
A tesztpálya tervezésérõl szóló
megállapodást a Nemzetgazdasági
Minisztérium irányítása alatt álló
Autóipari Próbapálya Zala Kft. kép-
viselõje írta alá a Fõmterv Mérnöki
Tervezõ Zrt. és a Horiba Mira Ltd.
konzorciumával.

A miniszter hangsúlyozta: a
szerzõdés megkötésével a projekt
a tervezett ütemben és a megha-
tározott tartalommal valósul majd
meg. Kiemelte: a tesztpályával
olyan nagyberuházást indított el a
kormány, amellyel Magyarország-
nak a jármûgyártás területén meg-
lévõ jó pozícióját tovább kívánja

erõsíteni, egyben hozzájárul a ku-
tatás-fejlesztés elmúlt évtizedek-
ben elért eredményeinek megõr-
zéséhez, erõsítéséhez.

A miniszter rámutatott: a szer-
zõdés megkötése azt jelenti, hogy
a zalaegerszegi tesztpálya építése
„ráfordul a célegyenesre”. Elmond-
ta: a szerzõdés „a tesztpálya speci-
fikus elemekkel kapcsolatos terve-
zési feladatainak” elvégzésérõl
szól. A pálya azon elemeinek a
megtervezését jelenti, amelyek le-
hetõvé teszik, hogy a hagyomá-
nyos jármûvek tesztje mellett az
autonóm és az elektromos jármû-

vek vizsgálatait is el lehessen itt
végezni, a szerzõdés értéke 473
millió forint plusz áfa.

Varga Mihály a szerzõdõ partne-
rekrõl elmondta: a japán Horiba
csoporthoz tartozó angol Horiba
Mira Ltd. jelentõs tesztelési tudás-
sal, komoly tapasztalattal rendel-
kezik tesztpályák üzleti és mûszaki
mûködtetésében. A már 70 éves
jármûipari tapasztalattal rendelke-
zõ vállalat aktívan tevékenykedik
az autonóm jármûvek teszte-
lésében, ezáltal az önvezetõ au-
tóknál is a világelsõk közé tartozó
cég adja a szaktudását a zalaeger-
szegi tesztpálya felépítéséhez. A
nemzetgazdasági miniszter ki-
emelte: a szerzõdés megkötése
egyben azt is jelenti, hogy tovább
erõsödnek a kölcsönös megbecsü-
lésen alapuló brit–magyar gazdasá-
gi kapcsolatok.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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Igazán változatos programokkal kínál kikap-
csolódási és szórakozási lehetõséget minden
korosztály számára az április 27-én induló
Kanizsafest, melyhez a tavalyi esemény fotóival
szeretnénk kedvet teremteni. A dél-zalai város
legnagyobb ünnepén kitüntetésekkel ismerik el

a kiemelkedõ teljesítményt nyújtókat, és olyan
látványos programokra is sort kerítenek, mint a
raklapfestés a P-napon és szombati párnacsata.
A szervezõk célja a vidámság mellett nem más,
minthogy új magyar rekordokat állítsanak fel.  

(Folytatás  az  5.  oldalon.)

VILÁGSZÍNVONALÚ CÉG SZAKTUDÁSÁVAL

Épül a zalaegerszegi tesztpálya
Világszínvonalú létesítmény valósul meg Magyarországon azzal,

hogy egy 70 éves jármûipari tapasztalattal rendelkezõ, az önvezetõ
autók fejlesztése területén is a világelsõk közé tartozó cég szaktudá-
sával épül fel a zalaegerszegi tesztpálya – mondta Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter szerdán Budapesten, a tesztpálya tervezési
feladatairól szóló szerzõdés aláírásának alkalmából.

Tunkel Nándor paralimpiai
bronzérmes erõemelõ zalaig-
ricei családi házuk emeletén ki-
alakított kis helyiségben edz je-
lenleg. A tokiói paralimpiára
való felkészülését segítve Vigh
László országgyûlési képviselõ
elindított egy kezdeményezést.
Vállalkozók, támogatók felaján-
lását várják, hogy egy korszerû
mini edzõcsarnokot építsenek
fel a családi ház udvarán. 

(Folytatás  a  4.  oldalon.)

Új edzõterem
Tunkel Nándornak

Horváth Gyöngyi, Tunkel Nándor és Vigh László

Nagykanizsa város ünnepén

www.zalamedia.hu

www.zalasport.hu
Sporthírek, sportinformációk

Zala megyébõl
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A Zala Megyei Kormányhi-
vatal Ötórai tea rendezvénye
keretében emlékezett meg a
Költészet napjáról 2017. ápri-
lis 10-én. A Zala Megyei Ön-
kormányzat részérõl vendég-
elõadóként Pácsonyi Imre al-
elnök vett részt az ünnepsé-
gen és szavalta el kedvenc
versét, hasonlóan több, vál-
lalkozó kedvû kormányhiva-
tali dolgozóhoz. Meghívott
vendégként szavalt még a
rendezvényen Németh János
Kossuth-díjas keramikus, a
Nemzet Mûvésze és Paál Ist-
ván, a Magyar Nemzeti Szö-
vetség Zala megyei elnöke is.

A költészet
napján

A Zalai Napló legközelebbi száma május 23-án jelenik meg.

Sikeres volt a magyar–norvég
jazz-zenei projekt

A Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. sikeres pá-
lyázatot nyújtott be az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében
a kortárs elõadó-mûvészeti együttmûködések elõmozdítására. A
norvég és magyar szervezetek által közösen megvalósított projekt –
melynek középpontjában a jazz-zenei mûvészeti ág, illetve az elõ-
adómûvészek munkájának megismertetése, népszerûsítése áll –
befejezéséhez érkezett.

A magyar és norvég zenei partnerség legfontosabb eredménye,
hogy a jazz mûfajt közérthetõvé tették a széles közönség számára,
köszönhetõen részben a Magyarországon és Norvégiában megtar-
tott koncerteknek, részben pedig annak az egyedi zenei oktatási
kurzusnak, melyre az ország minden részérõl érkeztek tanulók,
amatõr és profi jazz-zenészek. 

A projekt során kétoldali együttmûködés keretében a jazzstílus-
sal kapcsolatban kialakított képet egy magasabb szintre emelték. A
Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. norvég partneré-
vel közösen létrehozott egy közös szakmai jazz platformot, valamint
norvég–magyar koprodukció keretében megjelent egy hanglemez,
továbbá videoklipek kerültek leforgatásra.

A projekt hivatalos honlapján (http://cbjazz.omega-csoport.hu/) a
projekt eredményei, így az elkészült videoklipek is megtekinthetõek. 

ZALA MEGYEI FEJLESZTÉSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Az INTERSPAR 17 évvel ez-
elõtt nyitotta meg kapuit Zala-
egerszegen, és igen hamar a vá-
ros és környéke közkedvelt bevá-
sárlóközpontjává vált. Az eltelt
idõben komolyabb korszerûsítés-
re nem került sor, most viszont a
SPAR Magyarország több mint
egymilliárd forintos fejlesztést
hajtott végre, amelynek eredmé-
nyeként egy teljesen új hipermar-
ketet vehetnek birtokba a vá-
sárlók. 

„Az új üzletek nyitása mellett
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
korábban megnyitott áruházakat
is megújítsuk a legkorszerûbb
technológiák alkalmazásával. E
célt valósítottuk meg a zalaeger-
szegi hipermarket esetében is.
Az összesen 93 szakképzett
munkatársnak munkát biztosító
áruház mostantól még jobban
szolgálja a vásárlói igényeket”,

hangsúlyozta Maczelka Márk, a
SPAR kommunikációs vezetõje. 

A fejlesztés során a SPAR-
csoport legújabb berendezési
koncepciója szerinti könnyen át-
tekinthetõ elrendezés valósult
meg. A csaknem 9 ezer négyzet-
méteres hipermarket 4 ezer

négyzetméteres, skandináv bel-
sõépítészeti stílusban kialakított
eladótere nagyságában nem vál-
tozott, viszont az új berendezési
és termékelhelyezési koncepció-

nak köszönhetõen átláthatóbb,
mint korábban. A modernizálás
során új szolgáltatásokat vezet-
tek be: a legfontosabb, hogy egy
SPAR toGo étterem kapott helyet
az áruházban, ahol frissen ké-
szült meleg ételek, például piz-
zák, grillételek, frissensültek,
szendvicsek, saláták kaphatóak.
Itt ingyenes wi-fi zóna is létesült.
Az új kasszainformációs rend-
szer pedig segít lerövidíteni a
kasszazónában eltöltött idõt. 

A megújult INTERSPAR hiper-
market nemcsak küllemében és
belsõ terében lett vonzó és prak-
tikus, hanem a komoly gépészeti
fejlesztéseknek, korszerû hûtõ-
fûtõ berendezéseknek köszönhe-
tõen lényegesen kevesebb ener-
giával beéri, mint korábban. 

Az üzlet elérhetõsége és
nyitvatartása:

8900 Zalaegerszeg, Ola utca 1. 
H–Szo.: 6.00–22.00, V.: 8.00–19.00

MODERNIZÁLTÁK A ZALAEGERSZEGI

INTERSPAR ÁRUHÁZAT
Több mint egymilliárd forintos beruházással korszerûsítette

a SPAR a zalaegerszegi INTERSPAR áruházat. A megújult hi-
permarket rendkívül széles termékkínálattal és modern szolgál-
tatásokkal várja a vásárlókat.

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ

ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS

CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK.

TEL.: 30/622-9816

Acer Aspire One D270-netbook

alkatrészek eladók!

Töltõ, akksi, hdd elkelt! 

Érdeklõdni: 06-30/928-1725

vagy üzenetben,

a tomi5_911@freemail.hu

e-mail-címen



Április 5-én tartotta soros köz-
gyûlését a Pannon Európai Terüle-
ti Társulás a megyeházán. A 2010-
ben alakult Pannon EGTC szlovén,
magyar és horvát partnerek, köz-
tük a Zala Megyei Önkormányzat
részvételével munkálkodik a dél-
nyugati határtérség összehangolt
fejlesztése érdekében. 

Tagjai: 57 helyi önkormányzat
három országból (Magyarország,
Szlovénia, Horvátország), Pécsi
Egyetem, Duna–Dráva Nemzeti
Park célja, hogy sikeres együtt-
mûködést alakítson ki több or-
szág önkormányzatai, valamint a
térség helyi és regionális hatósá-
gai között. 

Az EGTC keretében olyan le-
hetõségek nyílnak meg a részt-
vevõk számára, mint a közös inf-
rastruktúra-fejlesztés, a határon
átnyúló integrált fejlesztési
programok kialakítása, a területi
tervezés, az egészségügyi szek-

torban való együttmûködés, a
helyi közlekedés fejlesztése, a
nemzeti parkok közötti együtt-
mûködés, a vállalkozási együtt-
mûködés, a mezõgazdasági be-
szerzõk hálózatainak kialakítása,
a feldolgozói, logisztikai és táro-
lási infrastruktúra kialakítása, a
határon átnyúló kereskedelmi és
üzleti hálózatok kialakítása, vala-
mint a közös tõkebefektetés és
foglalkoztatás. A szerdai ülésen
elfogadták a szervezet 2016. évi
beszámolóját és a 2017. évi költ-
ségvetését. 

Döntöttek több projekt elõ-
készítésérõl és meghallgatták a

SHARE projektrõl szóló tájékoz-
tatót. Az ülés végén a házigazda
megyei önkormányzat elnöke,
dr. Pál Attila köszönte meg a ta-
nácskozáson résztvevõk munká-
ját és ajánlotta fel az önkor-
mányzat nagy- és nemzetközi
projektekben szerzett tapaszta-
latát, mint például a CETC Közép-
Európai Közlekedési Folyosó Eu-
rópai Területi Társulás. Az ülésen
részt vett Pácsonyi Imre megyei
alelnök, aki a társulás egyik alel-
nöki tisztségét is betölti. 

(Forrás: www.zala.hu)
A Pannon Európai Területi

Társulás (ETT) alelnökének vá-

lasztották csütörtökön Biró Nor-
bertet, a Somogy Megyei Köz-
gyûlés elnökét. A szlovén–hor-
vát–magyar határmenti térség
közös területfejlesztési céljainak
elérése érdekében alakult Pan-
non ETT zalaegerszegi ülésén
többek között elfogadták a
2016. évi költségvetésrõl szóló
beszámolót.

Az ülésen döntöttek az idei
büdzsérõl és a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat módosításáról
is. Beszámoltak a SHARE, az eu-
rópai városok kulturális öröksé-
gének megõrzése témakörében
elkezdõdött pályázat jelenlegi
állásáról. Az elkövetkezõ idõszak
lehetõségeit tekintve a termé-
szeti és kulturális örökségek
megõrzése, védelme, elõsegíté-
se és fejlesztése, valamint az
együttmûködési kapacitás növe-
lése a határon átnyúló kapcsola-
tok magasabb színvonalának el-
érése érdekében kívánnak pályá-
zati forrásból elõrébb lépni.

KRÓNIKA 3MEGYE

A PANNON EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁS ÜLÉSÉRÕL

Kulturális örökség megõrzése a határ mentén

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésé-
ben kétnapos országos mikrohitel konferenciát tartottak Len-
tiben. 

A március 30-i megnyitón dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke köszöntötte a résztvevõket. Beszélt a megyei
önkormányzat feladatairól, a rendelkezésre álló pályázati for-
rások felhasználásáról, valamint fenntartóként a ZMVA-val va-
ló közös munkáról. Elmondta, hogy az alapítvány több megyei
pályázatban, így három határon átnyúló projektben is részt
vesz, valamint partnerként kapcsolódott be a foglalkoztatási
paktumokba is. 

A megnyitót követõen szakmai elõadások hangzottak el a
25 éves mikrohitelezés aktuális kérdéseirõl, majd szekcióülé-
sek keretében folytatódott a program. 

KONFERENCIA LENTIBEN

A mikrohitelezésrõl
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A Star Trek ételreplikátorától
nem is telt el olyan sok idõ, hogy
az elképzelés ne váljon mára va-
lósággá a 3D nyomtatással. Per-
sze ételt még nem nyomtatnak
vele, bár van erre már próbálko-
zás, viszont fémet, mûanyagot
igen. A zalaegerszegi mûszaki
képzés volt hallgatóiból alakult
CncTeamZeg tagjai is építettek
egy saját fejlesztésû univerzális
gépet, melyrõl a csapatot kér-
deztük. 

– Még a fõiskolai tanulmányaink
ideje alatt kötöttünk barátságot,
ami azt követõen is megmaradt,
sõt szorosabbá vált. Ekkor gondol-
tuk azt, hogy CncTeamZeg néven
létrehozunk egy fejlesztõcsapatot
kamatoztatva az egyetemi évek
alatt, illetve utána az iparban meg-
szerzett szaktudásunkat – mondta
érdeklõdésünkre Móricz László, aki
nem hagyta el az immár a Pannon
Egyetem alá tartozó campus falait,
mert doktorijára készül. Csapatuk
többi tagja – Kovács Gyula, Móricz
Balázs, Sebõk Tamás és Szak Gábor
(õ elfoglaltság miatt nem volt jelen

a beszélgetésen) – mûszaki terüle-
ten dolgozik. Nos, mivel mindany-
nyian élénken érdeklõdnek a mû-
szaki tervezés és a cnc világa iránt,
ezért egy komolyabb projektbe
fogtak. Olyan univerzális gépet épí-
tettek, ami többféle munka elvég-
zésére, valamint többféle anyag
nyomtatására alkalmas. 

– Hogyan valósították meg a
gyártást?

– A gondos tervezést követõen
2015-ben fogtunk bele a gyártás-
ba saját forrásból, melynek ered-
ményeként 2016 nyarára két gé-
pet tudtunk elkészíteni az általunk
megálmodtak szerint. A berende-
zések többféle funkcióra alkalma-
sak, mivel egyrészt cnc marógé-
pek 3D nyomtatófejjel, ezen felül
mérõgépként is mûködnek, to-
vábbá gravírozási munkákra is ké-
pesek – vette át a szót Sebõk Ta-
más.  

– Milyen céllal építet-
ték meg?

– Mivel támogatni sze-
rettük volna a zalaeger-
szegi mûszaki képzést, így
az egyik gépünk itt kapott
helyet, hogy a hallgatók
megismerkedhessenek a
cnc technológia és
reserve engineering (visz-
szamodellezés) folyamat
alapjaival. Büszkék va-
gyunk arra is, hogy már
szakdolgozat is íródott
gépünkrõl – válaszolt Ko-
vács Gyula. 

– Csapatunk a sikere-
ken felbuzdulva további
projektekbe fogott bele.
Jelenleg tervezés és kivi-
telezés alatt áll több na-

gyobb sebességre képes 3D nyom-
tató, lézergravírozó illetve vonal-
szkenner, amivel bármilyen tetszõ-
leges tárgyat lehet digitalizálni és
utána 3D nyomtatón kinyomtatni.
A már elkészült univerzális gép sok-
színûségét mutatja, hogy a jelen-
leg gyártás alatt álló gépek alkatré-
szeit már ezen a gépen marjuk és
nyomtatjuk ki, valamint az adott
darabot levétel nélkül egy felfogás-
ban tudjuk megmérni a mérõfej
segítségével – fûzte hozzá Móricz
Balázs.

A tetszõleges tárgy akár egy sü-
teményformázó is lehet, vagy egy
törött elem egy háztartási beren-
dezésbõl, ami utána újra használ-
hatóvá válik annak reprodukálá-
sával. A 3D nyomtatási technoló-
gia, vagyis digitális modellekbõl há-
romdimenziós tárgyak alkotásának
jelentõsége természetesen ennél
sokkal messzebbre mutat. Egy új

ipari forradom küszöbén állunk, ta-
lán még fel sem fogjuk, de sejtjük
már, hogy a 3D nyomtatási techno-
lógia az emberi élet, létezés min-

den területére milyen kedvezõ ha-
tással bírhat. Ezt mutatja jelenlegi
egészségügyi alkalmazása, hiszen
már most olyan eszközöket, proté-
ziseket, sablonokat nyomtatnak,
amelyekkel begyakorolhatók a mû-
téti fogások, jelentõsen lecsök-
kenthetõk a mûtéti idõk. A legfon-
tosabb az, hogy egyénre szabott
eszközökkel, protézisekkel ez az in-
nováció életet menthet, és életmi-
nõséget javíthat.

A CncTeamZeg tagjai is jövõjü-
ket a 3D nyomtatási technológia
lehetõségeinek kiaknázásában lát-
ják. A közeljövõben indítandó vál-
lalkozásukkal ezen technológiákra
épülõ szolgáltatásokkal, egyedi
gyártással és tanácsadással kíván-
nak rendelkezésre állni megbízóik
számára. A www.CncTeamZeg
weboldalukon érdekes, a témá-
hoz kapcsolódó cikkeket is olvas-
hatnak az érdeklõdõk.

– liv –

(Folytatás az 1. oldalról.)
Varga Mihály szólt arról is,

hogy a Fõmterv Mérnöki Tervezõ
Zrt., amely az egyik legjelentõ-
sebb magyar tervezõvállalat,
szintén széles körû tapasztalatok-
kal rendelkezik az összetett köz-
lekedési létesítmények megvaló-
sításában. Az Autóipari Próbapá-
lya Zala Kft. feladata pedig a pálya
tervezésének menedzselése, a
beruházás megvalósítása és a
tesztpálya versenyképes mûköd-
tetésének megalapozása. Hang-
súlyozta: a magyar gazdaság jö-
võje az olyan beruházásokon mú-
lik, amilyen a zalaegerszegi teszt-
pálya, mert ezek nemcsak az ipar
gyorsuló ütemû bõvülését teszik
lehetõvé, hanem a kapcsolódó
kutatás-fejlesztési tevékenysé-
gek felfutását, a beszállítók és a

magyar kis- és közepes vállalko-
zások fejlõdését is.

A miniszter emlékeztetett arra:
tavaly júniusban döntött a kor-
mány a tesztpálya megépítésérõl,
ezzel komoly lépést tett abba az
irányba, amelyet az iparfejlesztés-
ben maga elé tûzött. Rámutatott:
a kormány azt kívánja elérni, hogy
az ország a jármûgyártásban meg-
erõsítse vezetõ pozícióját a régió-
ban, a zalaegerszegi beruházás
emellett, a továbbgyûrûzõ hatások
révén, Magyarország gazdasági
növekedésére is kedvezõen hat
majd. A tárcavezetõ kiemelte: a
beruházás elindításában a kor-
mány partnerre talált Zalaeger-
szegben, amellyel a tesztpálya
megvalósításáról tavaly november
4-én írta alá a megállapodást. Az
elmúlt hónapokban elindult a pro-

jekt, így rendelkezésre áll a teszt-
pálya megvalósításához szükséges
terület, megtörtént az elõkészítés
is, például a geodéziai felmérés, az
elõzetes környezeti vizsgálatok, el-
készült a projekt részletes mûszaki
tartalma és március 1-tõl elindul-
tak, illetve már részben meg is va-
lósultak az elõzetes tervezési fel-
adatok. 

Elmondta: a tesztpálya elsõ
üteme várhatóan 2017 végére
megvalósul, és 2018-tól már elkez-
di mûködését. Az elsõ fázisban,
2017-ben megépül az elsõ jármû-
dinamikai tesztelem, létrejön az
autonóm jármûvek tesztelésére al-
kalmas specifikus rész elsõ üteme,
a kiszolgáló épületek és a kapcso-
lódó belsõ infrastruktúra, majd az
úgynevezett kezelhetõségi pálya
és a féktesztekre alkalmas modul.

A második fázisban, 2018 és 2020
között, a nagysebességû oválpálya
épül meg, emellett tovább fejlesz-
tik a jármûdinamikai teszteleme-
ket és további kiszolgáló épülete-
ket hoznak létre.

Varga Mihály kiemelte: Európá-
ban nincs olyan tesztpálya, ahol ki
lehet próbálni az úgynevezett au-
tonóm, önvezetõ jármûveket, a
zalaegerszegi objektum tehát egy
teljesen egyedi lehetõség lesz.
Emellett a pályát, a várakozások
szerint, jövõ év végére már össze
lehet kapcsolni egy intelligens út-
szakasszal is. Rámutatott: az M7-es
autópályát és a zalaegerszegi
tesztpályát összekötõ út olyan
„okosút” lesz, amely adatokat
gyûjt a környezetérõl, a forgalom-
ról, és továbbítja azokat az útsza-
kaszokon közlekedõ intelligens jár-
mûveknek. Így az önvezetõ jármû-
vekhez kapcsolódó fejlesztések ki-
alakításával Magyarország a világ
élvonalába kerül.

A rendezvényen részt vett Iain
Lindsay brit nagykövet, aki szerint
a tesztpálya az egész közép-kelet-
európai térség gazdasági növeke-
désére kedvezõ hatást gyakorol
majd. MTI

VILÁGSZÍNVONALÚ CÉG SZAKTUDÁSÁVAL

Épül a zalaegerszegi tesztpálya

A CNCTEAMZEG A 3D NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSÉBEN

Az ételreplikátortól a 3D nyomtatásig

(Folytatás  az  1.  oldalról.)
Tunkel Nándor teljesítménye

nemcsak Zalaigrice, Közép-Zala
térsége számára jelent büszke-
séget, hanem az egész megyé-
nek és az országnak is – érvelt
VViigghh  LLáásszzllóó országgyûlési képvi-
selõ. Mint mondta, egy be-
szélgetés során merült fel, hogy
mit lehetne tenni azért, hogy ez
a szép bronzérem még fénye-
sebb legyen a 2020-as tokiói
paralimpián. Ekkor jutottak arra,
hogy építeni kellene egy 8x12
méteres épületet, amelynek
egyharmadát a nõi és férfiöltö-
zõ, míg kétharmadát maga az
edzõterem foglalná el. A sport-
épület Nándi felkészülése mel-
lett alkalmas lenne edzések
(mert edzéseket is tart), verse-
nyek lebonyolítására is. Ennek
érdekében keresnek vállalkozó-
kat, akik részfeladatokat (alapo-
zás, falazás, vakolás, burkolás
stb.) vállalnának az építkezés-
ben. Nándi rendelkezik egy kis
tõkével az alapanyagok megvá-
sárlását illetõen, ugyanakkor
ilyen felajánlásokat is várnak. 

Vigh László beszélt arról is,
hogy Nándi tokiói felkészülését
segítve az országos súlyemelõ
szakosztálytól is kér segítséget
az építkezéshez. A hatósági en-
gedélyeztetésben pedig szíve-
sen vállal közremûködést a me-
gyei kormányhivatal. Nándi a
2016-os nyári riói paralimpia
férfi 49 kilogrammos erõemelé-
sében a harmadik helyen vég-
zett. Nevét az egész ország
megjegyezte, hiszen õ szerezte
meg a magyar csapat elsõ ér-
mét. A mini sportcsarnok felépí-
tésével tiszteletüket szeretnék
kifejezni iránta, tette hozzá.

Tunkel Nándor mindössze
négy éve fogott bele az erõeme-
lésbe, kemény munkája azonban
bronzéremmel hozta meg gyü-
mölcsét.

– A tetõtérben kialakított 12
négyzetméteres helyiségben
edzek. Ez egyrészt már kicsi,
másrészt nem akadálymentes,
hiszen lépcsõn kell felmenni –
vette át a szót TTuunnkkeell  NNáánnddoorr.. –
Az új edzõépület éppen ezért
lenne akadálymentes, hogy

mozgássérült emberekkel is
tudjak foglalkozni, mert szeret-
ném népszerûsíteni körükben az
erõemelést. Természetesen min-
den sportolni vágyó ép embert
is várok ide, továbbá egy saját
klub alapítását tervezem. Látha-
tó, hogy itt eléggé zsúfoltan fér-
nek el az eszközök, gépek. Mivel
újakat is szeretnénk beszerezni,
mindenképpen szükséges az új
épület által kínált nagyobb hely.
Ezek mind a felkészülésemet
fogják segíteni, hiszen nem tit-
kolt szándékom, hogy egy-két
olimpián részt vegyek. Most az
elsõdleges célom az, hogy a
2020-as tokiói olimpián aranyér-
met szerezzek. 

Horváth Gyöngyi, Nándi édes-
anyja, Zalaigrice polgármestere
nem is tudott Nándi elsõ verse-
nyérõl, ami Budapesten volt
2012 júniusában. Onnét hívták
fel, hogy Nándi elsõ helyezést
ért el.

– Természetesen, mint min-
den édesanya, féltettem a fia-
mat, ugyanakkor mérhetetlenül
büszke vagyok rá. Ahogy a tele-
pülés is, hiszen idén – június 3-án
– már harmadik alkalommal ren-
dezzük meg a Zalaigricei Kupát a
hivatal udvarán. Az önkormány-
zat az építkezéshez úgy kíván
hozzájárulni, hogy az új épület-
tel szemben parkolóhelyeket
alakít ki a sportolni vágyók szá-
mára. 

Antal Lívia

ÚJ EDZÕCSARNOKOT ÉPÍTENÉNEK

Tunkel Nándornak

Itthon elsõsorban a családok
körében kedvelt, alsópáhoki
Kolping Hotel a Zala megyei ven-
déglátás egyik sikertörténete
lett. A szálloda az elmúlt néhány
hónapban szinte minden lehetsé-
ges szakmai és közönségdíjat
megnyert. Arra kerestük a vá-
laszt, hogy vajon mi a siker titka,
hogyan lesz a jó szolgáltatásból
kiváló.

A családbarát szálloda tavaly
ünnepelte 20. jubileumát. 1996-os
indulása óta a hotel kívül-belül fo-
lyamatosan megújul, szolgáltatásai
bõvülnek. Akkor persze még senki
sem tudta elõre, hogy sikersztori
lesz itthon a családbarát szálloda.
Azóta szinte minden hotel igyek-
szik a családokat megnyerni, vi-
szont legtöbbjüknél a gyermekek-
nek csupán egy játszósarok jut,
ami a Kolping infrastruktúrához
képest igazából összehasonlítha-
tatlan. A több mint százezer négy-
zetméteren elterülõ, tájba simuló
épületegyüttes, számos bel- és
szabadtéri szórakozási és pihenési
lehetõségével valódi gyerek- és
családi paradicsom.  

Az online utazási oldalakat nap-
jainkban a belföldi és a nemzetkö-
zi utazóközönség is elõszeretettel
használja, utazási tapasztalatok
megosztására. Ezáltal sosem látott
gyorsasággal és egyéni élménybe-
számolókkal a vendégvélemények

azonnal elérhetõk mindenki szá-
mára, aki utazást tervez. Január-
ban a Booking.com, Guest Review
Awards díjjal jutalmazta a szállo-
dát, ami a 10-es skálán 8,8-as elõ-
kelõ pontszámot ért el. Ezt követ-
te a TripAdvisor.com elismerése,
miszerint a Kolping Hotel a szállo-
dák legfelsõ 1%-ába tartozik. Janu-
árban a lengyel utazók a külföldi
hotel kategóriában a szállodának

szavazták meg a Perfect SPA 2016
díjat. Februárban pedig a szakma
legnagyobb, hazai elismerését, az
Év Szállodája díjat vehette át a
Kolping Hotel vezetõsége. A min-
den részletre kiterjedõ megméret-
tetésen elért siker további lendü-
letet adhat a szállodának. 

A Kolping különleges figyelmet
fordít a gasztronómiai szolgáltatá-
sokra. Nemzetközi viszonylatban is

figyelemre méltó a programok
színvonala és változatossága, és
még a pihentetõ alvás összes fel-
tétele is adott, ami egy gyerme-
kekkel teli szállodában különösen
fontos szempont. A felsorolt terü-
letek mindegyikéhez tartozik egy-
egy szakmai elismerés.  A szálloda
éttermének megújulása kapcsán
Gastro Design különdíjjal jutalmaz-
ta a szakma a folyamatos fejleszté-
seket. Egyenesen a német piacról
érkezett a legjobb szabadidõs
programokat elismerõ Family Cup
díj, amire a szálloda, – egyetlen
magyar díjazottként – okkal lehet
büszke. Az alvás nemzetközi világ-
napja alkalmából a szálloda meg-
mérette magát a szállodai pihen-
tetõ körülmények tekintetében is.
Az eredmény pozitív, hiszen immár
hivatalosan is Alvásbarát Szálloda
lett a Kolping.  

A szálloda a nemzetközi Kolping
szervezet tagjaként a család intéz-
ményét minden lehetõségével tá-
mogatja, segíti. A családbarát pi-
henés a szálloda küldetése, hiszen
a mindennapok eredményességé-
hez kipihent szülõk és boldog gye-
rekek kellenek. A szálloda alapítvá-
nya rendszeresen támogat társa-
dalmi ügyeket. Legutóbb a Zala-
egerszegi Koraszülött-mentõ és
Gyermekintenzív Alapítványt 2,2
millió forinttal, a Budapesti Korai
Fejlesztõ Intézet modernizációját
több mint 1 millió forinttal támo-
gatta. 

ALSÓPÁHOKI HOTEL KOLPING

Az Év Szállodája! 

Móricz Balázs, Móricz László, Sebõk Tamás és Kovács Gyula
a saját fejlesztésû géppel.



VÁROSNAP 5MEGYE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Minden évben április végén

tartjuk a város napját, ami Nagy-
kanizsa 1245-beli elsõ írásos emlí-
téséhez kötõdik. Kezdetben csak
péntekre és szombatra korlátozó-
dott az esemény, amit tavaly bõ-
vítettünk ki négynaposra – kezd-
te Dénes Sándor polgármester. –
Így bekerült a nulladik nap, vagyis
a Pannon Egyetem nagykanizsai
campusa és a Pannonia cégcso-
port által rendezett P-nap, ame-
lyen elsõsorban az ifjúságra kon-
centrálnak a szervezõk.  Április
27-én csütörtökön a könnyûzenei
koncertek mellett gólyalábasok
és oldtimer kerékpárosok is szó-
rakoztatják az érdeklõdõket az
Erzsébet téren. 

– Péntek és szombat a város
napja.

– A helyi KonTuR+ Egyesület
szervezi a város napjához kapcso-
lódó programokat, melynek leg-
fontosabb közéleti eseménye a
díszközgyûlés. Elõtte ökumenikus
szentmisét tartunk a Felsõ-temp-
lomban, majd a Medgyaszay Ház-
ban kitüntetõ elismerések és dísz-
polgári cím átadásával köszönjük
meg munkájukat azoknak, akik sa-
ját területükön (oktatás, kultúra,
egészségügy, sport stb.) sokat tet-
tek Nagykanizsa fejõdéséért. A
díszközgyûlésen testvérvárosaink
küldöttségeit is fogadjuk. Az Er-
zsébet téri programokon fellép-
nek a helyi óvodások és iskolások.
A hagyományõrzés jegyében a
Thúry György Múzeum is szervez
programot a Fõ utcán, a Thúry Vi-
tézlõ Oskola bajvívásból tart be-
mutatót az Ady Endre utcában.
Április 29-én, szombaton lesz a ha-
gyományos ünnepi felvonulás,
melyet követõen számos szóra-
koztató program várja az érdeklõ-
dõket az Erzsébet téren. A kétna-
pos tulajdonképpeni városnapi
rendezvénysorozatot a Neoton
Familia koncertjével és tûzijáték-
kal zárjuk.

– Vasárnap idén is a tánc kap-
ja a fõszerepet.

– Az Eraklin Táncklub Egyesü-
let a tánc világnapjához kapcsoló-
dóan ismételten megszervezi az
utcatánc-fesztivált az Erzsébet

téren, melyen több mint ezer
táncos lép fel. Látványosnak ígér-
kezik a karneváli felvonulás az
oldtimer kerékpárosokkal, a feldí-
szített teherautókkal, a szamba-
táncosokkal és a zenekarokkal. 

– A közelgõ ünnep azonban
nem feledteti a város vezetése
elõtt álló nagyszabású felada-
tokat. 

– Mind a TOP-program, mind a
Modern Városok Programja olyan
jelentõs fejlesztéseket ígér Nagy-
kanizsa számára, melyek évtize-
dekre elõre határozzák meg váro-
sunk fejlõdését. A TOP-
programban már aláírtuk a szer-
zõdéseket. A Zöld város, zöld
Nagykanizsa projekt tervezése
már zajlik, ami az Eötvös, a Szé-
chenyi és a Deák tér köz- és zöld-
területeinek, valamint a Szent Jó-
zsef-templom környezetének fej-
lesztését, szépítését teszi lehetõ-
vé. A TOP-programon belül a Kos-
suth és a Palini Tagóvoda vala-
mint a Rózsa és a Napraforgó Böl-
csõde korszerûsítése is megvaló-

sul. Az egészségügyi alapellátás
tekintetében a Nagyrác utcai fel-
nõtt háziorvosi rendelõ, és a
Szent Imre úti fogászati rendelõ
újul meg, és épül egy gyermek
háziorvosi rendelõ a Csengery
úton. A Batthyány-gimnázium-
ban, a régi uszodában és négy
óvodánkban pedig energetikai
fejlesztést hajtunk végre. 

– A Csótónál több fejlesztés is
indul.

– A kanizsai turizmus egyik ék-
köve méltán szerepel a fejleszté-
sek között. A tó körül épül egy
sétány, így majd körbe lehet sé-
tálni, futni és biciklizni a tavat. A
könnyebb elérhetõség érdeké-
ben kerékpárút épül a Csónaká-
zó-tó és a belváros között is. A lá-
togatóközpont szomszédságában
egy jól felszerelt szabadtéri ját-
szótér épül gyerekeknek és fel-
nõtteknek, valamint a Zalaerdõ
jóvoltából a kilátó is megújul. Per-
sze vannak más tervek is, melyek
az itt tevékenykedõ sárkányhajó-
sokat, kajak-kenusokat, lovaso-

kat, hajómodellezõket és a hor-
gászokat szolgálják. Az említett
projektek még ebben az évben
elindulnak, és 2018 végére feje-
zõdnek be.

– Hol tart a Modern városok
program megvalósítása?

– Az új versenyuszoda és
sportcsarnok megvalósíthatósági
tanulmánya már elkészült, és
megtörtént a közbeszerzési eljá-
rás kiírása a tervezésre. A két új
létesítmény a tömeg- és verseny-

sport szempontjából egyaránt
fontos számunkra. A közelmúlt-
ban nálunk járt Kemény Dénes úr.
A Magyar Vízilabda Szövetség el-
nöke segítségünkre lesz abban,
hogy a sportuszoda az utánpót-
lás-nevelés egyik meghatározó
bázisa legyen. Így még több kani-
zsai nevelésû játékos lehet akár a
válogatott tagja is. Büszkék lehe-
tünk Molnár Flóra úszó olimpiko-
nunk teljesítményére, ahogy a
sakkozókéra is, akik sorozatban

idén immár tizedik bajnoki kupá-
jukat nyerték meg.

A konferenciaközpont és a Fe-
rences kolostor fejlesztésének
elõkészítése is jól halad. A projek-
tek konkrét megkezdésének ér-
dekében bízunk a mihamarabbi
kedvezõ kormánydöntésben. 

Azt szeretnénk, ha Nagykani-
zsát erõs, megtartó és vonzó vá-
rosként tartanák számon. Ehhez
gazdaságfejlesztés szükséges,
mely a Modern városok program
egyik sarkalatos eleme. Az ipari
park fejlesztése is folyamatban
van. Azt gondolom, Nagykanizsa
rendelkezik azzal a gazdasági és
logisztikai potenciállal, ami felkelt-
heti a befektetõk érdeklõdését. 

– Az önkormányzat milyen
beruházásokat tervez az idei év-
ben?

– A város költségvetése több-
nyire 11 milliárd forint körül ala-
kult korábban. Idén azonban 17,2
milliárdot tesz ki a büdzsé vég-
összege, mert a TOP és a Modern
városok program elõkészítésére
kapott összegek is szerepelnek
benne. 2016 végén a Miniszterel-
nökség döntött arról, hogy közel
kétmilliárd forintot fordíthatunk
közútfejlesztésre. Ez nagyon je-
lentõs támogatás, hiszen önkor-
mányzatunk erre a célra, vagyis
az utak, járdák, hidak, vízi közmû-
vek felújítására mintegy százmil-
lió forintot tud csak költeni éven-
te. Most viszont húsz projekt in-
dulhat el, érintve többek között a
Vörösmarty, a Sugár, a Hunyadi és
a Pivári utcát. Szintén nagy öröm,
hogy a Principális híd is megújul. 

Április utolsó hétvégéjét a vi-
dámságnak, az önfeledt kikapcso-
lódásnak szánják. Dénes Sándor
polgármester bízik abban, hogy
mindenki kedvére szolgálnak
majd a nagy gondossággal össze-
állított programok, melyek a vá-
ros szívében az összetartozás, az
együttlét és a közösségépítés je-
gyében is zajlanak. A méreteiben
legnagyobb attrakció idén egy 14
méter magasból induló 80 méter
hosszú sodronypálya lesz, amit
korhatár nélkül bárki kipróbálhat
a Kanizsafest négy napján.

Antal Lívia

DÍSZKÖZGYÛLÉS, UTCATÁNC, KONCERTEK, REKORDDÖNTÉSI KÍSÉRLET

Nagykanizsa város ünnepén

A programsorozat célja, hogy
film-, kép-, hang- és írásos doku-
mentumok segítségével hitele-
sen, a diákok számára érthetõ és
átélhetõ módon mutassa be a
forradalom korát, törekvéseit,
eseményeit, következményeit.
Április 5-én 1956 emléke a csalá-
dunkban címmel tartott elõ-
adást az általános iskola felsõ ta-

gozatos tanulói számára
Musztács Krisztián és Benke Dá-
niel. A nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtár könyvtárosainak
Élõ Történelem Teaház – interak-
tív történelemóráján újszerû
megközelítéssel ismerhették
meg az akkori eseményeket.

Benke Dániel érdeklõdésünk-
re elmondta, az elõadással az a
szándékuk, hogy a történelem-
órákon elhangzottaknál több, in-
formatívabb és élményszerûbb
információt adjanak át az 56-os
forradalom és szabadságharcról
a gyerekeknek. A dátumok, sze-
replõk és történések ismerteté-
se mellett fontosnak tartják azt

is, hogy bemutassák a kor embe-
rét: hogyan élték meg a forra-
dalmi történések napjait, sikereit
és kudarcait, miért vállaltak ab-
ban szerepet, milyen érzések
munkálkodtak bennük. Ugyanis
átélt élményeik, érzéseik is for-
málják a történelmet, melyre

fontos felhívni a diákok figyel-
mét. 

Mivel a történelemkönyvek-
ben kevés az illusztráció, a fotó,
ezért gondolták azt, hogy az 56-
os forradalomról szóló filmekbõl
rövid részleteket játszanak be az

elõadásban, fûzte hozzá
Musztács Krisztián. Így sokkal kö-
zelebb kerülnek az akkori ese-
mények a gyerekekhez, és job-
ban is megragadja õket. Az a ta-
pasztalatuk, hogy gyakorta ezek
a bejátszások keltik fel érdeklõ-
désüket a teljes történelmi film
megtekintéséhez, amit egyéb-
ként nem tennének meg. S ha
még nem is tanulták, informáci-
ók és benyomások maradhatnak
meg bennük, mire a magyar tör-
ténelem e nagyon jelentõs ese-
ményét veszik. 

Az elõadás célja az is volt,
hogy a fiatalok beszélgessenek
szüleikkel, nagyszüleikkel, roko-
naikkal az 1956-os forradalom és
szabadságharc helyi történései-
rõl, az 1945–1989 közötti kom-
munista diktatúra mindennapjai-
ról, a padlássöpréstõl a megtor-
lásokon át a termelõszövetkeze-
tek erõszakos megszervezéséig.
Fontos a személyes élmény, a
család által átélt események,
élethelyzetek megörökítése,
emelte ki Dormánné Péter Már-
ta, az Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú Egyesület titkára.

Április 21-én egy újabb prog-
ramra került sor. A Gyökereim
földedbe kötnek… címû interak-
tív vetélkedõt a Scheiber Veroni-
ka zalaegerszegi könyvtáros,
programszervezõ vezette. A fel-
sõ tagozatosok érdekes nyelvi,
irodalmi és történelmi feladato-
kat oldottak meg. 

A programsorozatot – melyen
filmeket is megtekinthetett a la-
kosság – az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évforduló-
jára létrehozott Emlékbizottság
támogatta.

Cseresnyés Péter államtiktár és Dénes Sándor polgármester
kitüntetéseket ad át az elmúlt évi városnapon.

„Hõseinkrõl napjainkban!” címmel programsorozatot bonyolí-
tott le az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület az
1956-os forradalom hatvanadik évfordulójához kapcsolódóan.

TÖRTÉNELMI PROGRAMSOROZAT ZALASZENTIVÁNON

Hitelesen és érthetõen az 56-os forradalomról
Mányoki Attila, a

nemzetközi hírû
magyar hosszútáv-

úszó sikerrel küzdötte le az
újabb óceáni akadályt: ezúttal
az új-zélandi Cook-szorost
úszta át.

Az Ocean's Seven elnevezésû
sorozat ötödik állomásán a
szervezõk tájékoztatása szerint
öt perc híján hét óra alatt ért
célba. A világ egyik legveszé-
lyesebb tengerszorosának a za-
laegerszegi sportember hetek

óta tartó várakozás után vág-
hatott neki, a csúszást a rendkí-
vül zord idõjárás okozta. Végül
a rendelkezésére álló napok kö-
zül az utolsót használta ki arra,
hogy nekivágjon a 26 kilométe-
res távnak. A 14 fokosra hûlt
vízben végül sikerrel úszta vé-
gig a távot.   A Cook-szoros
után még az Északi-csatorna és
a Gibraltári-szoros leküzdése
van hátra neki a világ hét
legnehezebben meghódítható
tengeri csatornája közül.
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A közelmúltban megadatott
Cserszegtomajnak, hogy felvegye
a nagyközség címet. A törvény-
ben meghatározott kemény fel-
tételeket, szigorú kritériumokat
sikerült teljesítenünk, így már
használhatjuk e rangot adó elne-
vezést. Ezúttal nem engedélyez-
tetésrõl, vagy pályáztatásról volt
szó, hanem évtizedek kemény
munkájáról, az itt élõk pozitív
hozzáállásáról, a polgárok tenni
akarásáról. A nagyközség címben
mindenkinek benne van egy tyúk-
lépése, vagy egy kenguruugrása.
A nagyközségi rang elnyerésében
valamennyi lakónk és telektulaj-
donosunk benne foglaltatik. Kö-
szönet érte mindenkinek! – han-
goztatta Bartha Gábor polgár-
mester.

– Már húsvét elõtt takaros por-
tákkal és szépen rendezett közte-
rekkel találkozhattak mindazok,
akik Cserszegtomajon jártak. Ez
nem újdonság, hisz a nagyközség
településüzemeltetési csoportja
évek óta precíz feladatellátással
teszi vonzóvá a község utcáit,
zöldfelületi sávjait. A falu mûködé-
sét biztosító csoport a logisztikát
kézbentartó vezetõjével, a polgár-
mesteri hivatallal jó partneri
együttmûködésben, évek óta
eredményes munkát végez. Az õ
példamutatásuk hullámzik végig az
itt lakók, a fészket rakók, az ott-
hont teremtõk körében is. 

A Közép-Európa legnagyobb te-
rületét magában foglaló nagyköz-
ségben a természet rendjét figyel-
ve lenyírtuk a füvet, megmetszet-
tük a fákat, ám a porták elõtti ut-
caszakaszok rendben tartását ná-
lunk is a polgároknak kell elvégez-
niük. Senki helyett nem vállalhat
föl a közösség többi tagja külön
feladatot, extra terhet. Mindenki-
nek jobban oda kell tennie magát a
házak elõtti árokszakaszok rende-
zésében, a bokrok, fák, kilógó ágak
visszanyesésében.

– Milyen teendõk elvégzésére
fókuszálnak?

– Komoly feladatot jelent a
posta elõtti, mintegy kétszáz
négyzetméteres útszakasznak a
fõidény elõtti rendbetétele. Ren-
dezni kell az épület elõtti területet,
ez az egyik leglátogatottabb hely-
szín. A kõhátról érkezõ csapadék

elvezetését az egész utcában sze-
retnénk hosszú távra szólóan
megoldani. Az elmúlt évtizedek
alatt falunkban sikerült olyan von-
zó életteret létrehozni, ami folya-
matosan fejlõdik. Már ebben a ne-
gyedévben is kilenc újszülött szü-
letésének örvendhettünk. Az ifjú-
ság szívesen marad itt, a fiatalok
elõszeretettel raknak fészket és
Cserszegtomajt a legtöbben ott-
honukként nevezik meg. Nagy

öröm, hogy a mostanság családi
házépítésbe kezdõ, gyereket is vál-
laló, harmincas éveiben járó házas-
párok mind a falu szülöttei.  Tanul-
mányukkal, munkájukkal összefüg-
gésben tettek ugyan egy vargabe-
tût a világban, de visszakanyarod-
tak, és itt képzelik el jövõjüket,
mert itt, vagy a környéken találtak

munkát, otthont. Ismét pályázunk
a humanitárius valamint az idõs-
barát település címre. 

Cserszegtomaj nem egy klasz-
szikus, egyutcás település, ezért a
további célok kitûzéséhez is bölcs
összefogásra, a feladatok jól át-
gondolt elvégzésére, a szükséges
szolgáltatások optimális bõvítésé-
re van szükség. A tiszta levegõ, a
jó életkomfort az alap, innen kell
még elõbbre jutni. Az önkormány-

zat folyamatosan segítséget kap a
járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyától a tartósan munkanélküliek
közmunka programjában. A prog-
ram nálunk láthatóan eredmé-
nyes, hisz az elmúlt három-négy
esztendõ alatt öt-hat dolgozó is
visszakerült a versenyszférába. A
jogszabályváltozásokat követjük, a
szabályoknak, törvényeknek meg-
felelünk. 

Az iskolát többszörös fenntar-
tócsere után sikerült a KLIK-nek át-
adni, de továbbra is teljes mellszé-
lességgel az intézmény mögött ál-
lunk. Az óvoda, bölcsõde jogsza-
bályváltozásaiba sem tört bele a
bicskánk. Az idõsek ellátását, a csa-
ládsegítést is szakmai és emberi
helytállással végezzük nap mint
nap. Elvárás hogy a 20 négyzetki-
lométeres település biztonsággal,
gördülékenyen, hitel felvétele nél-
kül mûködjön. 

Az adófizetõk nagy számának
és teljesítményének köszönhetõen
minden évben képesek vagyunk
fejlõdni, minõségi fejlesztésekbe
belefogni. Elõkészítés alatt állnak
olyan beruházások, amelyek a köz-
területek szépítését jelentik. Falu-
szerte tervben van az árkok rende-
zése, a csapadékvíz-elvezetés biz-
tosítása, aszfaltburkolatok építése,
járdafelületek létesítése. 

– Mi újság a pályázatok terén?
– Pályázati segítséggel, 250

millió forintos beruházással az is-
kola 2013-ban megújult. A közel
huszonötmilliós ökopark is jól be-
tölti a funkcióját, örömteli, ahogy
az iskolások és az óvodások a köz-
parkban ismereteket szereznek,
kikapcsolódnak. Játszótér is épült

az utolsó hét évben. Cserszeg-
tomaj adóévi mutatója magas, az
érvényben lévõ pályázati szer-
kezet a legtöbb esetben nem a mi
extrém településszerkezetünkre
lett kitalálva, sajnos sokszor már a
kiírásokba sem férünk bele. Fo-
lyamatosan dolgozunk, hogy a
beadott pályázatainkkal kapcso-
latban sikereket tudjunk felso-
rolni. Szeretnénk azért egy TOP-
os pályázaton megnyerni a napi
80–100 adag meleg étel házhoz
szállítására alkalmas gépjármûvet,
és útfelújításban is segítség
lenne.  

– Az önkormányzati törvény
egyértelmûsíti, hogy a civil szer-
vezeteket az önkormányzat segí-
teni köteles… 

– Ezt mi nem csupán törvényi
elõírásként kezeljük. A rendelke-
zésre álló hatmilliós keretet jól át-
gondolva osztotta szét testüle-
tünk a jelentkezõk között. Ötven-
ezer és 900 ezer forint között ju-
tott a sportegyesület szakosztálya-
inak, az egyházi közösségeknek, a
kultúrköröknek, a hagyományõr-
zést ápoló és a 29 helyi gimnazista
diákot is segítõ keszthelyi egyesü-
leteknek is. 

– Sikeres volt a falunapi
vigalom?

A sportpályánk melletti rendez-
vénytéren ünnepeltük a hagyomá-
nyos falunapot. A nagyközségi cím
elnyerése, a pálinkamustra legki-
válóbb italai, a pörköltfõzõ verseny
egyéni és csoportban induló
ízmesterei voltak a középpontban.
Megköszöntük Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ munkáját,
mellyel segíti falunkat a fejlõdés-
ben. Elsõ ízben köszöntöttük a vaj-
dasági Adorján falu küldöttségét,
ami egy barátság kezdete.  Egyre
nagyobb az igény arra, hogy helyi
baráti társaságok kvaterkázás köz-
ben megkóstolják és megkóstol-
tassák a saját készítésû pálinkáju-
kat, gratulálunk a pálinkamustra
nyertes résztvevõinek. Színvonalas
mûsorokat élveztünk, köszönet a
helyi kultúrkörök, fellépõk felké-
szültségének. Sztárvendégeink ko-
moly élményt adtak minden ven-
dégünknek. A bál az éjszakába is
beleszaladt, jó hangulatban erõsí-
tette közösségeink összetartozá-
sát. A Falunap szép, méltó rendez-
vénye volt a nagyközségi cím
megünneplésének..

Nemes Norbert

CSERSZEGTOMAJ CSUDASÁGA

Nagyközséggé avanzsált

A vajdasági Adorján küldöttségét elsõ ízben köszöntötték
a cserszegtomaji képviselõk Cserszegtomajon.

Bartha Gábor polgármester Cserszegtomaj nevében 
megköszönte Manninger Jenõ falusegítõ munkáját.
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A Vizsla Pack Gold (Tartalom: 1 l Nic-It + 1,8 kg Rosan + 10 l Successor T
+ 2,5 l Superspray) a kukorica posztemergens gyomirtásában, 
5 hatóanyag együttes kijuttatásával teljes védelmet biztosít 
a magról kelõ és évelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen! 

A csomag 5 ha kukoricaterület kezelésére elegendõ! 
A Superspray dózisa 0,1 l/100 l permetlé!

Dr. Varga Zsolt
+36 20 943 8622
www.fmcagro.hu

Mínusz 30-35 fokon már el-
pusztíthatók azok a sejtek a szív-
ben, melyek felelõsek a pitvar-
fibrilláció (pitvarremegés) kiala-
kulásáért. A leggyakoribb szívrit-
muszavar kezelésére új, fagyasz-
tásos eljárást vezettek be a zala-
egerszegi Szent Rafael Kórház-
ban. A krioablációnak nevezett
mûtéti módszert elsõként itt al-
kalmazzák a Dunántúlon. 

Az újabb, a betegeket kevésbé
megterhelõ mûtéti technológiát a
várólista-csökkentési program ke-
retén belül vezették be a megyei
kórházban, mondta el sajtótájé-
koztatón dr. Halász Gabriella fõ-
igazgató. A pitvarfibrilláció kezelé-
sére alkalmazott más módszerek-
kel együtt így idén több mint két-
száz beavatkozást végezhetnek el.
Ebben a betegszámban a várólis-
ta-csökkentési program 61 mûtét-
tel „szerepel”, ami egyben közel
36 millió forint többletbevételt is
eredményez az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztártól. Az új
technológia bevezetésének to-
vábbi hozadéka, hogy a négy-hat
hónapos mûtéti várakozási idõ 60
nap alá szorítható.

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb
ritmuszavar, ami önmagában nem
életveszélyes, viszont 15-30 száza-
lékkal csökkenti a szív teljesítmé-
nyét a normál szinusz-ritmushoz
képest, fejtette ki dr. Lupkovics Gé-
za, a kardiológiai osztály vezetõ fõ-
orvosa. A kor elõrehaladtával egyre
gyakoribbá válik, az ötvenéves kor-
osztályban öt százalék, a nyolcva-
nasoknál pedig már 30-35 százalék
elõfordulási aránya. A fagyasztásos

eljárással hatékonyan szüntethetõ
meg az állandó pitvarremegés,
vagy az egyszeri alkalmak megis-
métlõdése. 

Mindez azért lényeges, mert a
pitvarfibrilláció nagyon súlyos
szövõdményekkel járhat. Errõl dr.
Tahin Tamás fõorvos beszélt. A
szívelégtelenség mellett az ilyen
betegeknél ötször nagyobb az
esélye a stroke – az agyi infarktus
– kialakulásának. A ritmuszavar
közben a pitvarban maradt vérbõl

ugyanis vérrög keletkezhet, ami
az agyig juthat. A megelõzés nép-
gazdasági okok miatt is rendkívül
fontos. Az új katéteres, fagyasztá-
sos eljárás rendkívüli elõnye, hogy
a betegek 70-80 százaléka gyó-
gyítható vele, míg a hagyomá-
nyos gyógyszeres kezeléssel csak
10-15 százalékuk. 

A sajtótájékoztatót követõen
dr. Tahin Tamás bemutatta az új
mûtéti eljárást. 

– liv –

ÚJ EGYEDÜLÁLLÓ ELJÁRÁS A SZENT RAFAEL KÓRHÁZBAN

Fagyasztással kezelik a pitvarremegést


