
Kehidakustány önkormányzata
évekkel ezelõtt vásárolta meg az
épületeket helytörténeti értékek
mentése, felemelése céljával,
mondta avatóbeszédében Lázár
István, a község polgármestere,
aki köszönetet mondott az örökö-
söknek, hogy lehetõvé tették az
önkormányzatnak az ingatlannal

kapcsolatos szándékainak megva-
lósítását. 

A Tájház az átadás elõtt rövid
idõvel már kinyitott, s a Mariska
udvarban is voltak korábban prog-
ramok. Az ünnepséggel a falukö-
zösség teljességgel birtokába ve-
hette a régmúltat idézõ világot.

Írásunk az 5. oldalon.
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A Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter hangsúlyozta, Zalaeger-
szeg a megyei jogú városok közös-
ségében példaértékû gazdaságfej-
lesztési programot hajtott végre
az elmúlt években. Az Edelmann
csoport, amikor hat évvel ezelõtt
megvásárolta a tõkehiánnyal küz-
dõ nyomdaipari vállalatot, ezt a vá-
ros teljes támogatásával tehette.
Méltatta azt is, hogy a város veze-
tése és képviselõ-testülete a többi
cégre is figyelve több ezer munka-
hely megtartását illetve újak létre-
jöttét segítette. 

A miniszter a város gazdaság-
fejlesztési céljait segítõ kormány-
zati intézkedések között megemlí-
tette, hogy 40 milliárd forintos ál-
lami beruházással autonóm, vagyis
önvezetõ jármûvek fejlesztésére is
alkalmas jármûipari tesztpálya
épül az ipari parkban. Jelezte
továbbá, hogy 105 milliárd forint-

ból négysávos úton fogják össze-
kötni a 76-os fõutat az M7-essel,
valamint megépítik az M9-es autó-
pályát Zalaegerszegtõl Vasvárig.     

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hangsúlyozta, az
északi ipari parkban megvalósult
4,5 milliárd forintos beruházás
2001 óta a térség legnagyobb ipa-
ri fejlesztése. A fejlesztéssel a né-
met és a magyar gazdasági kap-
csolatok tovább erõsödnek, Zala-
egerszeg nyitott a Németország-
ból érkezõ befektetésekre, az egy-
kori Zalai Nyomda pedig jó kezekbe
került az Edelmann konszernnél. A
beruházáshoz az önkormányzat
minden tõle telhetõ erkölcsi és
anyagi támogatást igyekezett
megadni. Talán ennek is köszönhe-
tõ, hogy a cégcsoporttal már egy
újabb, a szomszédos területre vo-
natkozó, bõvítést tartalmazó szer-
zõdést is aláírtak.

Hatalmas kitörési lehetõségnek
nevezte a Modern városok prog-
ram kormánnyal megkötött szer-
zõdését, amely új iparterületek ki-
alakítását, csarnoképítéseket, lo-
gisztikai központ létesítését, ipar-
vágány bekötését tartalmazza, va-
lamint a sok évtizedes hátrány le-
dolgozása érdekében gyorsforgal-
mi összeköttetést biztosít Zala-
egerszeg számára.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ pohárköszöntõjében elmond-
ta, Magyarországon 6 ezer német
vállalkozás 300 ezer embert foglal-
koztat jelenleg. Kiemelte, hazánk
számára fontos stratégiai partner
Németország, ahogy Zalaegerszeg
számára az Edelmann jelenléte, hi-
szen segíti gazdaságfejlesztési
programjaik megvalósítását a zalai
megyeszékhelyen.

Az új 14 ezer négyzetméteres
gyár átadásán Dierk Schröder, az
Edelmann konszern ügyvezetõje is
köszöntõt mondott. 

LÁZÁR ZALAEGERSZEG MUNKÁJÁRÓL AZ EDELMANN NYOMDA ÁTADÁSÁN

Példaértékû gazdaságfejlesztés

HAGYOMÁNYÕRZÉS KEHIDAKUSTÁNYBAN

Mariska udvar és Tájház
Kehidakustányban ünnepélyes keretek közt nyílt meg nemrég a

népi kultúra helyi értékeit bemutató Tájház, s ezzel együtt fel-
avatták a Mariska udvart és a község Tündérkertjét.

Átlagos képességû, de
speciális feladatokra is alkal-
mas menet közben a rendõr-
ség új szolgálati jármûve,
melynek két fedélzeti kame-
rája a gépkocsi elõtti és mö-
götti teret egyaránt figyeli.
Az új Audi jármûvet sajtótá-
jékoztatón mutatták be a
közelmúltban.

Pummer Csaba rendõr al-
ezredes, a Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság közleke-
désrendészeti osztály forga-
lomellenõrzõ alosztályának
vezetõje úgy vélekedett, ez
egy feltûnésmentes autó, hi-
szen egy fekete Audi meg-
szokott látvány az utakon.
Fedélzeti kamerái elõre és
hátra is negyven-negyven
méterre ellátnak, menet köz-
ben felfedve olyan szabály-
sértéseket, mint a záróvonal
átlépése, az elsõbbség meg
nem adása, a tilosban áthaj-
tás, az irányjelzés elmulasz-
tása vagy a szabálytalan sáv-
váltás és elõzés. A kamerák-
ban GPS is van, így a vétség
helyszíne nem kérdés.

Amikor rögzítették a sza-
bálytalanságot, bekapcsolják
a megkülönböztetõ hang- és
fényjelzést, és félreállítják a
vétkes jármûvezetõt. A szük-
séges papírok kitöltése öt-
ezertõl akár százezer forintig
terjedõ fizetnivalót is von
maga után a szabálysértés
függvényében.

A június közepén szolgá-
latba állt Audi a hét minden
napján járja a megye útjait.
Eddig naponta 5-6 esetben
intézkedtek a rendõrök.   

Menet közben is

figyel

Nem csak születni, de élni is érdemes legyen a városban – fo-
galmazta meg Zalaegerszeg jövõképét Lázár János az Edelmann
Hungary Packaging Zrt. új zalaegerszegi gyárának avatásán. A
beruházást a német Edelmann nyomdaipari cégcsoport 5 milliárd
forintból valósította meg, melybõl 500 millió forint az Új Széche-
nyi Terv pályázatán elnyert európai uniós támogatás.

Fotó: AL

A Zalai Napló
legközelebbi száma

2016. augusztus 23-án
jelenik meg.
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Az Európai Vidékfejlesztési és
Falumegújítási Munkaközösség
küldöttségét fogadta Nagypáli a
közelmúltban.  Látogatásuk an-
nak volt köszönhetõ, hogy
Nagypáli (mint a Magyarországi
Falumegújítási Díj 2015 nyertese
(az elismerést május 27-én vet-
ték át Komlóskán) képviselheti
hazánkat a szeptemberben, Ti-
hanyban megrendezendõ euró-
pai díjátadó ünnepségen. 

A háromtagú küldöttség –
Charles Konnen (Luxemburg), Ma-
rija Markeš (Szlovénia) és Nikolaus
Juen (Ausztria) – azzal a céllal láto-
gatott el a gyõztes Nagypáliba,
hogy valós képet alkothasson a
helyszínen a falumegújítási tevé-
kenységrõl. 

Köcse Tibor, Nagypáli polgár-
mestere a látogatásról elmondta,
a vendégek június 14-én este ér-
keztek meg, akik megtekintették
a gyermek-néptánccsoport elõ-
adását az innovációs központban.
Ezt követõen a helyi termékbemu-
tató pincében került sor a vacso-
rára, ahol kötetlen beszélgetést
folytattak, megismertetve vendé-
geikkel a megújuló energiaforrás-
ok mind szélesebb körû felhaszná-

lására irányuló Zöld út falufejlesz-
tési program célkitûzéseit és ered-
ményeit. Másnap reggel kellemes
rácsodálkozást okozott a kakas-
ébresztõ (szemléltetve a hazai fa-
lumegújítási pályázat jelképét),
majd hegyi kemencénél látták
vendégül a bizottság tagjait finom
reggelivel. A vendégek is sajnál-
ták, hogy a hõlégballonozás –
mely során a levegõbõl is megte-

kintették volna a falut – a csapa-
dékos idõjárás miatt elmaradt.

Ezt követõen végigkalauzolták
õket a falun, bemutatva az elmúlt
évek fejlesztéseit: a napkollekto-
rokkal felszerelt hivatalt, az elõtte
álló napraforgó alakú napelem-
telepet, a turisztikai központot, a
napelemparkot, a rózsakertet és a
helyi gyümölcsfeldolgozót. A kül-
döttség megtekintette a templo-

mot is, ellátogatott az Alma 2000
Kft. gyümölcstermelõ gazdaságá-
ba, majd az innovációs központba
érkeztek vissza.

A sajtótájékoztatón Nikolaus
Juen elmondta, a kétévente meg-
tartandó európai falumegújítási
verseny Nyitottnak lenni mottóval
meghirdetett 2015-ös fordulójá-
ban 24 település vesz részt több
európai országot képviselve. Mint
fogalmazott, ma már nemcsak az
agrárjellegû kistelepülések, ha-
nem a fejlõdés más útját keresõk
is bekerülhetnek a versenybe. Er-
re jó példa Nagypáli, ahol 2001 óta
igazán egyedülálló és követendõ
utat találtak a fejlõdésre. Hangsú-
lyozta, a 18 tagú zsûrinek nehéz
dolga lesz, amikor a 24 európai te-
lepülésbõl egyet ki kell választani.
A testület június végén döntött
Münchenben, kié lesz az európai
díj, amit szeptemberben Tihany-
ban (az elõzõ Európai Falumegújí-
tási Díj nyertese) fognak átadni. 

Köcse Tibor polgármester ér-
deklõdésünkre elmondta, vélhetõ-
en ismét nem nyerhet magyar te-
lepülés, de reméli, hogy „kiváló mi-
nõségû falufejlesztési eredményei-
kért” díjat kaphatnak Tihanyban,
ami tovább növeli Nagypáli hazai
és nemzetközi elismertségét. 

NAGYPÁLI KÉPVISELI HAZÁNKAT A TIHANYI DÍJKIOSZTÓN

Falumegújításért európai elismerésre számítanak

Kardos István, a Magyar Vörös-
kereszt fõigazgatója köszöntõjé-
ben elmondta, mivel a humanitá-
rius szervezet tevékenysége hét
alapelvre épül, ezért a 135 éves
jubileumot hét régióban ünneplik
meg. A vasegerszegi rendezvé-
nyen a mozgalomról, mint moz-
gatórugóról, valamint az egység-
rõl, mint az egyik alapelvrõl esik
szó. Mint fogalmazott, számukra

mindkettõ azért fontos, mert nö-
velni kívánják a vöröskereszt tár-
sadalmi ismertségét, hogy minél
több emberhez jussanak el, és
minél több ember ismerje a szer-
vezet tevékenységét. 

Németh József, a humanitá-
rius település címet viselõ Vas-
egerszeg polgármestere köszön-

tötte a vendégeket. Elmondta, a
településen már lassan 60 esz-
tendõs múltra tekint vissza a vö-
röskeresztes tevékenység, mely-
be sokan kapcsolódnak be.

Fekete Tamás, a hegyeshalmi
vöröskeresztes alapszervezet tit-
kára, önkormányzati képviselõ
nyitotta meg az Arcok a határról
címû fotókiállítást, amely a he-
gyeshalmi menekültáradat ese-

ményeit örökíti meg. Mint mond-
ta, a szeptemberi nagy hullám-
ban több ezer ember vonult át a
kishatáron. A vöröskereszt 24
órás szolgálatot látott el, a me-
nekülteket élelmiszerekkel, ru-
hákkal segítve. 

Stefan Wagner, az Osztrák Vö-
röskereszt burgenlandi kataszt-

rófavédelmi megbízottja szólt az
osztrák és a magyar szervezetek
határ menti együttmûködésérõl,
különös tekintettel a 2015 tava-
szán kezdõdött migráns-
vándorlás kezelésérõl. Mint
mondta, feladatuknak tekintet-
ték, hogy a menekülteket ellás-
sák. Szeptember egyik éjszakáján
tetõzött a tömeg Nickelsdorfnál,
amikor is az újkori embervándor-
lás pillanatait élték meg.   

Poór László, nyugalmazott Vas
megyei igazgató bemutatta a
szervezet múltját, helyét és sze-
repét a vasi társadalomban. 

Önkéntesség határok nélkül –
a Magyar Vöröskereszt Zala Me-
gyei Szervezetének a bajor és az
osztrák szervezetekkel való
együttmûködésérõl beszélt dr.
Tõke Alajos jogtanácsos. Felidéz-
te, hogy 1991 õszén a Bajor Vö-
röskereszt bejelentette, hogy a
Berchtesgadeni Járás Zala me-
gyével kíván együttmûködni. A
Bad Radkersburg-i és a lenti vö-
röskeresztes szervezetek közötti
kapcsolat pedig immár tízéves.
Az együttmûködés kiterjedt: az
elsõsegélynyújtás, a katasztrófa-
elhárítás, az adománygyûjtés és
elosztás, a vízimentés és a vér-
adás-szervezés területére. 

Elmondta, Zalában jelenleg
5036 ember tevékenykedik a
szervezetben. Számítanak az
utánpótlásra, hiszen a 135 éves
Vöröskereszt a fiatalokkal közö-
sen kíván segíteni az elesetteken
és a rászorultakon a jövõben.

A házigazda település ebédre
invitálta meg vendégeit, akik a
helyi és szomszédos települések
egyesületeinek jóvoltából egy
mûsort is megtekinthettek.  

– liv –

A VÖRÖSKERESZT JUBILEUMI ÜNNEPSÉGÉN

Határon átívelõ együttmûködésben

Marija Markeš (Szlovénia), Charles Konnen (Luxemburg),  
a jobb szélen Nikolaus Juen (Ausztria) zsûritagok, 

közöttük Köcse Tibor polgármester Tóth Mária tolmács.

A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli fennállásának 135. évfor-
dulóját, melynek ötödik jubileumi programját június 18-án tar-
tották meg Vasegerszegen, melyen Gyõr-Moson-Sopron, Vas, va-
lamint Zala megye vöröskeresztes szervezetei vettek részt. Az
ünnepség a Vöröskereszt és a Vörös Félhold társaságok mozgal-
mi tevékenysége, valamint az egység alapelve köré épült. 

Elfogták és õrizetbe vet-
ték azt a 30 éves férfit, akit
egy zalaegerszegi nõ meg-
ölésével gyanúsítanak – kö-
zölte a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság július 8-án,
pénteken a rendõrség hon-
lapján.

A 67 asszonyt a rendõrök
vasárnap este holtan talál-
ták zalaegerszegi családi
házában.

A környékbeli férfit – aki
megalapozottan gyanúsít-
ható az asszony megölésé-
vel – a nyomozók csütörtö-
kön fogták el és gyanúsí-
tottként hallgatták ki. 

A rendõrség az elkövetõt
õrizetbe vette és kezdemé-
nyezi elõzetes letartóztatá-
sát.

Elfogták

Korábbi felvétel 

CSALÁDI, KÖZÖSSÉGI

ESEMÉNYEKRÕL,

SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,

ÉRDEKLÕDÉSRE

SZÁMOTTARTÓ EGYÉB

ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu,

zalasport.hu@gmail.com

Referencia:

keresse a youtube.com

oldalon a zalasport.hu

csatornát!

4x3 méteres ledfalon

megjelenítjük élõ

programját, video-
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Érdeklõdni:

06-30/216-5297
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Elsõ ízben, hagyományterem-
tõ szándékkal tartották meg Sár-
melléken a Hungarikum Napokat,
arra buzdítva a helybélieket és a
település vendégeit, hogy für-
dõzzenek meg a helyi értékek-
ben, a Helyi Értéktár csodáiban. 

– A nemzeti értékek és
hungarikumok gyûjtésének, kuta-
tásának, népszerûsítésének, meg-
ismerésének és gondozásának tá-
mogatására kiírt pályázat célja az

volt a Helyi Értéktár létrejöjjön és
bõvüljön. Az értékgyûjtés tapasz-
talatainak átadását is segítette a
négynapos rendezvény, hisz az ér-
téktár bemutatásának ünnepnap-
ján az ÁMK aulájában és Színház-
termében köszönthettem az oszt-
rák Nussdorf, az erdélyi Csernáton
és a szerbiai Törökfalu küldöttsé-
gét is – mesélte Horváth Tibor pol-
gármester.

– Hogyan került sor az ünnep-
ségsorozat megrendezésére?

– A képviselõ-testület két évvel
ezelõtt döntött arról, hogy a helyi
népviselet és az ahhoz tartozó ki-
egészítõk: a zsebkendõk, a ken-
dõk, a sármelléki népdalok és a
sármelléki csárdás is értéktárba va-
lók. Ezek népszerûsítését is segí-

tette a keszthelyi Balatoni Múze-
um itt gyûjtött tárgyaiból rende-
zett tárlat. A régmúlt egyedi, fehér

hímzéssel készült értékeit Gyanó
Szilvia néprajzkutató segítségével,
Süliné Elekes Éva mûvelõdésszer-

vezõ gyûjtõ munkája révén felku-
tattuk, az 1900-as évek divatját
bemutattuk, hogy a jelen generá-
ció számára is értéket képviselje-
nek. Sok kebele, kacamajkó, ümög,
rékli és érdekes népviseleti darab
nyert bemutatást. 

A SÖTYE  (Sármelléki Öreg Tyú-
kok Egyesülete) tagjai Molnárné
Riskó Erzsébet népi iparmûvész
segítségével fedezték föl a régi-új
öltéstechnikákat. Hamvas End-
réné pedagógus pedig a népdal-
kincsben segített eligazodni. A
néptáncosaink is megtanultak ré-
gi, helyi táncokat. Nem mellesleg
a község turisztikai vonzerejét is
szeretnénk ilyen és ehhez hasonló
programokkal népszerûsíteni.
Valljuk: akinek nincs múltja, annak
nincs jövõje sem. Aki nem néz
szembe a múltjával, az a jövõjét is
homályosabban látja. A Hunga-
rikum Napok keretében felavat-
tuk a focipályát és rengeteg szó-
rakoztató programot is szervez-
tünk. Volt retro diszkó, táncház,

pálinka- és helyiétel-kóstoltatás,
falutörténeti elõadás. 

Az ÁMK-ban fellépett a helyi
férfikar, a színjátszók csoportja, az
óvodások, a SÖTYE, a Tüskevári
Néptáncegyüttes, Csernáton és
Törökfalu néptáncos csoportja. A
Vidám Családi Vasárnapon a foci-
pályánkon nem csak a ZTE-öregfi-
úk csapata rúgta a bõrt, de mér-
kõztek az öregfiúk, valamint a
testvértelepülések közös csapata
is. Az alkalmi színpadon bemutat-
koztak a rokis ovisok, a Rezidance
Tánccsoport tagjai, a Hévízi Újszín-
pad színjátszói, a sümegi hastán-
cos csoport leányai, az MR’8 Rock
Zenekar, a Kabala Zenekar és az
Otelló Zenekar tehetségei.

– Miként fejlõdik a falu?
– Már másfél éve felújítottuk a

focipályát, most az MLSZ által kiírt
TAO-pályázathoz kapcsolódva már
a teljesen automatizált öntözõ-
rendszer is tökéletesen ellátja a
feladatát. Végeztünk az újra füve-
sítéssel és az új futballkapuk kihe-

lyezésével. A mintegy 10 milliós
projektbe 3 milliós önerõvel száll-
tunk be. 101 millió forint pályázati
forrás megszerzését reméljük az
óvoda rekonstrukciójára. 

Beindítunk egy új bölcsõdei
csoportot, ahol udvarkarbantartás
és a palatetõ cseréje is ránk vár. Itt
egy napelemes, hõszivattyús,
energiahatékony rendszer beépí-
tését támogatjuk. Az utoljára
1982-ben felújított iskola hõszige-
telését is meg szeretnénk oldani. A
repülõtér 19 hektáros területén
mûködõ ipari parkot segítõ 200
milliós infrastruktúra-fejlesztõ pá-
lyázattól is sokat várunk. Sokat len-
dítene a községen és a régión, ha
oda jól mûködõ cégek, vállalatok,
vállalkozások költöznének. 

Települési önkormányzati kon-
zorciumi partnerséggel került be-
nyújtásra turisztikai célú kerék-
párút-fejlesztés megvalósítását
célzó támogatási kérelmünk, ami
egy új pályaszerkezetû kerékpár-
út létesítését irányozza elõ. A
zalaapáti Mária-hídtól Sármellék
érintésével egészen Keszthelyig

lehetne biciklizni. Az elsõ ütemre
mintegy 179 millió forintot irá-
nyoztak elõ. Minden intézmé-
nyünk vonatkozásában fontos az
energiahatékonyság, ezért olyan
projektek kivitelezését támogat-
juk, ahol a fenntartási és mûköd-
tetési költségek nem haladják
meg az erõnket. A közintézmé-
nyek napelemes mûködését segí-
tõ rendszer kiépítését célzó pá-
lyázatokat készítjük elõ. 

Beadtunk egy 10 milliós tanya-
fejlesztési pályázatot. Siker ese-
tén szõlõt telepítünk önkormány-
zati területre, ebbõl gyümölcslé
készülne az iskolásoknak és az itt
élõknek. Mûködik a nyári ifjúsági
szálláshelyünk és szeretnénk idõ-
vel még több turistacsalogató
attrakciót létrehozni. A repülõtér
kármentesítési programjának mo-
nitoring eredményei, utóellenõr-
zései jók. Szeretnénk, ha Sármel-
lék érintésével jelölnék ki a 76-os
fõút új nyomvonalait, mert ez se-
gítené a repülõteret és a közsé-
günket is.

Nemes Norbert

A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei
Közgyûlés 9/2000. (IV. 18.) KR rendelete alapján történik.
A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal.

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI:

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki

állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. § (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyi-
ben a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat ki-
írójának. A férõhely másnak nem adható át.)

2. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik, 

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más
tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

3. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet. 

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos

igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány

másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvé-
telrõl,   

tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás),
a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkálta-

tói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormány-
zat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb, a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, fel-
bélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hi-
vatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

4.  A PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2016. AUGUSZTUS 10.    

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2016. augusztus 31-ig
történik meg.

5. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIÍRÁSAIT FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÓ
PÁLYÁZÓ AUTOMATIKUSAN KIZÁRJA MAGÁT A RÉSZVÉTEL-
BÕL. 

6.  EGYÉB:

A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt

az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelez-
ni a pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegé-
se kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

KRÓNIKA 3MEGYE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

TRADÍCIÓK MENTÉN A HELYI ÉRTÉKTÁRBAN

Sármellék sikerei



KITEKINTÕ4 TÉRSÉG

A hivatal, az óvoda és a kony-
ha épületegyüttesének felújítá-
sát tervezi Söjtör önkormányza-
ta a jelenlegi uniós idõszak lehe-
tõségeivel élve. A településen az
elmúlt év decemberében adták a
mentõállomást, és most egy
újabb jelentõs beruházás elõké-
születe zajlik, ami még egyedivé
teszi Deák Ferenc, a „haza böl-
csének” szülõfaluját. Minderrõl
Könyves  Gábort, a 2016. áprilisi
idõszaki önkormányzati válasz-
táson ismét bizalmat kapott pol-
gármestert kérdeztük. 

– A választás eredménye meg-
erõsített abban, hogy az itt élõk
többsége jónak ítélte munkánkat.
Ezt jelzi az is, hogy a korábbi tes-
tületbõl két engem támogatott
képviselõt szintén újraválasztot-
tak, illetve négyen újként kerültek
be, akikkel konstruktív együttmû-

ködésében tudunk dolgozni – ér-
tékelt a polgármester. – A válasz-
tás elõtt az óvodában tornaszobát
alakítottunk ki hatmillió forint sa-
ját erõbõl, azt követõen pedig
szintén önerõbõl, 1,8 millió forint-
ból körbekerítettük a temetõt, to-
vábbá növényeket ültettünk a hi-
vatal felöli domboldalba. A közel-
múltban újraavattuk az elsõ világ-
háborús emlékmûvet, melynek

rekonstrukciójára 1,9 millió forin-
tos támogatást nyertünk

– A folytatásban milyen beru-
házásokat terveznek?

– A hivatal, az óvoda és a kony-
ha épületegyüttesének külsõ re-
konstrukcióját tervezzük. A ‘89-
ben létesített épületben az óvo-
dát kivéve komolyabb felújítás
nem történt. A beruházást tekint-
ve 50 millió forintos költségvetés-
ben gondolkodunk, melynek for-
rását a TOP-programba benyújtott
pályázatunk segítségével biztosí-
tanánk. 

Emellett szeretnénk pályázni
külterületi utak felújítására, vala-
mint egy földmunkagép beszer-
zésére. Kispuszta, Barátipuszta és
Szénásvölgypuszta révén eléggé
kiterjedt külterülettel rendelke-
zünk. Ezeken a településrészeken
is sokan élnek, fontos számunkra,
hogy õk is jó állapotú úttesten
tudják megközelíteni ingatlanjai-
kat. A Sabján család borászattal

foglalkozik, poharaztatásra és ér-
tékesítésre is van engedélyük. Ta-
valy újjáalakult kertbarát körünk,
mely szintén a helyi szõlõ- és bor-
termelést kívánja ösztönözni,
népszerûsíteni.

Van egy iker szolgálati laká-
sunk, melybõl gyermek- és ifjúsá-
gi szálláshelyet alakítanánk ki szin-
tén pályázati támogatásból. 

– A beruházásokhoz hogyan
tudják elõteremteni az önerõt?
Elégedett-e az önkormányzat
gazdálkodásával?

– Önkormányzatunk korábban
is jól gazdálkodott, egyedüli hitele
a mûvelõdési ház felújítására fel-
vett összeg volt, amit az adósság-
rendezés során átvállalt az állam.
2014-ben tartalékkal vehettük át

az önkormányzat irányítását. Az
akkori és a most megválasztott
képviselõ-testület ugyancsak el-
kötelezett az ésszerû gazdálkodás
fenntartásában. A településen
több vállalkozás is mûködik, saj-
nos vannak, amelyek idõközben
tönkrementek, ezért nem lehe-
tünk elégedettek iparûzési adó
bevételünk mértékével.   

Most azonban egy nagyon ked-
vezõ változás elõtt állunk, mivel
egy budapesti cég naperõmûvet
létesítene településünkön. A több
száz milliós beruházás ugyan
munkahelyteremtéssel nem jár,
de elég nagy iparûzési adó bevé-
telt eredményezhet a falunak. 

– Hol tart a fejlesztés elõké-
születe, mennyire bízhatnak
megvalósulásában?

– Söjtörre azért esett választá-
suk, mert az itt lévõ villanytelep a
betáplálás lehetõségét adja. A
kérdésre válaszolva, az e.on már
megadta az engedélyt, illetve a
beruházó a megvalósíthatósági
tanulmányt készíti. A beruházást
a helyi településrendezési terv is
„támogatja”, sõt mivel a terület
önkormányzati tulajdon, tárgyal-
tunk már megvételérõl. A bevé-
telt pályázataink önerejéhez sze-
retnénk felhasználni.

– Civil szervezeteik milyen
szerepet töltenek be a falu éle-
tében?

– A közösségi élet és rendezvé-
nyek szervezése mellett aktívan
részt vesznek történelmi hagyo-
mányaink, épített értékeink ápo-
lásában, gondozásában, valamint
a falu szépítésében. Motoros Ba-
ráti Körünk ebben évben emlék-

túrát szervezett, felkereste azo-
kat az intézményeket, ahol Deák
Ferenc tanult, nemcsak Zalában,
de Pápán is koszorúztak. A Deák-
ház egész évben várja látogatóit,
áprilistól október végéig állandó
nyitva tartásban, köztes idõszak-
ban pedig telefonon lehet beje-
lentkezni. Nagyon sok iskoláscso-
port érkezik, az ifjúsági szálláshe-
lyet ezért is szeretnénk kialakíta-
ni. Október 17-én a falunk közös-
sége minden évben megemléke-
zik a „haza bölcse” születésének
évfordulójáról. 

A Söjtör Népdalkört májusban
az abasári katonadal fesztiválon
kiemelt elismeréssel jutalmazta a
zsûri. Az idei évtõl már vannak
férfitagjai is, és az utánpótlás is
biztosított. A népdalkör népszerû,
sokfelé hívják az országban is. Pol-
gárõrségünk szorosan együttmû-
ködik a gellénházi rendõrõrssel, a
faluban nagyon jó a közbiztonság.
Tagjai felvállalták a Deák-kút kör-
nyékének karbantartását, lépcsõ-
feljárót, kútkávát építettek, pado-
kat helyeztek ki. A közelmúltban
salföldi kõbõl támfalat építettek
és a kút melletti forrás kivezeté-
sét is megoldották mederlapok-
kal. Sokfelé hívják õket is megyei

rendezvények biztosítási felada-
tainak ellátására.

Tûzoltó egyesületünk a júniusi
kismotorfecskendõ-szerelési baj-
nokságon tisztességgel helytállt
Balatongyörökön. Idén tervezik a
kiállított régi tûzoltó autó felújítá-
sát, valamint a tûzoltó szertárban
egy vizesblokk kialakítását. Sport-
egyesületünk a megyei III-ban ját-
szik, lehetõségeikhez mérten
mindent megtéve. A Hosszú élet
titka egyesületünket nyugdíjas
pedagógusok vezetik. Idén elõ-
ször szerveznek festõtábort gye-
rekeknek, majd szeptember ele-
jén képzõmûvészeti tábort Kár-
pát-medencei településekrõl ér-
kezõ felnõtt alkotóknak.

Söjtör életében jelentõs mér-
földkõ, hogy mentõállomás léte-
sülhetett, amit 2015 decemberé-
ben avattunk fel, és amely 19 kör-
nyékbeli település lakosságának
ellátását biztosítja. Egymást tá-
mogatva önkormányzatunk vállal-
ta a zöldfelületek gondozását,
„cserébe” a mentõállomás mun-
katársai nyílt napra várják az óvo-
dásokat és iskolásokat szeptem-
ber elején – zárta gondolatait
Könyves Gábor polgármester.

Antal Lívia

– Június 24-étõl 29-éig a fran-
ciaországi Cuverville testvértele-
pülésünk meghívására közel har-
minc falubelivel vettünk részt egy
közös kiránduláson – mondta
Lukács Tibor, Páka község polgár-
mestere, akit elöljáróban a
testvértelepülési kapcsolatokról
kérdeztünk. – Az esemény külön-
legességét az adta, hogy Pákáról

a normandiai városban egy utcát
neveztek el. Egy meghitt ünnep-
ség részesei lehettünk, ahol Ernst
Hardel polgármesterrel együtt
lepleztük le az utcanévtáblát. A
testvértelepülési szerzõdést Eure-
megye szép községében négy év-

vel ezelõtt írtuk alá, de már 1992
óta ápolunk baráti kapcsolatot a
franciákkal. A Pákai Magyar–Né-
met Baráti Kör civil szervezet ve-
zetõsége és az önkormányzat ve-
zetése is szentesítette az együtt-
mûködés további lehetõségeit
feltáró dokumentumot. Egymást
kétévenként látogatjuk meg.
Megismertük az ottaniak életét,

szokásait, hagyományait, gasztro-
nómiai tradícióit. Látogatást tet-
tünk egy szeszüzemben, ahol a
calvados készül. 

Megkóstoltuk a hagyományos
normandiai almaborból készített,
érlelt gyümölcspárlatukat, ami

messze földön híres. Voltunk egy
sajtgyárban, de egy kis sziget ar-
borétumába is eljutottunk egy
kétéltû jármûvel. A különleges
tengerparti klíma miatt, itt renge-
tegféle növény – köztük a pálma
is – képes megélni, páratlan szép-
ségben, egészségben. A hely ma-
dárvilága is lenyûgözõ volt. A ha-
zafelé úton betértünk Párizsba,
hogy megnézzük az Eiffel-tor-
nyot, a Louvre-ot és a francia fõ-
város megannyi nevezetességét. 

A másik testvér községünk a
németországi Wesendorf. Velük
évente egyszer kölcsönösen meg-
látogatjuk egy-
mást. Az alsó-szász-
országi faluba a
szünidõ idõszaká-
ban szoktunk uta-
zást szervezni.
Ilyenkor velünk tar-
tanak a diákok is.
Sok élményben volt
már részünk. A vi-
lágháborúk és a
rendszerváltozás, a
„falak leomlásának”
témakörében öt or-
szág – Franciaor-
szág, Németország,
Lengyelország, Lit-
vánia és Magyaror-
szág részvételével
– minden évben rendeznek egy
nemzetközi ifjúsági találkozót. 

Ezúttal Litvániában szervezik a
programot, amire mi is meghívást
kaptunk. A Vilniusba utazó 14 fõs
csoportban helybéli 15–25 éves
korú középiskolások, gimnazisták,
fõiskolások és egyetemisták kap-
tak helyet. A work-shopok témáit
elõre megadják, a fiataloknak egy

saját maguk által összeállított ve-
títettképes prezentációt kell be-
mutatniuk.

– Hogy áll a falu fejlesztése?
– Tavaly szeptemberben átad-

tuk a felújított iskolaépületet és a
községházát. Az iskolában tetõ-,
víz- és hõszigetelést hajtottunk
végre, a külsõ homlokzat nyílászá-
róit kicseréltük mintegy 112 millió

forint felhasználásával. Az önkor-
mányzat is külsõ hõszigetelést, új
ajtókat, ablakokat kapott, hozzá-
vetõlegesen 38 millió forintból. A
két, mintegy 150 millió forintba
kerülõ pályázati projekthez nem
kellett önerõt biztosítanunk. 

A térségben jelentõs kulturális
és örökségi helyszínek turisztikai
fejlesztése céljából kiírt TOP-os
konzorciumi pályázathoz csatla-
kozva reméljük, hogy a dömeföldi
tájházat, a kedves népi építészeti
emlékünket most sikerül megújí-
tani. A tetõ zsúpolása itt nem vár-
hat, mert a tájházi tárgyi emlékek
pusztulnának el, és a padozat is
tönkremehet egy erõs zápor ha-
tására. Az egyre népszerûbb he-
lyen illemhelyeket és szabadtéri
szalonnázót is ki szeretnénk ala-
kítani. Ha nyerünk, a most is kar-
bantartott tájházat öt évig mû-
ködtetnünk kell és oda egy
munkatárs felvételét is kezdemé-
nyezik. 

Százszázalékos támogatási in-
tenzitású TOP-os pályázati forrás

segítségével tetõfelújítással, hõ-
szigeteléssel, a nyílászárok cseré-
jével, mozgássérült-WC-k kialakí-
tásával, rámpa építésével szeret-
nénk modernizálni a fogorvosi
rendelõnket. Egy 63 milliós pro-
jektben a vízelvezetõ árkokat sike-
rült rendbe tenni. A hegyoldalról
lezúduló víz korábban kerteket,
pincéket öntött el, de a probléma
most már nem jelentkezik. Szeret-
nénk javítani a belterületi útjaink
állapotán. Olyan burkolatot szeret-
nénk lefektetni, ami újabb 30-40
évig megoldást kínál. 

Az adósság nélküli települések
támogatására adott állami konszo-
lidációs keretbõl még idén a Hegy-
alja utcát és az Ady utcát kívánjuk
rendbe tenni, egy önerõt is felté-
telezõ BM-pályázathoz kapcsolód-
va pedig a Rákóczi utca burkolatát
újítanánk meg és végeznénk a Dó-
zsa utcai vízelvezetõ árok teljes
rendbe tételével is. Ezekre a beru-
házásokra várhatóan 30 millió fo-
rintot fogunk költeni.

Nemes Norbert

ELKÖTELEZETTEN A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉBEN

Naperõmû létesülhet Söjtörön

Páka szerethetõ, élhetõ
Páka önkormányzata a Dömeföldi Tájház felújítását tervezi. A

150 éves, zsúpfedeles, boronafalú, korabeli használati tárgyakkal
berendezett parasztházat, valamint az Öveges József fizikus, pia-
rista tanár lakóházában kialakított emlékházat csoportosan és
egyénileg is egyre többen tekintik meg. A Pákai Szent Péter és
Szent Pál plébánia esperes-plébánosa, Kiss László is gyakorta lát
el idegenvezetõi feladatokat, amikor a helyi katolikus templomok
történetérõl tart elõadásokat.

Könyves Gábor



– Mindkét épület és udvara ro-
mokban hevert, éppen ezért vásá-
roltuk meg évekkel ezelõtt, hogy
megmentsük az ingatlanokat
helytörténeti értékeink bemutatá-
sa, megõrzése céljával – tájékozta-
tott Lázár István polgármester,
akivel elõször a Hagyományõrzõ
Mariska udvart tekintettük meg. –
Hatalmas munkába fogtunk, az
épületet és az istállót is helyreállí-
tottuk, megõrizve a múlt század
elsõ felében épült falusi házak épí-
tészeti sajátosságait. Berendeztük
régi tárgyakkal és bútorokkal, ez
itt például nagymamám tûzhelye.
Tavaly kísérletképpen mindenféle
gyümölcsbõl lekvárokat fõztünk
be – mutatta a szekrényben álló
felcímkézett üvegeket a polgár-
mester. 

És még nincs vége a rácsodál-
kozásnak. A ház mögötti istálló
pajtaszínházként megújulva szin-
tén a régi idõket idézi, padokkal,

egyik végében kis színpaddal és
ülõhelyként szolgáló szalmaköte-
gekkel. 

– Mindkét helyiség kézmûves
foglalkozások helyszíne, ahol a
gyerekek praktikus technikákat
tanulhatnak meg, mialatt bete-
kintést kapnak a régmúlt hagyo-
mányairól, az akkor élt emberek
mindennapjairól – mondta a pol-
gármester. – A Mariska udvar
nemcsak megújult, de a sok-sok
programnak köszönhetõen újra-
éledt. A gyerekek a nyári napkö-
zis tábor ideje alatt is több napot
töltenek el itt. 

Az udvar hátsó részében
gyógy- és fûszernövény-kertet is
kialakítottak. Az önkormányzat a
házzal szembeni földpincét is fel
szeretné újítani, tudtuk meg a
polgármestertõl. 

– Ha a Mariska udvar bámulat-
ra méltó, akkor a Tájház egyene-
sen lenyûgözõ – jegyzem meg
belépve az épületbe. (A Zalai
Naplóban korábban tudósítot-
tunk arról, hogy az önkormányzat
az épület megmentését tervezi,
sõt egy fotót is mellékeltünk az
akkori állapotról. Így ez a két állí-
tás egyáltalán nem túlzás.)

– Köszönet illeti az ingatlanok
örököseit, akik az eladással segí-
tették az épületekkel kapcsolatos
szándékaink megvalósítását. A
százéves Tájház három helyisé-
gét, a két szobát és a konyhát a
tulajdonosok által annak idején
használt, és a helyi lakosoktól be-
szerzett darabokkal rendeztük be
– vezetett körbe a polgármester.
– Örömünkre szolgál, hogy hûen
tükrözi a régi paraszti élet tárgyi,
tevékenységbeli, viseletbeli em-
lékeit az igazán gazdag felszerelt-
ségének köszönhetõen. A Tájház

hátsó helyiségében berendez-
tünk egy kamrát is, ahol régi me-
zõgazdasági eszközök kaptak he-
lyet. Az udvar végében õshonos
gyümölcsfák telepítésével Tün-
dérkertet hoztunk létre. A folyta-
tásban az istálló helyreállításával
valamint bognár- és kovácsmû-
hely létesítésével fogjuk bõvíteni
a látnivalókat.

A június 4-i átadáson büszkén
ünnepelhetett a falu közössége.
„Zalaiul” mesélt a Tájházról Ger-
gely János helytörténész, majd a
látnivalók közt felelõs házigazda-
ként Gellért Erzsébet tartott tár-
latvezetést. Az õshonos gyü-
mölcsfafajtákból létrehozott kis
gyümölcsöskertet Kiss András, a
Tündérkert mozgalom térségi
képviselõje mutatta be. A fákat
jelképesen gyermekek fogadták

örökbe. A Mariska udvarban kiala-
kított gyógy- és fûszernövény
kertet Girdán Józsefné szakmai
vezetésével tekinthette meg a
közönség. Itt, a pajtaszínházban
illetve a lombos fák alatt látták
vendégül a résztvevõket csülök-
pörkölttel, házi rétesekkel, pogá-
csákkal, prószákkal. A harapniva-
lókhoz házi készítésû bodzaször-
pöt kínáltak. A bort és a pálinkát
helyi gazdák ajánlották fel.

– Az önkormányzat saját anya-
gi ereje mellett a Leader pályáza-
ti program és más források segít-
ségével teremtettük meg a rég-
múlt emlékeinek megõrzését,
becsben tartását, hogy azok
megérdemelt módon a falu jele-
nének és jövõjének is részesei le-
hessenek – hangsúlyozta a pol-
gármester.  – S ezzel még nem
teljes az értékmentés. A turiszti-
kai egyesület emeleti épületében
hamarosan megnyitjuk a baba-
múzeumot, amit a Göcseji Múze-
um õrzött eddig. Népviseletbe öl-
töztetett babákból áll a gyûjte-
mény, amit tulajdonosa készített,
és amelyet önkormányzatunknak
adományozott.

Az avatási ünnepségen a
szomszédos zalaszentlászlói Mák-
virág citera- és népdalkör mellett
helyi óvodások, iskolások léptek
színpadra színvonalas mûsorral.  

Kehidakustány önkormányza-
ta nyolc évvel ezelõtt, faluként
országosan is egyedülálló módon
vállalta, hogy az alacsony gyer-
meklétszám ellenére továbbra is
biztosítja helyben az oktatást, és
ehhez új iskolát épít. Az intéz-
mény a kaposvári Lorántffy Zsu-
zsanna Református Általános Is-
kola, Gimnázium és Kollégium
Deák Ferenc Általános Iskolája-
ként mûködik nyolc osztállyal.
Idén ballagtak el azok a nyolcadi-
kosok, akik a nyitás idején elsõs
kisdiákként ültek be az iskolapad-
ba – számolt be örömmel az „év-
fordulóról” Lázár István.

Kehidakustány önkormányzata
a hitéletet, ennek kapcsán erdélyi
kapcsolatainak ápolását is fontos-
nak tartja. A polgármester április
végén Szászba látogatott, ahol
megkoszorúzta Msgr. Gajdó Zoltán
pápai káplán sírját, aki 2006-tól so-
kat tett a kehidakustányi egyház-
község megmentése és újjászer-
vezése érdekében. Erdélyi látoga-
tásának következõ állomásán,
Gyímesfelsõlokon Berszán Lajos
atya pappá szentelésének ötvene-
dik évfordulóján vett részt, majd
július 3-án aranymiséjén.

Kehidakustány július 9-én új-
ból ünnepelt, ekkor rendezte
meg az önkormányzat támogatá-
sával a turisztikai egyesület a
juliális programot a falu olimpiá-
val együtt. 

Antal Lívia
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ÉRTÉKEK, HAGYOMÁNYOK TISZTELETE KEHIDAKUSTÁNYBAN

Mariska udvar és Tájház 
A Hagyományõrzõ Mariska udvar és a Tájház a tradíciók tisztele-

tének két fellegvára Kehidakustányban. Mindkettõ családi örökség
vásárlásával került önkormányzati tulajdonba, míg a Mariska udvar
élõ programok helyszínéül szolgál, addig a Tájház a régmúltat be-
mutató szereppel bír. A turisztikai látványosságként is funkcionáló
létesítményeket június elején adták át a termál- és élményfürdõjé-
rõl nevezetes településen.

Az itt szállásukat lefoglalók biz-
tonságos, kamerával megfigyelt
parkolóban hagyhatják jármûvei-
ket. A szálloda elsõ három emele-
tén 92, túlnyomó többségében
erkélyes, superior és superior plus
szobák várják a vendégeket, a ne-
gyedik emeleten pedig két önálló
lakosztályt alakítottak ki terasszal
és az erkéllyel összenyitható téli-

kertes jellegû jacuzzival. A lakó-
egységek pótágyazhatók és gyer-
mekágy elhelyezésére is lehetõ-
ség kínálkozik. Minden szobában
zuhanyzós fürdõszoba, televízió-
készülék, hotelszéf és minibár is
található. A szolgáltatási palettát
igen szélesre szabták. A gyerekek
a földszinti játszószobát, vagy a
kültéri játszóteret is birtokba ve-
hetik. A felnõttek pedig a földszin-
ti Lobby bárban az italok széles kí-
nálatával találkozhatnak, míg
ugyanez a kínálat a negyedik eme-
leten található Sky bárban festõi
kilátással is párosul. Az étterem-
ben a magyar és a nemzetközi
konyha ízletes fogásait kóstolhat-
ják meg, emellett helyi különle-
gességek is szerepelnek az étla-
pon, amik mellé a legjobb borok
közül választhatnak. Az étterem
és a bár szolgáltatásait nem csak a
szállóvendégek élvezhetik, bárki
betérhet a hét bármely napján
egy kellemes vacsorára, vagy akár
családi rendezvények megtartásá-
ra is igénybe vehetõ.

A szálloda saját spa részlege a
negyedik emeleten nyert elhelye-
zést. Itt található a masszírozó víz-
sugarakkal felszerelt medence,
finn szauna, gõzfürdõ, aroma-
szauna és infrakabin, míg a masz-
szõrök válogatott kezelésekkel se-
gítik elõ a vendégek hangulatának
javítását. A medencébõl és a na-
pozóteraszról zavartalan kilátás

nyílik a festõi Lenti-hegyre, a pa-
norámát nem zavarják épületek,
ez adja az egyik varázsát a
wellness résznek.

A Thermal Hotel Balance külön-
legessége, hogy fedett folyosó
köti össze a gyógyfürdõvel, mely-
nek szolgáltatásait a szállóvendé-
gek külön díjfizetés nélkül vehetik
igénybe. Biztosított a kényelmes
átjárás és a napi többszöri belépés
a termálfürdõbe. A fedett fürdõ-
ben úszó-, gyógy-, gyermek- és
hidromasszázs-medence, szauna-
világ finn-, aroma- és infra-
szaunákkal, illetve egy 630 négy-
zetméteres nyugalmi zóna pihe-
nõágyakkal szolgálja a vendégek
igényeit.

A gyógymedence 36-38 fokos
vize Európa-szerte ismert 40 ezer
éves nátrium-hidrogénkarbonátos
gyógyvíz, amely mozgásszervi,
ízületi, gerinc- és hátproblémák
kezelésére alkalmas. Emellett ha-
marosan megnyílik egy 1.200
négyzetméteres alapterületû új
fedett fürdõrész is, melyben

csúszdás élményfürdõ várja majd
a vendégeket, óriás- és gyermek-
csúszdával, ülõ- és fekvõmasszá-
zsokkal, játékelemekkel valamint a
kisgyermekeknek szóló pancsoló-
val. Mindezeken felül létesült egy
melegvizes élménymedence is,
amiben különféle masszázságyak,
buzgárok, nyakzuhany, pezsgõ-
ülõke hívják kényeztetésre a für-
dõzõket.

A kültéri strandon a nyári me-
legben az 1340 négyzetméter víz-
felületû csúszdás medence, ben-
ne vadvízáram, nyakzuhany,
masszázspadok és egy 74 méter
hosszú Anakonda csúszda nyújt
páratlan felüdülést. A szabadtéri
részen a gyermekmedence és a
tanmedence a kisebbeknek nyújt
szórakozást, az úszómedence pe-
dig kellemes hûs vizével az úszó-
kat is csábítja. A fürdõ egyedülálló

különlegessége a szabadtéri ré-
szen lévõ Szent György Energia-
park, ami olyan, az emberi szerve-
zetre jótékony hatású energiavo-
nalak találkozási pontjaiban fek-
szik, ahol a vendégek a gyógyvíz
és e különleges energetikájú hely
együttes hatása miatt hatéko-
nyabban tudnak pihenni, feltöl-
tõdni, gyógyulni. A medencék kö-
rül nyolc hektár zöldterület bizto-
sítja valamennyi vendég számára
a zavartalan pihenést.

A szálloda olyan további szol-
gáltatásokkal is rendelkezik, amik
nem csupán családok, hanem cé-
gek, vállalatok, vállalkozások szá-
mára is jó célponttá teszik, hiszen
a 250 fõs, szekcionálható konfe-
renciaterem nagyobb rendezvé-
nyek, tanácskozások mellett üzleti
találkozók, képzések lebonyolítá-
sára is alkalmas.

A város a számos igénybe ve-
hetõ szolgáltatás mellett jó kiin-
duló pontot jelent környékbeli és
távolabbi kirándulásokhoz. A tér-
ség bõvelkedik látnivalókban. Ku-
riózumnak számít az erdei kisvas-
utas utazás, a szerelvény a zalai
erdõkön vezeti át az utazókat,
megmutatva a természet kincseit.
Az aktív pihenésre vágyóknak ér-
demes bicikli nyergébe pattannia,
hisz több irányba is vezetnek ke-
rékpárutak, a távolságok két keré-
ken jól bejárhatók. 

A környék bõvelkedik érdekes-
ségekben, látnivalókban. Ilyen a
szécsiszigeti vízimalom múzeum,
a Budafai Arborétum, a pákai és
lovászi háborús bunkerek, de az
Õrségbe is könnyen eljuthatunk.
Lentibõl bátran tervezhetõk egy-
napos kirándulások a szomszédos
Szlovéniába vagy Ausztriába is.

Nemes Norbert

TÜNDÖKÖL LENTI ÚJ ÉKKÖVE

Thermal Hotel Balance****
A Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark új szállodája, a

négyemeletes, 94 szobás Thermal Hotel Balance június közepén nyi-
tott meg. A térségben egyedülálló hotel máris igazolta, hogy képes
négycsillagos minõséget kínálni a szolgáltatásokban, a kialakításá-
ban és a minõségben egyaránt. A szálloda hamar az élménygazdag,
nyugodt pihenésre vágyók oázisa lett, mert a zajos forgalomtól tá-
vol kínál kitûnõ feltöltõdést és teljes komfortot. A Thermal Hotel
Balance sikerének a titka nem csupán abban rejlik, hogy családias
hangulat fogadja az érkezõket, hanem abban is, hogy a gyógyfürdõ
és a strand változatos kínálatával kiegészülve páratlan élményben
részesít kicsit és nagyot egyaránt.
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– A falunap valóban a dolgos
hétköznapok közepette az ünnep
ideje, ilyenkor kicsit megállunk,
hogy aztán újult erõvel folytathas-
suk munkánkat. A településfejlesz-
tés elkötelezettjeként ez részben a
falu mûködésének magas színvo-
nalú biztosítását jelenti, másfelõl a
pályázati lehetõségek minél ered-
ményesebb kihasználását. Ennek

köszönhetõen több projekt meg-
valósítása is vár ránk a nyáron.
TAO-pályázat segítségével a sport-
pályán egy raktárépület építésébe
kezdünk. Az utóbbi években na-
gyon sok karbantartó gépet sze-
rezhettünk be, ezért van szükség
raktárra az új épület pinceszintjén,
míg a földszinten közösségi célt
szolgáló helyiséget alakítunk ki. A
beruházás a pályázati elõírások
szerint két ütemben valósul meg
kétéves idõtartamban. 

– Az általános iskolában is lesz
feladatuk.

– Korábban elnyert pályázati tá-
mogatásból a tornaterem padlóza-
tát újítjuk meg. A meglévõ linóleu-
mot rugalmas, a lábakat, ízületeket
kevésbé terhelõ burkolatra cserél-
jük a tanévkezdésre. Az intéz-
ményben emellett a vi-
zesblokkokat is felújít-
juk saját erõbõl. Az el-
múlt idõszak pályázati
eredményeihez tartozik
az óvodában és az ön-
kormányzati konyhá-
ban már befejezett fej-
lesztés. Az óvodai fû-
téskorszerûsítés során
kondenzációs kazánt ál-
lítottunk be, míg a
konyhában a munkakö-
rülmények javítása ér-
dekében hõlégcserélõ
rendszert építettünk ki,
és korszerû konyhai gé-
peket és eszközöket
szereztünk be. Megem-
líteném továbbá, hogy
a polgármesteri hivatal
épületeire felszerelt napelem-
rendszer a szolgáltatóval (e.on)
megkötött szerzõdés után a közel-
múltban üzembe állt, tehát ez a
rendszer biztosítja már az áramel-
látást.

– Milyen fejlesztési célokat fo-
galmaztak meg az elkövetkezõ
idõszakra? 

– Egyik tervünk szintén a meg-
újuló energiákra alapoz. Pályázati
támogatásból, több szomszédos
településsel összefogva, egy nap-
elemparkot kívánunk létesíteni,
mellyel önkormányzati épületeink,
intézményeink, továbbá a fenntar-
tóval egyeztetve iskolánk áramel-
látását biztosítanánk. Az általános

iskolában nagyon magas színvona-
lon mûködik az oktatás. Az ehhez
szükséges mûszaki hátteret önkor-
mányzatunk, bár már nem fenn-
tartó, de tulajdonos, továbbra is
biztosítani kívánja. Az iskola új épü-
letrészét korábban teljesen felújí-
tottuk, fûtéskorszerûsítést és
homlokzati hõszigetelést végez-
tünk el a tornacsarnokban, ahol a

nyáron a padlózat cseréje is meg-
valósul. Most egy újabb pályázat
segítségével a régi épületrész
energetikai felújítását tervezzük,
mely hõszigetelést, a nyílászárók
cseréjét, valamint a teljes gépészet
korszerûsítését foglalja magában.

Szeretnénk felújítani egészség-
házunkat is. Várjuk a beadott pá-
lyázat eredményét, hogy jövõre el-
végezhessük az épület teljes re-
konstrukcióját szolgáló beruhá-
zást. 

– Megvalósulhat az útfelújítás
a nemesboldogasszonyfai úton?

– Az állami közútkezelõ néhány
hete helyszíni bejárást végzett. Azt
az ígéretet kaptuk, hogy 2017-ben
megvalósul a rekonstrukció a
nemesboldogasszonyfai úton. Az
idei esztendõben is tervezünk jár-

dafelújítást, amelyre éveken át so-
kat fordítottunk önerõbõl. Jelen-
leg várakozó állásponton vagyunk,
mert bízunk a járdafelújításra be-
adott pályázatunk eredményében.  

A nemesboldogasszonyfai kul-
túrház földszintjét bérbe adva le-
hetõséget biztosítunk egy vállalko-
zásnak megváltozott munkaképes-
ségû emberek foglalkoztatására a
közeljövõben.

– Mekkora kárt tett a június
eleji esõzés?

– Az egész falut elöntötte a víz
és a sárlavina. Annyira magasan állt
a víz például az Alsópáhok–Hévíz
közötti útszakaszon, hogy le kel-
lett zárni a forgalom elõl. Utak, ár-

kok, átereszek mentek tönkre falu-
szerte. A károkat felmértük, és be-
adtuk vis maior igényünket a Bel-
ügyminisztériumhoz. Ezúton is
mindenkinek köszönjük a helytál-
lást, a katasztrófavédelem és a
közútkezelõ munkáját. Kiemelve a
károk felszámolásába rögvest be-
kapcsolódó GESZ dolgozókat, vala-
mint Önkéntes Tûzoltó Egyesüle-
tünk tagjait, akik a környékbeli te-
lepüléseken is segítettek a kár-
mentésben.  

– A falunapon önkormányzati
kitüntetéseket adták át. Kik ré-
szesülhettek idén elismerésben?

– Az önkéntes tûzoltók szolgála-
ti éveinek, évtizedeinek teljesíté-
sét igazoló érmeinek átadása után
a képviselõ-testület által alapított
kitüntetéseket nyújtottunk át. Az
Alsópáhok Kultúrájáért díjat Nádler
László helyi származású festõ és
szobrászmûvész kapta, a település
mûvészeti életében betöltött sze-
repéért, szülõfaluja hírnevének
öregbítéséért. A közelmúltban
avattuk fel „Párban” címû alkotá-
sát, a településünknek adomá-
nyozott köztéri szobor méltó hely-
re került a falu központjában.
Alsópáhok Közszolgálatáért kitün-
tetõ címmel ismertük el Kovács
Angélát, a képviselõ-testület tag-
ját, az iskolai és az óvodai alapít-
vány elnökét, aki a helyi civil élet-
ben önzetlenül és aktívan teljesít
hosszú idõ óta. Elismerõ oklevelet
vehetett át Kovács János kanonok
az alsópáhoki Római Katolikus Egy-
házban  25 éven át végzett hitéle-
ti munkájáért, Kiss László iskolai
karbantartó, nyugdíjba vonulása
alkalmából, továbbá Mórocz Máté
versmondóként elért sikereiért és
Simon Boróka a rendezvényeken
nyújtott színvonalas szerepléseiért
és a tanulmányi versenyeken elért
eredményeiért.

– Milyen rendezvényeket ígér
még a nyár?

– Július 18–23. között elsõ alka-
lommal szervezünk alkotótábort,
melyen helyi kötõdésû és a megye
más településén élõ képzõmûvé-
szek és szobrászok vesznek részt.
Õket a sportcentrumban kialakí-
tott turisztikai szállóban helyezzük
el. Legutóbb természetjárókat lát-
tunk vendégül, és idén érkezik az a
színjátszó csoport, mely fõiskolai,
egyetemista fiatalokból áll. Július

4-én indítottuk el nyári táborun-
kat, ahol három héten át három
turnusban pedagógusok fogadják
a helyi általános iskolásokat.
Augusztus végén a 35 fõbõl álló,
szerbiai Péterréve tamburazene-
karát látjuk vendégül négy napra.  

Megújult, illetve folyamatosan
újul honlapunk is, mely Alsópáhok
vendégszeretõ és tevékeny közös-
ségérõl, bájos falunk értékeirõl, a
megvalósult fejlesztésekrõl nyújt
bepillantást. Szívesen látjuk vendé-
gül a hozzánk érkezõket, hogy
mindezt élõben is megtapasztal-
hassák – köszönt el Czigány Sándor
polgármester.

Antal Lívia

FALUFEJLESZTÉS VÁLTOZATLAN LENDÜLETTEL

A vendégszeretõ Alsópáhok
Nyüzsgõ, színes forgataggá változott júniusi falunapján az ide-

genforgalmi vonzerejérõl is ismert Alsópáhok. A folyamatos fejlõ-
déssel büszkélkedhetõ településen fontosak ezek az alkalmak, me-
lyek az itt élõknek az összetartozás és a köszönet élményét adják,
elismerve azoknak a munkáját, akik az elmúlt idõszakban sokat tet-
tek a közösségért. Az esemény mindig elõretekintés is, hiszen ilyen-
kor a jövõ elképzelései is megfogalmazódnak, melyekrõl Czigány
Sándor polgármestert kérdeztük.

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓK:

ÁRGYELÁN GÁBOR Tel.: (30) 447-5997

A Runway három hatóanyagot tartalmaz. Az

aminopiralid és a picloram felelõsek a poszt-

emergens hatásért. Az érzékeny kétszikû gyomok

fiatal egyedei (2-4 levél) ellen kezelve tökéletes

gyomirtó hatást érhetünk el, de akár a 6-8 leveles

gyomok ellen is hatékonyak. A preemergens hatá-

sért döntõen a metazaklór felelõs, kisebb részben

az aminopiralid. Ha a kezelést követõ 2 héten be-

lül 10-20 mm csapadék hullik, akkor a hatóanyag

biztosítja a tartamhatást és a tél beálltáig tartó

gyommentes idõszakot.

A készítmény ötvözi a preemergens és a poszt-
emergens technológia elõnyeit.

1. Bármely típusú repcében felhasználható
(normál és IMI is)

2. Rendkívül széles hatásspektrum
3. Talajon és levélen keresztüli hatás
4. Rugalmas idõbeli kijuttathatóság
5. Kiváló keverhetõség

A három hatóanyagának köszönhetõen rendkívül
széles a hatásspektruma.

Különösen érzékeny gyomok a szikfû-, pipitér-, ag-
gófû-, gólyaorr-, bükkönyfajok, ragadós galaj, pipacs,
kék búzavirág, csattanó maszlag, szerbtövis-, keserû-
fû-, csorbóka- és libatop-fajok, parlagfû, fekete ebszõ-
lõ, kicsiny gombvirág, betyárkóró, árvakelésû napra-
forgó (IMI és SU is), lucerna, burgonya.

Jó hatékonysággal irtja a szarkaláb-, tarsóka-, hé-
rics-, veronika-, árvacsalán-, árvácska-, zsomborfajo-
kat, pásztortáskát, tyúkhúrt. Az évelõ gyomok közül jó
hatékonyságú a mezei acat, mogyorós lednek, fekete
üröm, lórom fajok és a pitypang ellen.

A készítmény engedélyokirata szerint a kijuttatást
a vetéstõl a repce 5 leveles állapotáig lehet elvégez-
ni. Ez azt jelenti, hogy augusztus 20-tól szeptember
végéig lehet a kezelést elvégezni (a gyomok fejlettsé-
gétõl függõen). Így 5 hetünk van arra, hogy a kezelést
optimális idõben elvégezzük. Ez egyedülálló a piacon.

ÚJ DIMENZIÓ A REPCE ÕSZI GYOMIRTÁSÁBAN 
JAVASOLT NÖVÉNYVÉDELMI

TECHNOLÓGIA

A Runway kijuttatása a
repce vetésétõl 5 leveles ál-
lapotig javasolt. A legérzé-
kenyebb gyomstádium a
kétszikû gyomok szik-2 le-
veles állapota között van. A
tartamhatás kifejtéséhez a
kezelést követõ 2 héten belül
10–20 mm csapadék szükséges. A
preemergens kijuttatás esetén a javasolt dózis 1,2 l/ha.
Ebben az esetben a vetést követõ 3 napon belül el kell
végezni a kezelést. A posztemergens kezelést a repce
2 valódi lombleveles állapotától 5 leveles állapotig cél-
szerû elvégezni. Ebben az idõszakban a javasolt dózis
1,5 l/ha. Posztemergens kezelés javasolt az alacsony
humusztartalmú, laza talajokon. A felhasználás során a
hõmérséklet 10 és 25 OC között legyen. A kezelést kö-
vetõ 1 óra múlva érkezõ csapadék a hatást már nem
befolyásolja. A szert a gyomborítottságtól függõen 200-
400 l/ha vízzel közepesen durva porlasztással célszerû
kipermetezni.

1. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követõ
õsszel kalászos gabona (õszi búza, durumbúza, õszi
árpa, rozs, tritikálé) vagy a következõ év tavaszán bár-
mi vethetõ.

2. A repce téli pusztulása esetén a következõ év ta-
vaszán tavaszi gabona (zab, tavaszi árpa, tavaszi bú-
za), kukorica (takarmány, siló, csemege, hibrid), olajre-
tek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagy-
maféle, kender vethetõ, káposztaféle palántázható.

Extrém száraz idõjárási viszonyok fokozzák az utó-
hatás kockázatát.

Hatóanyag: 5,3 g/l aminopiralid + 13,3 g/l picloram
+ 500 g/l metazaklór.

Forgalmazási kategória: I. (felsõfokú növényvé-
delmi képesítéshez kötött).

Munkaegészségügyi várakozási idõ: 0 nap.

™ a Dow Chemical Company („Dow”) vagy a Dow leányvállalatának márkaneve.
Felhasználás elõtt mindig olvassa el és tartsa be a termékeken található címke utasításait!

Kovács Angéla Bernadett Czigány Sándor polgármesterrel

A Galambok szõlõbirtokaihoz
vezetõ hidat tavaly egy vihar
tönkretette, ám az önkormány-
zat most felújította.

A településen 2015-ben
ilyentájt óriási vihar pusztított,
melynek következtében a hegyi
birtokokhoz vezetõ téglabolto-
zatos híd jelentõsen károsodott.
A nagy mennyiségû esõtõl a ré-
gi átkelõ megrogyott, és a tavat
ellátó patakba borult.

– A Pap-, a Rigó- és az Öreg-
hegyen állandó lakosok élnek,
akik csak kerülõvel tudták meg-
közelíteni ingatlanjaikat, ezért
lépnünk kellett – mondta
érdeklõdésünkre Bertók Ferenc
polgármester. – Nem csak ez
volt az egyetlen jelentõs kár, a
település másik pontján a vízát-
eresz sérült meg. 

A felújításokra „vis maior”
pályázaton közel 6,8 millió fo-

rintot nyertek, ehhez
még 800 ezer forintot
tettek hozzá. Ebbõl
eredeti formájában,
rozsdamentes acélszer-
kezettel megerõsítve
készült el az új híd.

–A terhelésre eddig
a lakosoknak kellett
volna figyelniük – tette
hozzá a polgármester. –
Most egy 3,5 tonnás
táblát helyezünk ki, s
csak reménykedhetünk
benne, hogy a tulajdo-
nosok is betartják a
korlátozást, és megõr-
zik a javukat szolgáló
értéket.

Új híd Galambokon
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Arepce növénytermesztési technológiá-
ról tartott tájékoztatót Berkes Gábor, a
BASF regionális értékesítési szaktanács-

adója a Leisztinger-cégcsoport Zákányban meg-
rendezett szakmai napján.

A talaj-elõkészítés rendkívüli szoros összefüg-
gésben van az azt követõ növényvédelmi mun-
kákkal. A szántás nélküli technológia egyre jobban
teret hódít, melynek elõnyei, de hátrányai is van-
nak – kezdte tájékoztatóját. Hátránya mindenkép-
pen az, hogy a szántásos technológiáról a szántás
nélküli technológiára való áttérés során az elsõ
években jóval nagyobb a gyomnyomás, miután a
gyommagvak nincsenek leszántva 30 centiméter
mélyre, ahonnét nem tudnak kikelni. A kultiváto-
rozással viszont tulajdonképpen újra el vannak pa-
lántázva, ezért a gyomirtási technológiákat ennek
tudatában kell kiválasztani.

A BASF a Clearfield® gyomirtási rendszert
ajánlja, melynek megbízhatóságát igazolja, hogy
60-65 százalék a részaránya a napraforgóban. 

A Clearfield® gyomirtási rendszer a repcében
az imidazolinon csoportba tartozó gyomirtó szert
tûrõ repce hibridbõl és a Clearfield® hibridek ke-
zelésére engedélyezett Cleratop® gyomirtó szer-
bõl áll. A védekezés megkezdését az ebszikfû 2-4
leveles korára kell idõzíteni. Ekkor kell kipermetez-
ni a Cleratop® gyomirtó szert. Kétliteres adagjá-
ban 35 g imazamox található, ami gyomirtó hatá-
sának 70 százalékát levélen keresztül fejti ki. A ké-
szítmény 750 g metazaklór hatóanyagot is tartal-
maz, ami talajon keresztül hat. A gyomirtószer-
kombinációhoz hektáronként egy liter Dash® HC
adjuvánst kell adni. Így egyesíti magában a
preemergens és a korai posztemergens gyomirtás
elõnyeit, biztosítva a hosszú tartamhatást.

A Clearfield® repce gyomirtási technológiával
eredményes lehet védekezni a keresztesvirágú
gyomnövények, mint a pásztortáska, a sebforrasz-
tó zsombor, vadkáposzta vagy a mezei tarsóka el-
len. Másik nagy elõnye, hogy nincs szükség külön
egyszikûirtó használatára, mert a Cleratop® ön-
magában is jól irtja ezeket a gyomnövényeket,

például a nagy széltippant vagy a gabona-
árvakelést. A permetezést az egyszikû gyomnövé-
nyek 1-3 leveles korára kell idõzíteni.

A normál repce hibridek esetében a BASF Buti-
san® Complete-t ajánlja. A gyomirtó szer felhasz-
nálható pre- és korai posztemergensen a repcé-
ben elõforduló legfontosabb egy- és kétszikû
gyomnövények ellen a repce károsítása nélkül. A
Butisan Complete-t 300 g/l metazaklór és a 100
g/l quinmerak mellett egy harmadik hatóanyagot,
a dimethenamid P-t is tartalmazza 100 g/l meny-
nyiségben. Ennek a megváltozott összetételnek
köszönhetõen a Butisan Complete® hatékonyabb
gyomirtó hatást biztosít az elõdjéhez képest. A ki-
váló gyomirtó hatás feltétele a jól elõkészített
magágy és a permetezést követõ 2-3 héten belül
lehulló 10-20 mm csapadék.

A Caramba® Turbo a piacon megtalálható leg-
erõsebb regulátor- és gombaölõhatású kombinált
készítmény. Metkonazol hatóanyaga nagyon erõs
gombaölõ szer a fóma ellen, a készítmény másik
hatóanyaga, a mepikvát-klorid pedig tovább fo-
kozza ezt a hatást, hiszen kimondottan növeke-
désszabályozó hatóanyagról van szó. Dózisát hek-
táronként 0,8-1 literrel javasolják kijuttatni õsszel
és tavasszal is. Az õszi regulátorozást a repce 4-6
leveles korában szükséges elvégezni, mert ekkor
fejti ki legjobban hatását a növényen. A
Caramba® Turbo-t tavasszal akkor érdemes legin-
kább kijuttatni, amikor látványosan megindul a
repce, kezd bezöldülni, de még nem szökött
magszárba. A repce a kezelést több oldalhajtással,
több virággal valamint erõsebb gyökérzettel há-
lálja meg, melynek következtében stressztûrõ ha-
tása is növekedik.

Berkes Gábor a rovarkártevõk ellen a Fendona®
10 EC-t ajánlotta a gazdák figyelmébe, ami kiváló
hatású kontakt rovarölõ szer. Az elsõ kezeléseket
már márciusban meg kell kezdeni, és kéthetente
szükséges megismételni. A BASF kiváló gombaölõ
szere a Pictor®, melynek használatával eredmé-
nyesen lehet védekezni a repce valamennyi fontos
virágzáskori gombabetegsége ellen, biztosítva ez-
zel a kimagasló termés elérését.

BASF A NÖVÉNYVÉDELEMBEN

Clearfield® technológia repcében is

Területi szaktanácsadó:  Virág Attila 06-30-623-8457


