
A ZTE FC 97 éves történeté-
nek kiemelkedõ eseményeként
tarthatjuk számon ezentúl a klub
felújított arénájának átadását. A
sok nevezetes csata, öröm és ku-
darc helyszíne immár korszerû
körülmények között várja a fut-
ballrajongókat Zalaegerszegen,
akiknek egyetlen vágya, hogy
mihamarabb a legjobbak között
láthassák csapatukat. A március
25-én megrendezett átadási ün-
nepség szónokai is ennek a re-
ményüknek adtak hangot. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos köszöntötte
elsõként a szurkolókat, a ZTE lab-
darúgóit, valamint a minitorna
érkezett szlovákiai Dunaszerdahely
és az ausztriai Graz elsõ osztályú
futballcsapatát. Méltatta a kor-
mány és Zalaegerszeg önkormány-
zatának támogatását a stadion re-
konstrukciójának befejezésében.
Mint fogalmazott, a ZTE-stadion
olyan korszerû feltétetekkel büsz-
kélkedhet, ahol egyaránt öröm
meccset játszani illetve meccset
nézni.

A stadion megújítása történel-
mi jelentõségû a klub életében,
hangsúlyozta Végh Gábor. A ZTE FC
tulajdonosa elmondta, sok-sok év

egyhelyben topogás után a kor-
mány biztosította a szükséges for-
rásokat a befejezéshez. Az infra-
struktúra alapja, hogy magasabb
célokért küzdhessenek, ami nem
más, minthogy a ZTE FC az ország
meghatározó csapata legyen. Eh-
hez most már biztosítottak a kö-
rülmények a zalai futballt kedve-
lõk örömére.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta, egy
álom vált valóra az aréna rekonst-
rukciójával, ahogy 1920-ban is,
amikor zalaegerszegi lokálpatrióta
polgárok  létrehozták a fociklu-
bot. Mint fogalmazott, a hamaro-
san 100. születésnapját ünneplõ
klub és a város számára egyaránt
nagy jelentõséggel bír a megszé-
pült a stadion, mely már nemzet-
közi mérkõzésekre is alkalmas. A
polgármester kitért arra, hogy Za-
laegerszeg idén, 2017-ben ün-
nepli elsõ írásos említésének 770.
jubileumát, a ZTE FC pedig 2020-
ban fennállásának 100. évforduló-

ját. Ennek kapcsán reményét fe-
jezte ki, hogy a külcsín után a bel-
becs is helyreállhat, és centenári-
umára újra az NB I-ben játszik a
csapat. 

Csató Sándor, a ZTE FC edzõje
érdeklõdésünkre elmondta, játé-
kosnak, edzõnek, nézõnek egy-
aránt hatalmas élmény, hogy
végre valahára elkészült a sta-
dion, ami nagyon szép lett. A két
meghívott élvonalbeli csapattal
való mérkõzés méltó megünnep-
lése ennek, és egyben igazi
megmérettetés a ZTE fiatal játé-
kosainak. Az edzõ szólt arról,
hogy az idei szezont építkezõ sza-
kasznak tekintik, hiszen fiataljaik-
ból kell kialakítani azt a csapatot,
amely majd a reményeik szerint
feljuthat az NB I-be. 

(Folytatás az 5. oldalon
Stadionátadó címmel.)

Minderrõl több minisztérium
államtitkárával tartott zalaeger-
szegi sajtótájékoztatón beszélt a
közelmúltban Palkovics László, a
tesztpálya kormánybiztosa, az
Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának oktatásért felelõs államtit-
kára. Hangsúlyozta, a próbapá-

lyán való tesztelés mellett fontos
az is, hogy a gyártók autonóm
jármûveiket a közúti közlekedés
körülményei között is kipróbál-
hassák. Éppen ezért ezt a lehetõ-
séget biztosítani kívánják Zala-
egerszeg, Budapest és Gyõr, vala-
mint Graz, Zalaegerszeg és

Maribor között. A tesztpálya
funkciójának közúti kiszélesítését
szolgálja a zalai megyeszékhely
Smart City, vagyis okos város
programhoz kapcsolódó fejlesz-
tése is.

Lepsényi István, a Nemzet-

gazdasági Minisztérium gazda-
ságfejlesztésért és -szabályo-
zásért felelõs államtitkára azt
mondta, az R76-os Budapesthez,
míg a jármûipari tesztpálya a vi-
lág egészéhez hozza közel Zala-
egerszeget. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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STADIONAVATÓ ZALAEGERSZEGEN

A foci ünnepe a ZTE Arénában

Elsõ sor: Palkovics László, Lepsényi István, Balaicz Zoltán, Vigh László és dr. Sifter Rózsa. Hátul: Manninger Jenõ,
dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke,

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelõs helyettes államtitkár és Kara Ákos.

AZ R76-OS ZALAEGERSZEG ÉS BALATONSZENTGYÖRGY KÖZÖTT

Okos autóútként épül
2019-re már teljes funkcionalitásában fog mûködni a zalaeger-

szegi jármûipari tesztpálya, mely a közúti tesztelés lehetõségének
hazai és nemzetközi megoldásával része lesz egy „közép-európai
tesztzónának”. Az R76-os gyorsforgalmi út éppen ez okból okos
autóútként épül meg Zalaegerszeg és az M7-es autópálya között. 
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Hári Gyulára (1957–2016), Zala
megye, Zalaegerszeg elsõ ultra-
futójára emlékeztek futótársai a
közelmúltban. A Bérces Edit ult-
rafutó világbajnok kezdeménye-
zésére létrejött zalaegerszegi fu-
tófórumon neves sportemberek
idézték fel személyiségét, sport-
szeretetét.

Bérces Edit, világ- és Európa-baj-
nok ultramaratoni futó, a BGE zala-
egerszegi gazdálkodási karának fõis-
kolai docense köszöntõjében a ren-
dezvény céljáról elmondta, egy
nagyszerû ember nagyszerû teljesít-
ménye elõtt szeretnének fejet haj-
tani. Egyúttal azt az üzenetet közve-
títenék, hogy jöjjön el az idõ, amikor
valamennyi zalai futó teljesítménye
visszamenõleg is bekerül egy adat-
bázisba, mert eredményeik jelenleg
sem városi, sem megyei szinten nin-
csenek számon tartva. Az, hogy
mostani ultramaratoni ranglisták lé-
teznek, az az amatõr Lakatos Roland
szorgalmának köszönhetõ.

A 75 éves Tabajdi József, aki a
Budapest Maratont 25-ször futotta
le, azt mondta, óriási tisztelettel
emlékezik Hári Gyuszira, akivel
több hazai és nemzetközi verse-
nyen együtt indult. Igazán jó
sportbarát volt, megdöbbentette
halálhíre. Tabajdi József egyébként
már több mint kétszázszor teljesí-
tette a 42 kilométeres maratoni
távot, tíz alkalommal ért célba a
350 kilométeres Bécs–Budapest
Szupermaratonon, és 1992-ben az
Athén–Spárta közötti 246 kilomé-
teres távot is lefutotta.

Söjtöry Elvira 42. születésnapjá-
ra határozta el, hogy életében elõ-
ször lefutja a maratont, mellyel
egyúttal meg is alapította a szom-
bathelyi Elvira Maratont. Õ is szám-
talan versenyen találkozott Hári
Gyulával, akit ugyanúgy éltetett a
futás szeretete, mint bármelyikü-
ket, és aki része volt a futók nagy
családjának, melynek tagjai közös-
ségszeretetükrõl híresek.

A pécsi Hammer Emil együtt ka-
tonáskodott Hári Gyulával Zajdán.
Mint mondta, nyugodt, jó szívû
emberként ismerte meg, és már
akkor 30 kilométereket futott.

1995 decemberében rendezték
meg az elsõ Zalaegerszegi Szilvesz-
teri Hegyimaratont, melynek két-
szeres gyõztese, Käsz Ferenc
bagodi testnevelõtanár akkor
együttfutott Hári Gyulával. Mint
mondta, nagy élmény volt élõben
találkozni olyan futóval, aki három-

szor teljesítette a Spartathlont. Tel-
jesítményét annak okán is méltat-
ta, hogy Hári Gyula minden munka-
nap kétszer lefutotta a tizenegy ki-
lométeres távot Zalaegerszeg és
Gellénháza között munkából jövet-
menet, miközben keményen ledol-
gozta mûszakját olajbányászként.

Benczik Ferenc egykori felettes
és unokabáty azt fûzte hozzá, hogy
Gyuszi nagyon szorgalmas, ke-
mény, kitartó és dolgozó ember
volt a munkahelyén és a magán-
életében is. Felemelõ és megható
érzés, hogy most rá emlékezünk,
mondta.

A 78 éves erdõkertesi Bozó Pál,
aki már 5-6-szor körbefuthatta vol-
na a Földet, magányos futóként,
de mindenekelõtt szerény, ered-
ményeivel nem kérkedõ ember-
ként jellemezte Hári Gyulát. Hajdu
Imre zalaegerszegi gyalogló szin-
tén szerénységét és mérhetetlen
kitartását emelte ki.

A szombathelyi Horváth Ákos azt
mondta, nagyon örül annak, hogy
1991-ben szemtanúja lehetett Hári
Gyula harmadik helyezésének
Spártában. Õ maga is már három-
szor teljesítette a „gyilkos távot”, de
futott New Yorkban 700 mérföldet

is. Arra emlékezik, hogy valamelyik
versenyen elütötte Gyulát egy autó,
és õ lábsérülése ellenére tovább fu-
tott, amíg össze nem esett. Kitartá-
sa több volt, mint példaértékû. Iga-
zi konkvisztádor volt, mint minden-

ki más, aki le akarja gyõzni a 246 ki-
lométeres távolságot. Horváth Ákos
testnevelõ – aki egykor a New York-
i 10 napos futáson 1000 kilométert
meghaladó eredményével állhatott
dobogón –, errõl szóló gondolatait

Konkvisztádor címû versében fog-
lalta össze, amit szintén felolvasott.

A folytatásban a gyõri Kiss Zol-
tán, az EMU (Egyesület a Magyar
Ultrafutásért) titkára, valamint a 48
órás futás magyar csúcstartója be-
szélt arról, hogy nem igazán talál-
koztak versenyeken, mivel nem
egy korosztályból valók, ugyanak-
kor Hári Gyula, mint példakép állt
elõtte.  

Kiss Zoltán a vendégkönyvben is
kifejezte köszönetét a futófórum
megrendezéséért. A következõ vé-
leményét írta le: „A 80-90-es évek-
hez képest mindenképpen új idõ-
ket élünk, de a futás, és az emberi
hozzáállás most is ugyanazon érté-
keket képviselnek. Egy hosszú tá-
vot pulzusmérõvel és kompressziós
zoknival azonban ma sem lehet tel-
jesíteni edzés nélkül. Jó felidézni
azokat az idõket, amikor még egy-
szerû pólóban és tornacipõben fu-
tottunk. Jó visszaemlékezni a sal-
langmentes idõkre, és azokra az
elõdeinkre, példaképeinkre, akik a
mainál sokkal puritánabb lehetõsé-
gek között tudtak kiemelkedõt
nyújtani. Mindezt méltósággal, alá-
zattal és szerénységgel tették.

Nyugodjon békében Gyula és õriz-
zük meg emlékét méltóképpen.”

Lelkes Gusztáv és Bontovics Tí-
mea ultrafutó házaspár Németor-
szágból, Bogár János és Gyõri Fe-
renc Európa-bajnokok Borsodból
és Szegedrõl írásban küldték üd-
vözletüket az összejövetel résztve-
võinek és emlékeztek meg Hári
Gyula szerénységérõl, futás iránti
alázatáról, szorgalmáról.

Molnár Tamás, az Ultrafutó Bi-
zottság Elnöke, aki nem tudott je-
len lenni a futófórumon, ezt üzen-
te: „Nagyra értékelem a kezdemé-
nyezést, és kívánom a résztvevõk-
nek, hogy érezzék át Gyula futás
iránti elkötelezettségébõl fakadó
hitvallását. Emléke örökké szívünk-
ben él, és teljesítményének fényét
semmi sem homályosíthatja el. Kü-
lön köszöntöm Tabajdi Józsi baráto-
mat, és minden résztvevõt! Na-
gyon nagy köszönet személyednek,
a szervezésért!”

A résztvevõk úgy vélekedtek,
nagyon jó, hogy egyre kedveltebb
a futás, de a modernebb eszközök-
kel és a jobb lehetõségekkel a „ré-
giek” eredményeit még nem tud-
ták túlszárnyalni. (A magyar 100 ki-
lométeres férfi csúcsot 18 éve tart-
ja Bogár János 6:31:35 idõvel (Encs,
1999), míg a nõi 100 kilométeres
csúcsot Bérces Edit 17 éve, 7:25:21
idõeredményével (Winschoten
2000).  A szerk.)

Bérces Edit a rendezvény végén
méltatta, hogy nagy távolságokról
jöttek el neves futók a találkozóra,
egyetértve azzal a céllal, hogy sem
Hári Gyula, sem mások, akik már
nincsenek közöttük – teljesítmé-
nye mellett nem lehet szó nélkül
elmenni. Megérdemlik a fõhajtást.

A Zalaegerszegi Aszfaltszagga-
tók által házigazdaként segített
rendezvénynek a BGE zalaegersze-
gi gazdálkodási kara adott helyet.
Az összejövetelen fotókiállítással is
megemlékeztek Hári Gyuláról, aki
soha nem dicsekedett eredménye-
ivel, csupán edzésnaplójában írta
le futásait és élményeit. Ezekbe is
bele lehetett tekinteni a kiállítá-
son. A másnapi Zalaegerszeg és
Nova közötti zarándokfutáson a
teljes (30 km-es) távot teljesítette
Bozó Pál, Pezzetta Umberto és
Sergyán Gábor, résztávot futott
Hammer Emil és Hajdu Imre – hogy
virágot helyezzenek el Hári Gyula
novai sírjánál.

(A képeket Molnosné Hári Tí-
mea, Gyula lánya bocsátotta ren-
delkezésre Gyula archívumából.)

Antal Lívia

SPORT2 TÉRSÉG

Kiadó: ZALA-LAP Kiadói Kft. • Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes • ZALAI NAPLÓ • ISSN 1217-8403 • Felelõs szerkesztõ: Lukácsffy Dénes • Szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zala-
egerszeg, Békeligeti u. 1. • Pf.: 199 • Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (92) 599-353, telefon: (92) 599-354 • Marketing: Dr. Varga Zoltánné 06-30/9168-670 • E-mail: info@zalamedia.hu • HÉVÍZ,
KESZTHELY ÉS VIDÉKE • ISSN 0866-5575 • Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa • Szerkesztõség: 8360 Keszthely, Mártírok u. 2. • Telefon/fax/üzenetrögzítõ: (83) 777-487  • E-mail: zalalap@gmail.com

• Marketing: Szeglet Matild 06-30/720-5731 • Irodavezetõ: Szabóné Molnár Zsuzsa • A Zalai Napló munkatársai: Antal Lívia szerkesztõ-újságíró, 06-30/696-6668, Nemes Norbert, Pánczél Petra, Borda
Menyhért • Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest • Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ • Terjeszti a ZALA-LAP Kft.

Hári Gyula az Ibusz Maraton
céljában a Népstadionnál 1984-ben,

ideje 2 óra 39 perc 46 mp
Leonidas király lábánál a jelképes spártai dobogón. 

Balról James Zarei (2.), Bogár János (1.), Hári Gyula (3.)

FÕHAJTÁS HÁRI GYULA NAGYSZERÛ TELJESÍTMÉNYE ELÕTT 

A megye elsõ ultrafutójára emlékeztek

Kedves Olvasóink, tisztelt Partnereink,

a Zalai Napló következõ    száma  

2017. április 25-én jelenik meg.



A Zala Megyei Önkor-
mányzat részvételével in-
dult el 2.3 millió euro tá-
mogatással a Duna Régió
turisztikai vonzerõ nö-
velését célzó együttmû-
ködés.

Tizennégy partner indította el
az INSIGHTS projektet – „Integrált
Szelíd, Zöld és Egészségközpontú
Turizmus Stratégiák” – Ausztriá-
ból, Bulgáriából, Horvátország-
ból, Németországból, Magyaror-
szágból, Romániából, Szerbiából,
Szlovákiából és Szlovéniából. A
partnerséget a komarnoi (Szlová-
kia) Pons Danubii Európai Terüle-
ti Társulás vezeti. A 30 hónapig
tartó projekt (2017. január –
2019. június) az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap (ERFA) és az
Elõcsatlakozási Támogatási Esz-
köz (IPA) által finanszírozott
Interreg Duna Transznacionális
Program keretében valósul meg.
A Duna Transznacionális Program
fõ célja összehangolt eljárásmó-
dok és tevékenységek kialakítása
a program területen, erõsítve az
Európa 2020 stratégia elkötele-
zettségét az intelligens, fenn-
tartható és inkluzív növekedés
három dimenziója irányában.  

2017. február 27-28-án Tatán
tartották az INSIGHTS projekt nyi-
tó találkozóját és nyilvános indító
rendezvényét, melynek házigaz-
dája a Pons Danubii Európai Terü-
leti Társulás volt. Több mint 80 fõ

vett részt a ferencmajori Pikant
Pajtában rendezett eseményen,
ahol Mischl Jószef, Tata város pol-
gármestere, dr. Völner Pál, az
Igazságügyminisztérium államtit-
kára és Bencsik János ország-
gyûlési képviselõ  mutatta be az
észak-nyugat-magyarországi Tata
és Komárom-Esztergom megye
fenntartható turisztikai fejlesz-
téseit.

Csomor Gusztáv, a Duna
Transznacionális Program képvi-
selõje gratulált a vezetõ partner-
nek és a konzorciumnak a sikeres
projektindításhoz és részletesen
ismertette a program fõ célkitû-
zéseit és struktúráját. A Pons
Danubii igazgatója, Bara Zoltán
bemutatta az INSIGHTS projektet
és annak fõbb jellemzõit. Ulrike
Pröbstl-Haider, az INSIGHTS pro-
jektben tudásátadó partnerként
résztvevõ bécsi Természeti Erõ-
forrás és Élettudományi Egyetem
professzora a zöld turizmus je-
lenlegi trendjeirõl tartott elõ-
adást. 

Az INSIGHTS projekt a termé-
szeti és kulturális erõforrások
megõrzését középpontba helye-
zõ turisztikai stratégiák kialakítá-

sával keres megoldásokat a tér-
ségek vonzóbbá tételére. Az
INSIGHTS-ban résztvevõ régiók
mindegyike egyedülálló termé-
szeti és kulturális erõforrásokkal
rendelkezik, s egyúttal jelentõs
potenciállal bír a gyorsan növek-
võ rekreációs trend, a szelíd, zöld
és egészségközpontú turizmus
terén.  

A partnerek szoros együttmû-
ködést alakítanak ki az érintet-

tekkel nyolc régióban annak ér-
dekében, hogy releváns helyi
visszajelzéseket kapjanak a turiz-
mus jelenlegi helyzetérõl, vala-
mint ötleteket és javaslatokat
gyûjtsenek a szelíd, zöld és
egészségközpontú turizmus új
lehetõségeit illetõen. A partner-
ség tagjai nyolc integrált fenn-
tartható turizmus stratégiát dol-
goznak ki, amelyek alkalmazható-
ak lesznek a Duna Régió teljes te-

rületén. A partner régiók a követ-
kezõ eredményeket várják a pro-
jekt megvalósítása révén: intelli-
gens kártya rendszer, új turiszti-
kai csomagok, útvonaltervezõ
okostelefon-alkalmazások, öko-
neveléssel kapcsolatos új turiszti-
kai szolgáltatások, melyek kör-
nyezetbarát és egészséges élet-
módra ösztönöznek, rekreációs
programokat kínáló szelíd turiz-
mus hálózat, kerékpáros infra-

struktúrák, és fenntartható tu-
risztikai modellek vidéki és váro-
sias területekre vonatkozóan.    

Az INSIGHTS projekttel
kapcsolatos további információ: 

www.interreg-
danube.eu/insights

Vezetõ partner: 
Pons Danubii Európai Területi

Társulás (Szlovákia).
Az ERFA által társfinanszíro-

zott partnerek: Természeti Erõ-
források és Élettudományok
Egyeteme, Bécs (Ausztria), Tu-
risztikai Intézet (Horvátország),
CEEweb a Biológiai Sokféleségért
(Magyarország), Szlovénia Szíve
Fejlesztési Központ (Szlovénia),
Hargita Megyei Tanács (Romá-
nia), Zala Megyei Önkormányzat
(Magyarország), „Közép-Isztria"
Helyi Akciócsoport (Horvátor-
szág), Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség KKV Támogatói Központ-
tal (Bulgária), Donautal-Aktiv e.V.
(Németország).

IPA által társfinanszírozott
partner: Šumadija és Pomoravlje
Regionális Gazdaságfejlesztési
Ügynökség (Szerbia).

Társult stratégiai partnerek:
Plovdiv Járási Kormányzat (Bul-
gária), Isztria Régió – Turisztikai
Hivatala (Horvátország), Komá-
rom-Esztergom megye (Magyar-
ország).

Egészségügyi, valamint közmû- és közúti infrastruktúra fej-
lesztése terén szeretne együttmûködni Zala megyével a viet-
nami Dong Tháp tartomány, melynek hatfõs küldöttségét fo-
gadta a megyeházán dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés el-
nöke. 

Chau  Hong  Phuc, Dong Tháp tartomány népi bizottságának
elnöke elmondta, tartományuk a Mekong folyó deltájában
3300 négyzetkilométeres területen található, ahol 1,7 millióan

élnek. A mezõgazdaság a fõ tevékenységük, ezen belül gyü-
mölcsök, rizs és halak exportálásával foglalkoznak. 

Mint fogalmazott, Zala megyével egyrészt gazdasági
együttmûködéseket szeretnének kialakítani, éppen ezért zalai
befektetõkre számítanak feldolgozóüzemek létesítése, továb-
bá ivóvíz- és szennyvízhálózati valamint közúti infrastruktúra
kiépítése terén. A Zala Megyei Közgyûlés segítségét az egész-
ségügyi kapcsolatok kialakítása érdekében is kérnék, hiszen
szorosan együttmûködnének a zalaegerszegi Szent Rafael Kór-
ház szívsebészeti és kardiológiai osztályaival. 

Dr.  Alotti  Nasri, kórház szívsebészetének osztályvezetõ fõor-
vosa hozzátette, örömmel vette a kérést, miszerint mûködjön
közre a tartományban egy szívsebészeti centrum létrehozásá-
ban az ottani szív- és érrendszeri betegek ellátása érdekében.
Elmondta továbbá, hogy ez ügyben a vietnami küldöttség ellá-
togatott a kórházba, majd a város polgármesteréhez, akinek
szintén kifejezték ebbéli szándékukat. 

Dr.  Pál  Attila, a megyei közgyûlés elnöke felajánlotta a me-
gye közvetítõ szerepét a zalai vállalkozások elérésében, továb-
bá a vendégek figyelmébe ajánlott két zalai céget, amelyek a
vízkezelés terén rendelkeznek kiterjedt nemzetközi kapcsola-
tokkal.  

Bene Csaba és Pácsonyi Imre alelnökök, valamint dr. Mester
László megyei fõjegyzõ is részt vettek a megbeszélésen, mely
kölcsönös ajándékozással zárult. 
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VIETNAMI KÜLDÖTTSÉG A MEGYEHÁZÁN

Együttmûködnének

Integrált Szelíd, Zöld és 
Egészségközpontú Turizmus Stratégiák

Amédia hiteles és valóság-
hû tájékoztatásának fon-
tosságára hívták fel a fi-

gyelmet a szabad sajtó napja al-
kalmából rendezett sajtóregge-
lin. A megyei médiumok képvise-
lõit a Zala Megyei Kormányhiva-
tal, a megyei önkormányzat, a
rendõr-fõkapitányság és más za-
lai intézmény látta vendégül.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos köszönetét
kifejezve arról beszélt, milyen fon-
tos szerepe van a sajtónak a kor-
mány törvényalkotási munkájának
hiteles, tárgyszerû és gyors tájé-
koztatásában. A sajtónak ugyanak-
kor nehéz a munkája, hiszen egy-
egy esemény hiteles tudósítását
úgy kell megoldaniuk, hogy azzal
senkit se bántsanak meg. Szólt ar-
ról, hogy hamarosan induló zala-
egerszegi fejlesztések óriási érdek-
lõdést kísérnek a sajtó részérõl is.

Héder Miklós, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal igazgatója azt hang-
súlyozta, hogy a sajtószabadság a
demokratikus mûködés egyik leg-
fontosabb biztosítéka. A kormány-
hivatal fontosnak érzi a sajtóval va-
ló együttmûködést, mert a sajtó-

megjelenések által a lakosság
könnyebben eligazodhat a köz-
igazgatást érintõ kérdésekben.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke szintén köszönetét
fejezte ki a megye lakosainak hite-
les tájékoztatásáért, kiemelve azt,
hogy a zalai történések az orszá-
gos médiumokban is egyre na-
gyobb nyilvánosságot kapnak.
Ugyancsak beszélt a sajtó munka-
társainak nehéz feladatáról, misze-
rint mindig meg kell találniuk a kö-
zéputat a saját erkölcsi, emberi hit-
vallásuk és a hírek igazságtartalma
között.  

A rendezvényen megköszönte
továbbá a sajtó munkáját dr. Sipos
Gyula megyei rendõr-fõkapitány,
Györe Edina, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatóság me-
gyei kirendeltségének igazgatója,
Kajári Attila tankerületi igazgató,
valamint Takács Ottó katasztrófa-
védelmi igazgatóhelyettes.

MEGYEI
SAJTÓREGGELI

Dr. Pál Attila, dr. Alotti Nasri és Chau Hong Phuc a találkozón.
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Mozgalmas évnek ígérkezik a
2017-es esztendõ Nagykapornak
önkormányzata számára, ahol a
konyha felújítását, egy megsüly-
lyedt útszakasz valamint két utca
helyreállítását szeretnék elvégez-
ni. Emellett számítanak beadott
pályázataik kedvezõ elbírálására
is, ami további munkák megkez-
dését illetve megvalósítását von-
hatja maga után idén.

– Az idõsek otthonában lévõ
konyha felújítása tekintetében úgy
gondolkodunk, hogy a beruházási
költség 80 százalékát építés jellegû
munkákra, míg 20 százalékát új
konyhai eszközök beszerzésére
fordítanánk – avat a részletekbe
Sifter Péter, Nagykapornak polgár-
mestere. – Meghívásos pályáza-
tunkra három kivitelezõ cég adta
be pályázatát. A nyertes kiválasztá-
sában a kért költség mellett vállalt
határidõ is számított, hiszen a re-
konstrukciót a nyári szünetben
másfél hónap alatt szeretnénk el-
végeztetni. Ezen idõszakban a nyá-
ron is mûködõ óvoda, az idõsek
otthona, valamint a szociális és
vendégétkeztetés ellátását önkor-

mányzati hivatalunkhoz tartozó
egyik település segítségével kíván-
juk megoldani. A konyha moderni-
zációjával, az új konyhai berende-

zésekkel korsze-
rûbb feltételeket
szeretnénk terem-
teni a napi 220–240
adag étel elkészíté-
séhez.

– Milyen továb-
bi építési munká-
kat terveznek?

– A turistaház
alatti meredek ut-
cában egy partfal
beszakadt. Egyéb-
ként emiatt a part-
fal miatt nevezik a
helyiek a turista-
szállót parti ház-
nak. A vis maior pá-
lyázaton nyertünk
támogatást a több
mint harmincmillió
forintos beruházás

megvalósítására, melyben tíz szá-
zalékot tesz ki az önkormányzat ál-
tal vállalt önrész. A helyreállítás há-
rom területrészt érint, ami talán

nem látványos, de annál fonto-
sabb a további nagyobb károk el-
kerülése, valamint a biztonságos
közlekedés érdekében. Ezt a mun-
kát hamarosan elkezdjük.

– Folytatódhat az útfelújítás a
jól gazdálkodó önkormányzatok-
nak juttatott állami forrásból is.

– Az adósságkonszolidációban
nem résztvevõ önkormányzatként
kaptunk egyszer már tízmillió fo-
rintot, melybõl az orvosi rendelõt
újítottuk fel. Pályáztunk a második
tízmillió forint felhasználására is,
melybõl útfelújításokat tervezünk.
A Fõ utcában egy több száz méte-
res szakaszt fogunk helyreállítani,
ami az évekkel ezelõtt elvégzett
csatornázást követõen süllyedt be.
Egyetlen utunk murvás, ez pedig a
Béke utca, amit mart aszfaltozással

szeretnénk rendbe tenni idén. Re-
méljük, hogy a késõbbiekben vég-
leges aszfaltréteget is kaphat ez az
utca.

– Mely pályázatok tekinteté-
ben számítanak kedvezõ döntés-
re?

– A hivatal melletti régi fiúisko-
la valamint a turistaszálló külsõ fel-
újítására és energetikai korszerûsí-
tésére adtunk be egy-egy pályáza-
tot korábban. Pozitív elbírálásban
bízunk, hogy még az idén meg-
kezdhessük a rekonstrukciót,
melynek fõbb munkálatai külsõ
szigetelés, nyílászárók cseréje és
napelem beépítése lennének
mindkét épület esetében. 

Nagypáli gesztorságával több
településsel együttmûködve egy
munkaerõ-piaci projektet valósíta-

nánk meg, melyben többek között
képzéseket valamint az egészsé-
ges életmódhoz kapcsolódó ren-
dezvényeket valósítanánk meg a
szociálisan rászorulók számára. En-
nek pályázatát a közelmúltban
nyújtották be.

– Mi jellemzi az idei települési
programkínálatot?

– Amióta az IKSZT programban
felújítottuk faluházunkat, rendsze-
ressé váltak a különféle progra-
mok: alapítványi bál, pálinkamust-
ra, szavalóverseny, sportolók bálja
és tovább sorolhatnám az éves
rendezvényeket. A faluház Nagy-
kapornakon valóban mindenkié,
mert önkormányzatunk a helyi
családoknak ingyenesen bocsátja
rendelkezésre esküvõk, kereszte-
lõk, torok megtartására. A téli idõ-
szakban csak a fûtéshez kell hozzá-
járulniuk. 

Települési programkínálatunk-
hoz a nagy hagyományokkal bíró
rendezvények megtartása is hozzá-
tartozik, mint a kétnapos falunap
vagy a szüreti felvonulás, ami soka-

kat vonz más településekrõl is. Ha
már a hagyományt említettem, a
helyiek õsidõk óta õrzik a tûzgyúj-
tás hagyományát. Ennek napja áp-
rilis 30-a, amikor is kétszáz ember
felmegy a Bükhegyre, a kereszt-
hez, ahol tüzet gyújtanak. A szokás
eredetét senki sem tudja ponto-
san, valószínû, hogy a tavaszvárás-
hoz, a jó termés várásához kapcso-
lódik. Önkormányzatunk is hasonló
várakozással tekint a 2017-es esz-
tendõre, tervezett beruházásainak
megvalósítása tekintetében –
hangsúlyozta Sifter Péter.

Antal Lívia

MÁRCIUS 15-ÉRE EMLÉKEZTEK AZ ISKOLÁSOK

Mozgalmas év Nagykapornakon

– Az utak, járdák felújítására,
ahogy a közös önkormányzati
hivatal épületének rekonstrukci-
ójára már többször adtunk be a
pályázatokat, melyek ez idáig
nem jártak sikerrel. Mivel saját
erõbõl ezeket a fejlesztéseket
nem tudjuk megoldani, így to-
vább próbálkozunk – mondja
Iványi László polgármester. – Ki-
lenc település székhelyközpont-
ja Bázakerettye, ezért is szeret-
nénk energetikailag korszerûsí-
teni és külsõ megjelenésében is
megszépíteni a hivatal épületét.
Ez a beruházás illeszkedne ah-
hoz a pályázati tervünkhöz,
mely egy vonzó településköz-
pont kialakítását szolgálná. Egy
multifunkcionális településköz-
pont létesítésében gondolko-
dunk, sétányokkal, pihenõpa-
dokkal és információs táblákkal.
Bázakerettye jelentõs olajipari
múltjára tekintettel egy olajipari
múzeumot is létesítenénk egy
bontásra ítélt épület átalakításá-
val. Fejlesztési lehetõségekre
számítunk a Mura Nemzeti
Program kapcsán is, így várjuk a
pályázati kiírásokat.

– Idén 80 éves a magyar kõ-
olajbányászat. 

– Valóban, 2017-ben egy jeles
évfordulóhoz érkeztünk, hiszen
1937 novemberében a Budafa-

2-es kúton kezdte meg a terme-
lést az amerikai és magyar
vegyesvállalat Bázakerettyén,
ezért is tarják számon települé-
sünket, mint a magyar olajipar
bölcsõje. A 80. évforduló meg-
ünneplése kiemelkedõ ese-
ményként számít majd a szakma
és az érdeklõdõk figyelmére.

Nyár végén, õsz elején tervezik,
tervezzük megtartani a jubileu-
mi ünnepséget, melynek részle-
teirõl késõbb adunk ki tájékozta-
tást. Szervezése természetesen
már elkezdõdött. Önkormányza-
tunk idei falinaptárát a jubileum

jegyében adta ki, az olaj- és
földgázbányászathoz kapcsoló-
dó korábbi fotókkal.

– Emellett hagyományos
programjaikat is megtartják.

– Május utolsó hétvégéjén
rendezzük meg az 52. Olajos Te-
ke Kupát valamint a 11. Lukvár
Ferenc Emlékversenyt. Június
24-én a 11. Kerettyei Termálku-
pára várjuk a kispályás foci ked-
velõit. Falunapunkat augusztus
elején tartjuk. 

Várjuk a vendégeket a termál-
fürdõbe is, melynek karbantartá-
si munkáit már megkezdtük. Sze-

retnénk a fõbejáratot is rendbe
tenni és kicsinosítani a szezon
kezdetére, melyhez a Mol-tól vá-
runk támogatást. S persze bízunk
a jó idõben is, hogy májusban ki-
nyithassunk – mondta Iványi
László. 

Az 1848/1849-es for-
radalom és szabad-
ságharc immár 169.

évfordulójára idén is színvo-
nalas mûsorral emlékeztek
meg az általános iskola tanu-
lói a faluházban, márciusban
14–én. A versekkel, közös
énekléssel és a forradalmat
idézõ képek vetítésével szí-
nezett elõadást Sifter Péter
polgármester az iskola törté-
nelemtanáraként állította
össze és vezette le.

IDÉN 80 ÉVES A MAGYAR KÕOLAJBÁNYÁSZAT

Bázakerettye jubileumra készül 
Út- és járdafelújítások, a közös önkormányzati hivatal re-

konstrukciója, vonzó településközpont kialakítása egyaránt cél-
ja Bázakerettye pályázati szándékainak. 2017-ben egy jeles év-
fordulót is megünnepelnek, mégpedig a magyar kõolajbányá-
szat 80. évfordulóját.

Lassan ötszáz éve õrli a zalai földeken ter-
mõ búzát a tüskeszentpéteri malom, mely-
nek elsõ írásos emléke 1524-bõl származik,

az alsólendvai Bánffy uradalom javai között emlí-
tik. Ez egyben azt is jelenti, lisztjébõl immár ennyi
ideje fõznek, sütnek a háziasszonyok.

A malom
több évszáza-
dos történeté-
nek mai napig
fennálló tanú-
bizonyságai az
a háromemele-
tes épület,
amit 1889-ben
építettek, vala-
mint az 1900-
as évek elején
emelt betonsi-
ló. A Zala-
Cereália Kft. ál-
tal 1994 óta
mûködtetett
t ü s k e s z e n t -
péteri malom-
ban az elmúlt
idõszakban je-
lentõs fejlesztést hajtottak végre korszerû
gabonatároló-rendszert létesítve a takar-
mányüzem mellé. 

– 2015 év végén kezdtünk bele egy be-
ruházás-sorozatba takarmánygyártásunk
minõségi fejlesztése érdekében – mondta
érdeklõdésünkre Király László ügyvezetõ
igazgató. – Az elsõ ütemben nyolc darab
25 tonnás silórendszer épült fel a kész takarmányok
biztonságos tárolásához, amit már 2016-ban üzembe
állítottunk. A második ütemben négy darab 1150
tonnás siló készült el, mely együttesen 4600 tonna
gabona és kukorica tárolására alkalmas. A beruházást
idén január 27-én ünnepélyes keretek között Jakab
István, az Országgyûlés alelnöke adta át.

Emellett karbantartási munkákat is végeztünk a
malomban, illetve annak raktárait újítottuk fel az el-

múlt évben. Létesítettünk három új baromfitelepet
is. Mindezzel együtt az elmúlt másfél évben megva-
lósított beruházások összértéke meghaladja a 780
millió forintot. Most még szeretnénk vásárolni egy
palettázó gépet, ami az ötvenkilós zsákok rakodását
könnyíti meg. 

– Egy zalai számára a liszt egyet jelent a
tüskeszentpéteri liszttel. Hogyan teljesített a ma-
lomipar?

– Ez így igaz, hiszen a Zala-Cereália Kft. leginkább
a tüskeszentpéteri lisztrõl ismert. Örömünkre és elé-
gedettségünkre szolgál, hogy mennyire közkedvelt a
vásárlók körében. Az igényt kielégítve 2016-ban is 15
ezer tonna búzát õröltünk le lisztté, kihasználva a
malom teljes kapacitását. Termékkínálatunkban a
legnagyobb volument a BL 55-ös finomliszt képvise-
li. Szintén népszerû a BL 80-as kenyérlisztünk, mellet-
tük még elõállítunk réteslisztet, teljes kiõrlésû lisztet,
valamint búzadarát is. A kiskereskedelem mellett zsá-
kos és ömlesztett formában is értékesítünk lisztet
pékségeknek és gasztro vállalkozásoknak. 

– Milyen eredményekkel zárt a többi ágazat?
– A takarmánygyártást is teljes kapacitással végez-

tük a 48 ezer tonnás éves elõállított mennyiséggel.
Ennek 27 százalékát tíz saját mûködtetésû pulyka- és

csirketelepeinken hasz-
náljuk fel. Összesen 64
telepre szállítunk takar-
mányt az országban, ami
együttvéve 1,2 millió
pulyka valamint 3 millió
csirke ellátását biztosí-
totta takarmánnyal
2016-ban is. Zárt integrá-
cióban dolgozunk. Cé-
günk látja el napos állat-

tal és a takarmánnyal a termelõket, a vágóállatot
visszavásároljuk tõlük, amit mi értékesítünk a feldol-
gozóknak, biztosítva az egyforma minõséget.  

A tüskeszentpéteri liszt valódi helyi termék, hiszen
Zalában termett búzából állítja elõ a Zala-Cereália Kft.,
melynek tulajdonosai magyar magánszemélyek. A
liszt- és takarmánygyártásban idén is hasonló meny-
nyiséget terveznek, emellett 150 millió forint érték-
ben kívánnak megvalósítani kisebb beruházásokat.

BERUHÁZÁSOK A ZALA-CEREÁLIA KFT.-NÉL

Ha liszt, akkor tüskeszentpéteri

Korábbi felvétel
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(Folytatás  az  1.  oldalról.)

Nagy kihívás elõtt állnak,
de bízik abban, hogy meg-
tölthetik nézõkkel az új sta-
diont, tette hozzá az edzõ.

A köszöntõ beszédek után
Stróber László apát-plébános
áldotta meg a ZTE Arénát. 

A stadionátadó gálán a
megyei közéleti válogatott
és a megyei nõi válogatott
összecsapását a „közélet”
nyerte 2-1-re. A ZTE FC pá-
lyára lépett az FC DAC 1904
Dunaszerdahely, valamint az
SK Puntigamer Sturm Graz
ellen, az elõbbi 1-0-ás ZTE-
gyõzelemmel végzõdött,
míg a másik 1-1-es döntet-
lennel. A szlovák és az oszt-
rák csapat összecsapásán
nem született gól.

Az ünnepségen fellépett
Pál Kriszta énekes és Bot Gá-
bor színmûvész. A négysze-
res világbajnok magyar
freestyle-focista, Szász Kitti
labdazsonglõrködésével
nyûgözte le a nézõket. 

(Folytatás az. 1. oldalról.)
Kiemelte, hogy a magyaror-

szági jármûgyártás fejlõdéséhez,
a hazai kkv-k beszállítói szerepé-
nek megerõsítéséhez elengedhe-
tetlen, hogy a kutatásfejlesztést
Magyarországon végezzék. A 40
milliárd forintból megépítendõ
próbapálya egyedi lesz Európá-
ban, mert az elméleti és laborató-
riumi próbák mellett életszerû
helyzeteket is teremt a tesztelés-
hez. Épül egy oválpálya a nagy se-
bességgel való közlekedés kipró-
bálására, valamint egy intelligens
várost szimuláló pálya, ahol az au-
tonóm jármûveket tesztelik kü-
lönbözõ akadályok között. 

Jelezte továbbá, hogy a Nem-
zetgazdasági Minisztérium már
átutalta az elsõ hatmilliárd forin-
tot a projekt elõkészítéséhez.
Rendelkezésre fognak állni a fel-
tételek az alapkõletételhez és az
elsõ ütem 2018 tavaszi átadásá-
hoz. Tavaly novemberben már
aláírták az együttmûködési meg-
állapodásokat azon európai jár-
mûgyártókkal, telekommunikáci-
ós cégekkel és magyarországi
képviseleteikkel, melyek használ-
ni kívánják a tesztpályát kutatá-
saikhoz. 

Kara Ákos, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium infokommu-
nikációért és fogyasztóvédele-
mért felelõs államtitkára azt fûz-
te hozzá, hogy az új generációs
távközlési szolgáltatások, az 5G-
hálózat elsõ magyarországi tele-
pülése Zalaegerszeg lehet, ami ki-
derül május 19-ére, a tesztpálya
alapkõletételére.

A sajtótájékoztatón Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos azt hangsúlyozta,
hogy a 165 milliárd forintból
megépülõ R76-os gyorsforgalmi
út végre összeköti Zalaegersze-
get Budapesttel, mellyel a lakos-
ság és a helyi vállalkozások régi
kérése teljesül. Szintén kiemelte
annak jelentõségét, hogy az R76-
os a jármûipari tesztpálya funk-
cióját erõsítendõen okos elemek-
kel épül meg. Várhatóan két év
alatt lesz kész, a beruházás alap-
kövét idén õsszel tervezik lerak-
ni. Manninger Jenõ, a keszthelyi
térség országgyûlési képviselõje
azt mondta, a gyorsforgalmi út
Hévíz, Keszthely és a sármelléki
repülõtér bekötésével az egész
megye gazdasági fejlõdését szol-
gálja majd. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett,
hogy a hét változat után elfoga-
dott végleges nyomvonal a legol-
csóbb és a legjobb megoldás,
mert a sármelléki nemzetközi re-
pülõteret is összeköti az M7-essel.
Ennek elõnyét a jármûipari teszt-
pálya mellett a megépítendõ lo-
gisztikai konténerterminál is él-
vezni fogja, így közúton, vasúton
és légi úton minden adott lesz ah-
hoz, hogy a város jelentõs logisz-
tikai centrum szerepét tölthesse
be. Az R76-os gyorsforgalmi út,
valamint a jármûipari tesztpálya
létesítéséhez egyaránt illeszkedik
a Smart City intelligens városfej-
lesztés, melyhez az önkormányzat
a TOP-program által saját fejlesz-
téseket is meg kíván valósítani. A

polgármester jelezte továbbá,
hogy a Zalaegerszeg és Vasvár kö-
zötti gyorsforgalmi út tervezteté-
se elindult, 2019-re már várható-
an rendelkezésre állnak az enge-
délyes és kiviteli tervek.

2019-re a jármûipari tesztpá-
lya második üteme is befejezõdik
további jármûdinamikai modulok
és tesztzóna funkciók, valamint a
nagysebességû oválpálya meg-
építésével.

Antal Lívia

AZ R76-OS ZALAEGERSZEG ÉS BALATONSZENTGYÖRGY KÖZÖTT

Okos autóútként épül

Szándéknyilatkozatot írt alá
29 ország – köztük Magyaror-
szág – arról, hogy együtt dol-
goznak az önvezetõ, autonóm
jármûvek akadály nélküli közle-
kedésén az Európai Unióban –
mondta Lepsényi  István, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium gaz-
daságfejlesztésért és -sza-
bályozásért felelõs államtitkára
Rómából telefonon az MTI-nek
március 23-án. 

Hozzátette: a szándéknyilat-
kozatot a római szerzõdés alá-
írásának 60. évfordulójára szer-
vezett Digitális Nap címû uniós
konferencián látták el kéz-

jegyükkel az érintett országok
képviselõi.

Az államtitkár szerint ez a
nyilatkozat fontos technikai
kérdéseket vet föl, mint pél-
dául az automatizálás, a jog-
szabályok és az adatbiztonság
ügyét. 

Lepsényi István felidézte,
hogy tavaly novemberben a di-
gitális regionális konferencián a
visegrádi négyek (V4) már alá-
írtak egy megállapodást,
amelynek a célja, hogy az or-
szághatárok e jármûvek szá-
mára átjárhatóak legyenek. A
szándéknyilatkozatban ezt a

célt már egész Európára kiter-
jesztették. Kiemelte: Magyaror-
szág az európai és regionális
együttmûködésben is vezetõ
szerepet akar betölteni. 

Lepsényi István kérdésre vá-
laszolva elmondta: a zalaeger-
szegi tesztpálya nagyon fontos
a fejlõdés szempontjából, mert
itt majd stabil, ismételhetõ kö-
rülmények között lehet kipró-
bálni az önvezetõ jármûvek vi-
selkedését. Ez pedig elenged-
hetetlen a késõbbi jogszabá-
lyok megalkotásához, hogy
ezek a jármûvek közlekedhes-
senek a forgalomban.

SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ RÓMÁBAN

Önvezetõ jármûvek akadály nélkül az EU-ban

Stadionátadó

Közösségi tulajdonban levõ
közszolgáltatóként elsõsorban a
vízszennyezés ellen vesszük fel a
harcot, emellett a víztakarékos-
ságra is fel kívánjuk hívni a lakos-
ság figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért munkál-
kodnak, hogy a csapból tiszta,
egészséges ivóvíz folyjon, az el-
használt, szennyezett víz pedig
megtisztítva jusson vissza a fo-
lyókba, tavakba. Hazánk – azon
belül Zala megye – kitûnõ adott-
ságokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenkinek
jusson tiszta ivóvíz, hogy megma-
radhassanak a folyók és tavak,

erõfeszítéseket kell tennünk vi-
zeink megóvásáért, állapotuk ja-
vításáért. Becsülnünk és óvnunk
kell tehát a vízvagyont.

Március 21-én egész napos
nyílt napon láttuk vendégül a za-
laegerszegi ivóvíztisztító telepre
érkezõ 21 csoportot. Az üzemlá-
togatáson részt vevõ több mint
félezer gyermek bepillantást
nyert az ivóvíztermelés, -kezelés
és -elosztás rejtelmeibe, a
szennyvízelvezetés és -kezelés
alapjaiba, valamint laboratóriumi
vizsgálatokat és munkagépeket
tekintettek meg. A rendezvény
különlegességét az adta, hogy az
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
„Ökobuszai” szállították a csopor-
tokat, amelyek a Zalavíz Zrt. által
szennyvíziszapból elõállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt
napon került kiállításra az a közel

300 alkotás, amely a víz világna-
pi pályázatra érkezett.

Az üzemlátogatás ideje alatt ad-
tuk át rajzpályázataink nyertesei-
nek a jól megérdemelt díjakat. A
díjátadón Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város polgár-
mestere köszöntötte a résztvevõ-
ket. Beszédében kiemelte, hogy a
víz rendkívül fontos szerepet ját-
szik életünkben, és Zalaegerszeg
város vezetése arra törekszik,
hogy a lehetõ legjobb minõségû
ivóvizet biztosítsa a város lakóinak.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. el-
nök-vezérigazgatója beszédében
kitért arra, hogy milyen összetett
munka áll amögött a természetes
folyamat mögött, hogy megnyitjuk
a csapot és abból ivóvíz folyik.

A Zalavíz Zrt. 2002 óta igyek-
szik felhívni a figyelmet arra, hogy
ne vegyék az emberek természe-
tesnek a csapból folyó tiszta ivóvi-
zet, hiszen a környezettudatos
gondolkodás révén õrizhetõ csak
meg vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenkinek jus-
son tiszta ivóvíz, hogy megmarad-
hassanak a folyók és tavak, erõfe-
szítéseket kell tenni vizeink meg-
óvásáért, állapotuk javításáért.

Pályaorientációs nyílt nap
a Széchenyi István

Szakközépiskolában

A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Széchenyi

István Szakgimnázium és Szak-
középiskolája és a Zalavíz Zrt.
második alkalommal szervezett
pályaorientációs napot a Víz Vi-
lágnapja alkalmából. A szakkö-
zépiskolában indulnak vízügyi
szakképzések, ezekkel ismerked-
hettek meg a március 22-i szak-
mai napra érkezõ gyerekek.

Elsõként az oktatási intézményt
és az ott induló szakokat mutatták
be a résztvevõknek, ezt követõen
a víztisztításról és a szennyvízke-
zelésrõl hallottak elõadást.  Ezután
három helyszínt látogattak meg: a
Zalavíz Zrt. laboratóriuma meg-
vizsgálta a csoportok által beho-
zott vízmintákat, egy másik állo-
máson szerelvényekkel kellett egy
feladatot megoldaniuk, valamint az
iskola rendezett be egy standot,
ahol bemutatták a mûhelyeikben
található gépek egy részét.

A Zalavíz Zrt. 2017. évi víz világ-
napi rajzpályázatának díjazottjai:
Óvodás korcsoport:
III. helyezett: Halász-Lukács Ré-

ka, Belvárosi II. Számú Óvoda
II. helyezett: Horváth Mira Indira,

Bagodi Napsugár Óvoda
I. helyezett: Laska Bianka, Belvá-

rosi I. Számú Óvoda
Különdíj: Gróf Mánuel, Kodály Z.

Úti Óvoda

Általános iskola, alsós korcso-
port:

III. helyezett: Bakonyi Gergõ, Fe-
kete István Ált. Iskola, Bagod

II. helyezett: Kismányoki-Wallandt
Gertrúd, Liszt Ferenc Ált. Isk.

I. helyezett: Hári Hanna, Öveges
Ált. Isk. Andráshida

Különdíj: Zóka Panna, Ady Endre
Általános Iskola

Általános iskola, felsõs és kö-
zépiskolás korcsoport:
III. helyezett: Bíró Enikõ, Dózsa

Gy. Ált. Isk.
II. helyezett: Zavilla Andrea, Dó-

zsa Gy. Ált. Isk.
I. helyezett: Lekics Viktória, Béke

ligeti Ált. Isk.
Különdíjasok: Matolcsy Kíra, Pe-
tõfi S. és Dózsa Gy. Ált. Iskola,
és az Egerszeg Papír Kft. külön-
díját Gergely Renáta, a Zrínyi
Miklós Gimnázium tanulója ve-
hette át.

TISZTA VIZET!
VÍZ VILÁGNAP 2017

A 2017-es Víz Világnapja az ivóvíz védelmére hívja fel a figyel-
met. A Zalavíz Zrt. már tizenötödik éve ünnepli meg a jeles ese-
ményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és üzemlá-
togatással kívántuk felhívni a figyelmet természeti kincsünk fon-
tosságára. Társaságunk a 2017-es Víz Világnapja alkalmából
egyfordulós rajzpályázatot hirdetett, „Tiszta vizet!” szlogennel,
amellyel elsõsorban a fiatalabb korosztály figyelmét kívántuk a
víz felé fordítani.



FESZTIVÁL6 TÉRSÉG

AMagyar Mûvészeti Feszti-
válok Szövetségének tel-
jes jogú tagjaként Nagy-

kanizsán 2000 óta szervezünk Ta-
vaszi Mûvészeti Fesztivált, ám en-
nek elõtte is voltak kitûnõ tavasz-
köszöntõ kulturális, illetve zenei
elõadás-sorozatok. Az ezredfordu-
ló óta a nagykanizsai értõ és érzõ
közönség visszajelzése és igénye
alapján már összmûvészeti feszti-
válokat rendezünk. 

Idén március 31-étõl április 10-
éig egy újabb, remekbe szabott, or-
szágos hírû elõadómûvészekkel, tár-
sulatokkal, zenekarokkal valamint
helyi, megbecsült mûvészeti cso-
portokkal várjuk a kanizsai, a kör-
nyékbeli és a távolabbról érkezõ ér-
deklõdõket – mondta érdeklõdé-
sünkre Kovácsné Mikola Mária, a kul-
turális központ igazgatója.

A HSMK Õsze András galériájá-
ban március 31-én, 17.30-kor nyit-
juk meg a Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelepek gyûjteményes kiállítá-
sát, ahol európai, ázsiai, afrikai és
amerikai alkotók munkái is látható-
ak. Ludvig Zoltán festõmûvész a
kisrécsei Kendli majorban 25 éve
mûködõ mûvésztelep képzõmûvé-
szeti gyûjteményébõl válogatta ki a
tárlat anyagát. E napon 19.00 óra-
kor Nagykanizsa Város Vegyes-
karának „Tavaszhozó” címû ünnepi
hangversenye veszi kezdetét,

Cseke József karnagy vezényleté-
vel. A zongorán közremûködõ
Gölles Martin részvételével az

1975-ben alakult kórus szakrális
mûveket mutat be és a jókedvet
idézõ kórusmûvek mellett felcsen-

dül Bárdos Lajos: Thúry György em-
lékezete címû alkotása is. Április el-
sején este héttõl a Medgyaszay Ház

vendége lesz Szõke Nikoletta, a
nemzetközileg is ismert és elis-
mert, Junior Príma-díjas jazz-éne-
kesnõ valamint Takács Nikolas, ha-
zánk egyik legjobb és legnépsze-
rûbb pop-elõadója, akik kitûnõ hát-
térzenekarral kínálnak igazi, zenei
csemegét. Áprils 3-án este héttõl a
Medgyaszay Házba az Orlai Produk-
ció egy színházi vendégjátékára,
Gerlóczy Márton: A csemegepultos
naplója címû elõadására invitáljuk a
publikumot. A kritikák szerint Ötvös

András kamaraprodukciója freneti-
kus lesz. 

Április 4-én Grecsó Krisztián és
Kollár–Klemencz László zenés irodal-
mi estjén egy író és egy zenész, dal-
szerzõ tapossák együtt a tandem
pedálját a Medgyaszay Házban. A
Nõk, nõk, férfiak – GreCSÓKOLlár ze-
nés kalandozáson régi történetek-
kel, fülledt adomákkal, legendákkal
szórakoztatnak. Ötvenéves születés-
napját ünnepli a Kamera '67, helyi,
kisfilmkészítõ, patinás amatõr, füg-
getlen filmfesztiválok sikert hozó
filmstúdiója. Április 5-én este hattól
a HSMK-ban tartott évfordulós ren-
dezvényen õket köszöntjük. 

Április 7-én a HSMK színházter-
mében „Fergeteges” címmel az
ExperiDance mutatja be Román
Sándor koreográfus táncdrámáját.
A táncosok mellett a közismert ze-
ne is garancia a fergeteges tánc-
színházi élményre, melyet Radics
Ferenc és zenekara játszott fel. A
fesztiválzáró hangverseny április
10-én, 19.00 órától lesz a Kálvin té-
ri református templomban. A java-
részt barokk zenemûveket feldol-
gozó Régi Zene Koncertet a 2014-
ben alakult, a helyi zeneiskola egy-
kori kiváló hegedûtanár-igazgatójá-
ról nevet kapott Fentõs Ferenc Ka-
marazenekar tagjai adják. Belépõje-
gyek a HSMK információs szolgála-
tánál, valamint a helyszínen, az elõ-
adás napján válthatók.

NAGYKANIZSÁN MÁRCIUS 31-TÕL ÁPRILIS 10-IG

Tavaszi Mûvészeti Fesztivál

Zala megyében az õszi ve-
tések nagy része kedvezõ ál-
lapotban van, a gazdák meg-
kezdték a tavaszi kalászosok
vetését is – közölte a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara
megyei elnöke az MTI-vel.    

Süle Katalin elmondta: a
növénytermesztõk a tavaszi
árpa, búza és a zab csaknem
66-77 százalékát már elvetet-
ték. Az elõzetes tervek sze-
rint tavaszi árpát 2,8 ezer, ta-
vaszi búzát 2 ezer, zabot pe-
dig ezer hektáron termelnek
Zala megyében. A tervek sze-
rint csaknem 6 ezer hektár
lesz a szója vetésterülete,
ezer hektárt meghaladó terü-
leten pedig más növényeket –
borsót, burgonyát, olajtököt,
mustárt, lucernát – vetnek.

Az aktuális növényvédel-
mi és tápanyag utánpótlási
feladatokat folyamatosan
végzik a gazdák, ha kedvezõ
lesz az idõjárás, 1-2 héten
belül elkezdik a kukorica és a
napraforgó vetését is. A ve-
tési szándék szerint a kukori-
ca vetésterülete 38 ezer hek-
tár, míg a napraforgóé 8 ezer
hektár lesz. 

Zala megyében a 110 ezer
hektárnyi vetésterületen fe-
le-fele arányban termelnek
õszi és tavaszi szántóföldi
növényeket. Az õszi vetések
nagy része kedvezõ képet
mutat, a gazdák végeztek az
elsõ fejtrágyázásokkal, so-
kan már az elsõ növényvé-
delmi munkákat is befejez-
ték. A belvizek megszûntek,
az idõjárás elfogadható, a
gazdák esõt várnak és nem
túl gyors felmelegedést.

MEGKEZDÕDÖTT

a tavaszi
vetés

VW Passat Vl 2.0 pdTDI 2006. 11.  209.563 km, Magyarországon vásárolt,

második, nemdohányzó tulajdonos, törésmentes, szép állapot. Automata,

digitális klíma, fûthetõ tükrök, ülések ABS, ASR, elektromos vezetõ oldali

ülés, elektromos ablakok, 8 db légzsák, tempomat, fedélzeti számítógép.

Világoskék metál. Ár: 1.580.000 Ft. Érd.: +36-30/526-4367EE
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HORIZONT 7RÉGIÓ

A miniszteri biztos a kastély- és
várprogram beruházásait ismer-
tetve szólt arról, hogy hazánkban
20 kastély és 19 vár kap jelentõs
fejlesztést mintegy 55 milliárd fo-
rintból. Hosszú távon is gazdasá-
gosan fenntartható, nyugat-eu-
rópai színvonalú, turisztikai célú,
munkahelyteremtõ, komplex
funkciókat magában foglaló, a
mai kor igényeinek megfelelõ,

gazdaságélénkítõ beruházások in-
dulnak, melynek révén nem csu-
pán fizikai, de szellemi rehabilitá-
cióra is sor kerül. A keszthelyi kas-
télyban új, bevételszerzõ szolgál-
tatási csomagokat fognak kipró-
bálni. Helyi termékekkel töltött
piknikkosarak vásárlásával le lehet
telepedni az angolparkban, de
kölcsönözni lehet korhû játéko-
kat, esetleg modern sporteszkö-
zöket is. Sorozatként gyûjthetõ
emlék- és ajándéktárgyak árusítá-
sa is megkezdõdhet majd –
mondta el.

A kastély és a park újdonságai-
ról Pálinkás Róbert kifejtette:

másfél milliárd forint uniós és 4
milliárd forint hazai forrásból star-
tol, és jövõ év végére befejezõd-
het a II. fejlesztési ütem, amely-
ben megvalósul a kastélyépület
részleges gépészeti felújítása. Az
enteriõr rekonstrukció mellett új
kiállítási tematikát alakítanak ki. 

A vadászati múzeum két új di-
orámával bõvül, a volt honvédsé-
gi területen lovas és agrárpályát

alakítanak ki. A kertészet terüle-
tén díszmadárház épül. Az egyko-
ri fejõház rekonstrukciója kereté-
ben látvány-sajtkonyha és a tej
útját láttató tárlat létesül. Lesz
történelmi játszótér és kerékpá-
ros fogadói pont is. Megtörténik a
kertészeti területek megfelelõ el-
rendezése.  A kastély parkja a je-
lenlegi harmadával, 24 hektár
nagyságúra bõvül. 

A történelmi kastélypark
Millner-féle kerttervek szerinti fel-
újításához kapcsolódóan meg-
szüntetik a Pál utcát és ezzel egy
idõben a felújított Bécsi-kapu ut-
ca két végére két körforgalmi

csomópont létesül. A parkot je-
lenleg kettészelõ autóút elbontá-
sához, a kastélypark rekonstrukci-
ójához, a parkösszevonásokhoz
várhatóan nettó 3 milliárd forint
áll rendelkezésre. A Fenék-
pusztára vezetõ, hét kilométer
hosszú fenyves allét alkalmassá
teszik sétakocsikázásra. A várossal
egyeztetve tervben van a Kastély
utca kétirányúsítása, forgalom-
csillapítással. 

A Szalasztó utca kétirányú-
sítása, a Vásár tér átépítése új
körforgalmi csomópont létesíté-
sével, új parkoló építése is meg-
történik. Áprilistól havi egy, a kas-
tély honlapján meghirdetett na-
pon a keszthelyiek ingyenesen lá-
togathatják a teljes múzeum-
együttest.  

Az elkövetkezõ években a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökséggel
együttmûködve, a „Balaton Prog-
ramban” 1,5-1,5 milliárd jut az
egykori Festetics-ingatlanok: Fe-
nékpuszta és Szántódpuszta mo-
dernizálására. Egymilliárd forint-
ból megkezdõdhet a Festetics tu-
risztikai termékfejlesztés. Elkészül
a világörökség várományosi hely-
szín pályázat, megújul a vadászati
múzeum a 2021-es vadászati vi-
lágkiállításra. A kastély fejleszté-
sének III. ütemében az épület tel-
jes mûszaki helyreállítása is meg-
valósul mintegy 9,2 milliárd fo-
rintból.                                          

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõjeként adott
áttekintést a fejlesztési projektek
Keszthelyre és a környékre gyako-
rolt hatásairól. Mint megemlítet-
te, a megye egyik legnagyobb tu-
risztikai attrakciófejlesztése nem-
zeti kulturális örökség- és érték-
védelmi szempontból is jelentõs,
de fontos a Festeticsek által élet-
re hívott tradíciók õrzése miatt is.
A nyugat-balatoni térség turizmu-
sának zászlóshajójának moderni-
zálása azért is üdvözlendõ, mert
kertépítészeti és egyéb vonatko-
zásokban is a korhû, eredeti álla-
potok visszaállítása a cél.

Nemes Norbert

A héten megkezdték a közvé-
lemény által „TB-székházként” is-
mert épület utcafrontjának fel-
állványozását Zalaegerszegen,
mellyel újabb rekonstrukció in-
dult el a Zala Megyei Kormányhi-
vatal energetikai projektjében.
Az állványozást úgy oldják meg,
hogy az a lehetõ legkevésbé za-
varja a gyalogosközlekedést.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott érdeklõdésünkre elmondta, a
projekt keretén belül tíz hivatal újul
meg a megyében, köztük hét Zala-
egerszegen. A megyeszékhelyen
eddig a Zrínyi úti erdészetiosztály, a
Kinizsi úti növény- és talajvédelmi
osztály, a Göcseji úti élelmiszerlánc-
biztonsági osztály, valamint a Már-
tírok útjai földhivatal épületének
beruházása készült el.

A Kossuth utca 9–11. szám alat-
ti épület még az 1980-as évek ele-
jén létesült monolit vasbeton szer-
kezetû pillérvázzal. A jelenlegi mû-
anyag hõszigetelõ nyílászárókat
mintegy 12 éve építették be, me-
lyek már nem felelnek meg a mai
elõírásoknak. A bruttó 124,6 millió
forintos felújítás során az összes
nyílászárót kicserélik, szigetelik és
festik a homlokzatot, korszerûsítik
a világítást, valamint napelemeket
helyeznek el. Az energetikai fej-
lesztéstõl évi közel 8 millió forint
megtakarítást várnak.

Az épületben a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Za-
laegerszegi Járási Hivatal Foglal-

koztatási, Családtámogatási és Tár-
sadalombiztosítási Fõosztálya, vala-
mint a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelõ Nyugat-dunántúli Terü-
leti Hivatala mûködik, összesen 114
munkatárssal.

A rekonstrukció során úgy biz-
tosítják a gyalogosok biztonságos

közlekedését, valamint az ott par-
koló autók épségét, hogy az áll-
ványzat mellé védtetõt, valamint
védõfüggönyt helyeznek ki az épü-
let teljes hosszában. A gyalogosok
biztonságos közlekedésének érde-
kében a homlokzati állvány várha-

tóan 2017. május második hetéig a
helyszínen marad. 

– Az energetikai felújítás az épü-
letben található szervezeti egysé-
gek ügyfélszolgálati tevékenységét
nem befolyásolja, az ügyfélfoga-
dást – a megszokott idõben – za-
vartalanul biztosítjuk az ügyfeleink

számára. Az épület kivitelezési
munkálatai a 2017. június 8. és jú-
nius 11. között megrendezendõ
Egerszeg Fesztiválra befejezõdnek,
addig is kérjük és köszönjük az ál-
lampolgárok türelmét – mondta dr.
Sifter Rózsa.

ÚJABB FEJLESZTÉSEK A FESTETICS-KASTÉLYBAN

Teljesen helyreállítják egykori parkját

BIZTOSÍTJÁK A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉT

Megújul a TB-székház

Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Vár-
program miniszteri biztosa, továbbá Pálinkás Róbert, a Helikon
Kastélymúzeum ügyvezetõ igazgatója, Manninger Jenõ ország-
gyûlési képviselõvel közös, március derekán tartott sajtótájé-
koztatón ismertették a keszthelyi Festetics-kastély küszöbön ál-
ló, uniós és hazai források felhasználásával jövõre és 2019-ben,
illetve a rákövetkezõ években megvalósuló fejlesztéseit.

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált

autók javítása
• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,

1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA
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– Attól, hogy nézegetjük az
órát, még nem fogunk tudni el-
aludni, sõt még idegesebbek, fe-
szültebbek leszünk. Alvásunkat na-
gyon komolyan megzavarhatja az
is, ha mobiltelefonunk egész éjjel
is csipog üzenetküldésekkor. Ez
olyan hullámzást idéz elõ alvásunk-
ban, amire ugyan nem emlék-
szünk, de mégis ébredés közeli ál-
lapotba kerülünk. Hiába alszunk
nyolc órát, ha közben 8-10-szer
megébredünk, vagy ilyen ébredés
közeli állapotba kerülünk. Ugyanez
a helyzet a horkolással, és az alvási
apnoéval (ami egy alvás közbeni
légzészavar), melyek szintén töre-
dezetté teszik alvásunkat. Az éb-
resztõóra és mobiltelefon nézege-
tése egyébiránt elindít egy folya-
matot, ami az éberségi szintet fel-
felé viszi. Autó ment el a ház elõtt,
ugat a szomszéd kutyája, mért
most jött haza a szomszéd – elkez-
dünk tehát éjjeliõrként viselkedni,
mint akinek az a dolga, hogy fi-
gyelje környezete minden rezdülé-
sét, és emiatt ébren is maradjon.

– Milyen okai lehetnek az ál-
matlanságnak? 

– Ötven százalékában testi be-
tegségek állnak az okok hátteré-
ben, így a magas vérnyomás, vagy
vesebetegség, ami miatt éjszaka is
ki kell menni. Ugyanennyire van-
nak jelen a pszichés okok, a szo-
rongásos betegedések és a de-

presszió. Az utóbbinak éppen
egyik tünete az alvászavar, ami
többnyire álmatlanságot és kisebb
arányban túlalvást jelent. Továbbá
léteznek pszicho-fiziológiai okok,
mint a tartós stressz, valamint az
alvás-ébrenlét ciklusok felborulá-

sa. A 20. század embere ugyanis
meghódította az éjszakát, gondol-
junk a három mûszakra, a vizsga-
idõszakra, vagy egy nagyvárosra,
ahol éjszaka is minden nyitva van. 

– Milyen szándékkal hozták
létre az alvásjavító programot?

– Itt a pszichiátrián régóta fog-
lalkozunk az álmatlanság problé-
májával, mely egyik tünete a pszi-

chés megbetegedéseknek, vagy
például az alkoholmegvonásnak.
Ezért dolgoztunk ki egy alvásjavító
programot, mely azoknak is ren-
delkezésére áll, akik három mûsza-
kos munkarendben, vagy éppen a
vendéglátásban dolgoznak. Náluk
igencsak felborul a szervezet belsõ
ritmusa, ami az éjszakai alváshoz
és a napközbeni aktivitáshoz iga-
zodik.

– Mibõl áll a program?
– Az állapotfelmérés és az alvás-

zavar okainak feltárása után sze-
mélyre szólóan állítjuk össze az al-

vásjavító programot. Ez a szolgál-
tatás térítésmentesen a nappali
kórház keretében vehetõ igénybe,
melyrõl szívesen adunk tájékozta-
tást a 92/501-500 telefonszám
2421, 2312 mellékein. Felhívnám a
figyelmet, hogy a hozzánk forduló
járóbeteg diagnózisa csupán az
alvászavara lesz, tehát nem pszi-
chiátriai betegként lesz jegyezve.

A 2-3 hetes kezelés egyik módsze-
re a fényterápia, aminek segítsé-
gével hatékonyan kezelhetõ az al-
vás-ébrenlét felborulása miatti ál-
matlanság. Az UV nélküli teljes tar-
tományú polarizált fényben reggel
vagy délelõtt fél órát töltenek el a
páciensek, miközben olvashatnak,
zenét hallgathatnak. 

Az alváshigiénés tanácsadás so-
rán arról beszélünk, hogyan vál-
toztassák meg szokásaikat és ala-
kítsák ki környezetüket a jobb al-
váshoz. Sokan a szorongás, az ál-
landó aggódás miatt nem tudnak
elaludni, amin sokat segíthetnek a
relaxációs gyakorlatok. Az úgyne-
vezett mindfulness terápia haté-
konyan csökkenti a stresszt az
aggasztó, aggodalmaskodó gon-
dolatok megregulázásával. A
mindfulness meditáció arra is
megtanít, hogy elménkkel többet
legyünk a jelenben, és kevesebbet
szorongjunk a múlt és a jövõ mi-
att. Hazánkban elsõként vezettük
be a horkolás fizioterápiáját egy
brazil kutatócsoport által 2015-
ben kifejlesztett eljárás nyomán.
Így gyógytornászaink szájüregi és
garattornát is oktatnak, ami nagy-
mértékben csökkentheti a hor-
kolást. Emellett mechanikus orr-
tapasz kipróbálására is van lehe-
tõség. 

Az alvásjavító programmal csak
az álmatlanságot tudjuk kezelni,
más alvászavarok esetében orszá-
gos alváscentrumokba irányítjuk a
betegeket. Jelenleg minden remé-
nyünk megvan arra, hogy a zala-
egerszegi kórházban is létesülhet
alváscentrum – zárta a beszélge-
tést dr. Szabó József. 

– Antal Lívia –

Szász Szabolcs harmonikamûvész és tanítványa, Novák Atti-
la klasszikus harmonikakoncertjének adott helyet a közelmúlt-
ban a gelsei Sarlós Boldogasszony templom, amely a program
hírére zsúfolásig megtelt.

– A koncerten szárnyra kelõ dallamokat olasz Victoria típusú
harmonikán adták elõ – mondta érdeklõdésünkre Jakabfiné
Bársony Judit, a Petõfi Sándor Emlékkönyvtár vezetõje, Az est
egy zenei idõutazás is volt egyben, hiszen a barokk zenétõl el-
jutottunk a mai kortárszenéig. Felcsendültek Bach, Vivaldi,
Haydn, Bartók Béla, Piazzola és Lukács György ismert és kevés-
bé ismert mûvei. 

Az elhangzott repertoár igazán jó választás volt, a közönség
megismerhette a harmonikában rejlõ lehetõségeket, bemutat-
va az árnyaltságot, a dinamikát és szenvedélyt, ami e hang-
szert, s megszólaltatóit jellemzi. Igazán különleges élmény volt
például Vivaldi hegedûn megszokott dallamait harmonikán hal-
lani. Felejthetetlen, fergeteges koncertélményben volt részünk,
köszönet érte az elõadóknak, és reméljük még lesz alkalom új-
ra hallani!

Novák Attila egy budapesti mûvészeti szakközépiskola ta-
nulója, Szász Szabolcs aktív muzsikusként sokszínû zenei tevé-
kenységet folytat: fellép, tanít, dalokat ír, színházi produkciók-
ban mûködik közre.

NAGYSIKERÛ HARMONIKAKONCERT GELSÉN

Szenvedély és dinamika
ALVÁSJAVÍTÓ PROGRAM A SZENT RAFAEL KÓRHÁZBAN

Ne nézegesd órádat, mobilodat éjjel!
Aki álmatlanságban szenved, jobb, ha nem tart órát a háló-

szobában, mobiltelefonját vagy kapcsolja ki, vagy legalább
lépjen le a wifirõl, hogy semmiféle felesleges környezeti in-

gerrel ne terhelje magát éjszaka. Az álmatlanság és más alvászava-
rok mögött persze számos ok áll még. A Szent Rafael Kórház pózvai
nappali kórházában alvásjavító programmal állnak rendelkezésre,
melyrõl dr. Szabó József PhD részlegvezetõt kérdeztük. 

Dr. Szabó József a fényterápiás kezelést mutatja be.

Húsvéthétfõi
játszóház

2017. április 17.

A Göcseji Falumúzeum
10.00–18.00 óra között nyitva
tart húsvéthétfõn. A húsvéti
program  14.00 órától 17.00
óráig várja a látogatókat. (Fu-
tóverseny, tojáskeresés, kéz-
mûves foglalkozások, húsvéti
zenés-táncos programok, az
Egerszeg Rádió élõben jelent-
kezik ezen a napon a falumú-
zeumból.) 

Itt az ószeres! 
Régiségkereskedõk napja, 

régiségek seregszemléje

2017. április 22.
10.00–18.00

Kincsvadászok, figyelem!
Zalaegerszegen elsõként
nyitja meg kapuit a régiség-
kereskedõk vására a Göcseji
Falumúzeumban. A szervezõk
várnak mindenkit, akiket ér-
dekelnek az antik órák, pol-
gári és népi bútorok, szõtte-
sek, porcelán tárgyak, fest-
mények és kisplasztikák.

ÁPRILISI
PROGRAMOK

a falumúzeumban

www.zalamedia.hu

www.zalasport.hu


