondta el érdeklõdésünkre
Király László, a Zala-Cereália Kft. ügyvezetõ igazgatója. – Ez eredményeinkben is megmutatkozott, hiszen
míg 2014-et 8 milliárd forintos, addig az elmúlt évet 9 milliárd forint
körüli árbevétellel zárhattuk. Cégcsoportunkat tíz vállalkozás alkotja,
mely 2015-ben összesen 13,5 milliárdos árbevételt ért el.
– Stabil a kereslet?
– Nem panaszkodhatunk, hiszen a
tüskeszentpéteri liszt továbbra is
kedvence a háziasszonyoknak. Csomagolt áruban nagyon jelentõs a részesedésünk, ahogy szépen tudunk értékesíteni a pé- mánykeverõ üzemben. Emellett a 4 darab ezertonkek körében is Zala, Vas, Somogy és Veszprém me- nás acélsiló létesítését is megkezdtük. A 300 milliós
gyében. Az elmúlt évben a vártnál jobb minõségû lett költségû beruházást MNB államilag támogatott hitela búza, így lisztjeink A-besorolású minõsítést kaptak. bõl valósítjuk meg 2016 végére. 2017 végéig négy új
Az idõjárás eddig kedvezõnek mutatkozik, így várha- baromfitelepet kívánunk létesíteni, melyek közül az
tó, hogy idén is szép termés lesz õszi búzából. A ku- elsõ április elején kezdi meg mûködését Kéthelyen.
korica még nincs elvetve, így még nem tudjuk, mi- Erre 140 millió forintot fordítottunk tavaly, idén pelyen évre számíthatunk. A gabona felvásárlási árak dig 100 millió forintot szeretnénk költeni a meglévõ
csökkenõ tendenciát mutatnak, ami a takarmány- telepek technológiai fejlesztésére.
A Zala-Cereália cégcsoport stabil szerepet tölt be a
gyártásnak illetve az állattenyésztésnek is kedvez.
– E két említett ágazat mutatói hogyan alakultak foglalkoztatásban, míg öt évvel ezelõtt 65, addig jelenleg 110 fõnek biztosít munkát. A vállalat elköteleaz elmúlt évben?
– 2015-ben 3 millió csirkét és 1,2 millió pulykát lát- zett a társadalmi felelõsségvállalásban. A TAO progtunk el saját takarmánnyal, melynek 70 százalékát a ram révén támogatták a szentgróti kézilabdacsapapulykák, míg 30 százalékát a csirkék ették meg. Eb- tot, és a zalaegerszegi jéghokisokat. A zalaszentgróti
ben bent van az öt saját telepünk állatállománya is, és környékbeli rendezvényeken gyakorta tüskeszentpéteri lisztbõl sütik a finomságokat.
melyek Zala, Vas és Somogy megyében vannak.
agasan állt a víz ottjártunkkor a Zalában
a tüskeszentpéteri malom szomszédságában, melynek elõdjét egykor a folyó
hajtotta meg. A nagy múltú malom a mai napig fáradhatatlanul õrli a búzát – persze már villanyárammal vezérelt technológiával –, így elmondható,
hogy a tüskeszentpéteri liszt Zala megye egyik legrégebbi élelmiszer-ipari terméke.

M

Szója és borsó talajoltó baktérium készítmény
2015 a Talajok Nemzetközi Éve volt.
Mivel a termõtalajok világszinten is
eddig soha nem tapasztalt pusztulása észlelhetõ, ezért a 2015–2024-ig
terjedõ idõszakot a Talajok Évtizedének nyilvánították. A magyarországi termõföldjeink védelme érdekében az idei évtõl az AKG (Agrár-környezetgazdálkodási Program) is támogatja a talajoltó baktérium készítmények használatát. A szervestrágyázás, a zöld trágya mellett alternatívaként választható értékes plusz
pontokért a baktérium trágyázás vagyis talajoltás.

Emellett egészségesebbé teszik a
talajt és ezáltal a növényt is. A talaj
szerkezetét javítják, így a levegõs
talaj is nagyban hozzájárul a sikeres
gümõzéshez. A jól fejlett, mûködõ
gümõk megfelelõ szinten látják el a
növényt nitrogénnel, így fejlõdésük
A BIOFIL márkanevû talajoltó Rhizobium leguminosarum bakté- és a bõ termés nagyban biztosított
baktérium készítmények választé- riumot tartalmaz, amely a szója és a
kában talaj pH és növény specifikus borsó növényen gümõket képez, és FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
(szójára és borsóra), illetve szárbon- nitrogént köt a levegõbõl, ellátva
A BIOFIL készítmények rugalmató választék található.
nitrogénnel a gazdanövényt. Hasz- san illeszthetõek be a különbözõ taz Miért is javasoljuk a BIOFIL pH nálatuk a termõ területeken is azért lajmûvelési technológiákba. Válaszspecifikus talajoltó baktérium ké- fontos, mert az oltóanyagokban lé- szuk ki a talajunk kémhatásának
szítmény használatát?
võ törzsek nagy hatékonysággal ké- megfelelõ típust, és 1 liter/ha adagban permetezzük ki a talajra! Ezt
A savanyú, normál és lúgos tala- peznek gümõket.
z Miért fontos a BIOFIL Szója és követõen lehetõleg minél elõbb,
jokra kifejlesztett talajoltó készítmények palettája majd fél évtizedes Borsó kombinált használata BIOFIL dolgozzuk be! A BIOFIL Borsó (0,4kutató munka eredménye. A Kár- Savanyú vagy Normál készítmény- 0,5 liter/ha) és a BIOFIL Szója (0,2-0,4
liter/ha) készítményeket tankpát-medencei talajokból izolált és nyel?
szelektált baktériumtörzsek céliráA BIOFIL Szója és a Savanyú, Lú- mixben keverjük hozzá a talajnyosan kerültek kiválogatásra mind gos, Normál talajoltó készítmények specifikus BIOFIL készítményhez, és
a növény, mind a talaj szempontjá- kifejlesztése több éves intenzív ku- a fentieknek megfelelõen végezzük
ból. Használatukkal a növények fej- tatómunkát igényelt. A kombináció- el a kijuttatást és a talajba dolgolõdése, növekedése támogatott, ban ajánlott készítményeket a kuta- zást. A kijuttatáshoz permetezõgép
mivel fontos tápelemeket, növényi tók úgy állították össze, hogy a bak- esetében 100–250 liter/ha, BIOFIL
hormonokat biztosítanak a baktéri- tériumtörzsek egymás hatását tá- JET készülék használata esetében
umok. Javul a talajszerkezet és mogatják, egymás tevékenységére 20–50 liter/ha lémennyiséget alkalegészségesebbé válik a termõtalaj. épülnek. A BIOFIL Normál és Sava- mazzunk. végezhetjük.
z Mit tud a BIOFIL Szója és Bor- nyú termékben lévõ törzsek biztoBõvebb felvilágosításért
só talajoltó, miért fontos?
sítják a fejlõdõ növény számára a
és információkért kérjük
A BIOFIL Szója és Borsó talajol- káliumot, foszfort, nitrogénnel látforduljon hozzánk bizalommal
tó baktérium készítmények spe- ják el a gümõk képzõdéséig. Az olaz alábbi elérhetõségeken:
cifikus szója illetve borsó szim- dalgyökér-képzõdés serkentésével
bionta Bradyrhizobium japonicum/ pedig segítik a gümõk kialakulását.
1095 Budapest, Soroksári út 48–54.
Telefon/fax: 06 (1) 793 2670
ELISMERÉSEK, DÍJAK 2015. 2016.
E-mail: info@terragro.hu
www.terragro.hu
***
Mátyás István régióvezetõ
(Vas, Veszprém, Zala megye)
2016. HAZAI TERMÉKFEJLESZTÉSI
2015. TERMÉKDÍJ A MAGYAR
Mobil: 30/957-4623,
KÜLÖNDÍJ
NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT
2015. MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ
34. AGROmashEXPO és a VI. AgrárgépShow
2015. XXII. Alföldi Állattenyésztési és Mezõ– BIOFIL Savanyú, Normál,
E-mail:
Nemzetközi Mezõgazdasági Kiállítás – BIOFIL
gazda Napok – BIOFIL Savanyú, Normál,
Lúgos talajoltó baktérium készítmények
Szója és Borsó talajoltó baktérium készítmények
Lúgos talajoltó baktérium készítmények
matyas.istvan@terragro.hu

TERRAGRO Kft.,

ISKOLATÖRTÉNETI EMLÉKSZOBA PÓKASZEPETKEN

Szüleink, nagyszüleink iskolája
(Folytatás az 1. oldalról.)
Õ tágra nyílt szemmel hallgatta nagymamáját, akitõl megtudta, hogy az egyes volt a legjobb
jegy, sõt volt idõ, amikor hetesig
osztályoztak. Kitért arra, hogy
már az õ korosztálya is mesélhetne a múltról, hiszen kisiskolásként tollszárral írtak, itatóst használtak és a tintapatron mennyi
bosszúságot okozott.
Elmondta, az iskolatörténeti
kiállítás létrehozásakor Széchenyi
gondolata vezérelte õket, miszerint: „A múlt ismerete nélkül nem
lehet jövõt építeni.” Hangsúlyozta, az emlékszobával
értéket teremtettek,
összekötõ kapcsot a
múlt és a jelen között, ami erõsítheti a
diákok lokálpatrióta
érzéseit, mert az ember szíve mindig oda
húz, ahová született.
Minden
felnõtt
szívesen emlékszik
azokra az egykori tanítóira, tanáraira, akik
belopták magukat a
szívükbe, s akiktõl
nemcsak tárgyi tudást, de olyan nevelést is kaptak, melyek
meghatározták életüket – mondta ünnepi köszöntõjében
Manninger Jenõ. Az
országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos
kiemelte, ma is dolgoznak olyan kiváló
pedagógusok, akik
nemcsak tanítják, de

nevelik is a gyerekeket. A képviselõ méltatta, hogy a település
gondosan ápolja a Festetics-család hagyatékát, melynek tagjai
felsõfokú akadémia, kórház és
fürdõ mellett általános iskolákat
is létesítettek a megyében.
Kajári Attila tankerületi igazgató ugyancsak a tárgyi és szellemi emlékek, hagyományok õrzésének fontosságát emelte ki beszédében.
Koczor György, zalaistvándi
evangélikus lelkész áldotta meg
az emlékszobát, aki megemlékezett a korábbi kántortanítókról,

lelkészekrõl, akik tudást és életet
vittek az intézménybe.
Ezt követõen osztályonként
egy-egy diák idõkapszulát helyezett el az emlékszobában, melyekben gondolataikat, vágyaikat
fogalmazták meg, és melyeket az
elsõ – legkorábban – 10 év múlva
esedékes osztálytalálkozójukon
nyithatnak ki.
Az anyagok összegyûjtésében
Vikár Tibor helytörténész, az iskola történelemtanára járt élen. Érdeklõdésünkre elmondta, húsz
évvel ezelõtt, a magyar iskola
ezeréves évfordulóján bízta meg
az iskola akkori igazgatója, hogy az intézmény történetét valamilyen formában állítsa
össze. Többek között
járt Budapesten a Festetics-család levéltárában, ahol megtalálta
az a dokumentumot,
melyben elõször említették az iskolát 1780ban, mégpedig mesterházként.
A gyûjtésben mások
is részt vettek, illetve
felajánlották a náluk lévõ dokumentumokat,
szüleik tankönyveit, bizonyítványait. Az önkormányzat az emlékszoba kialakításában segített.
Az ünnepség egyben a változatos programokat felvonultató
Festetics-napok nyitórendezvénye volt.
– liv –

