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INFORMÁCIÓS ÉS KERESKEDELMI MEGYEI LAP
Kerékpáros összeköttetés létesül Lendvadedes–Dedeskecskés–Dolga Vas (Lendvahosszúfalu) között, melynek alapkövét
március 22-én tették le a rédicsi
Tenke-hegyen. A most épülõ útszakaszok hozzájárulnak a magyarországi kerékpározható úthálózat bõvüléséhez, a határ
menti közlekedés fejlesztéséhez.

A magyar–szlovén határszakasz
tekintetében új közúti kapcsolatot
biztosító kerékpárút hossza 1,9 kilométer lesz. Elsõ szakasza Rédics
önkormányzat kezelésében lévõ
helyi közút jelenlegi nyomvonalán,
a másik szakasza részben külterületen, új nyomvonalon épül meg a
rédicsi Tenke-hegy és a szlovéniai
Lendva-hegy között.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, hogy az itt húzódó határ korábban sokakat elszakított egymástól. Most ez megváltozik, hiszen út megépülése gyógyír lehet
erre problémára.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a mai nap
több szempontból is a magyarszlovén kapcsolat ünnepnapja. Ma
adták át Lendván a magyar fõkonzulátus új épületét. A mostani beruházásban megépülõ út két olyan
falut kapcsol össze, amelyek kö-

A RÉDICSI TENKE-HEGY ÉS A SZLOVÉNIAI LENDVA-HEGY KÖZÖTT

Kerékpáros összeköttetés létesül

Klemen Potisek, Kondrik Kornél, Magyar Levente, dr. Pál Attila és Vigh László

zött 100 éve nem volt összeköttetés. Nem csak egy utat építünk,
hanem egy közösségi kapcsolattartást teremtenek újjá, hangsúlyozta.
Mag. Klemen Potisek, a Szlovén
Köztársaság Infrastrukturális Minisztériumának államtitkára a
fenntartható mobilitás fontosságáról beszélt. Elmondta, Szlovénia
célul tûzte ki az üvegházhatású
gázok csökkentését 2030-ig. Ezt
elektromos autók használatával,
és aktív mobilitással szeretnénk elérni, ezért is támogatják a bicikliutak és sétautak fejlesztését, hogy
az 5–10 kilométeres távolságokat
az emberek gyalog vagy biciklivel
tegyék meg.
Dr. Pál Attila, Zala megyei közgyûlés elnöke azt hangsúlyozta,
hogy ez az Interreg program legnagyobb költségvetésû projektje,
melynek a Zala megyei önkormányzat vezetõje. A beruházás
nagyon fontos a térségnek, ami
újabb kapocs a két nemzet között.
Kondrik Kornél, a NIF Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese

elmondta, hogy a kivitelezés az
elõkészítõ feladatokkal – geodéziai
kitûzés, lõszermentesítés és fakivágás – április elején indul. A munkálatok egy évig zajlanak, az új útszakaszok 2019 tavaszára készülnek el. A fejlesztést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztõ Zrt. beruházásában a
Vértes-Út Építõ és Szolgáltató Kft.
végzi nettó 371 millió forintért.
***
Aznap adták a magyar fõkonzulátus új épületét Lendván. Az ünnepségen Magyar Levente parlamenti államtitkár azt mondta,
hogy ez a huszonharmadik olyan
külképviselet, amelyet az elmúlt
négy évben Latin-Amerikától Kelet-Ázsiáig megnyitottak vagy újra
nyitottak. „Viszont a szívünkhöz a
Kárpát-medencei képviseletek állnak a legközelebb, amelyekhez
Lendva is sorolandó.”
A Magyarország és Szlovénia
közötti közös projektek közül kiemelte, hogy két új határátkelõt
nyitottak, és két éven belül két
újabbat nyitnak. A Budapest és
Ljubljana közötti autópályaszakasz
végleges kiépítése érdekében hamarosan megkezdõdik az M70-es
út négysávosítása. Tervezik a
Rédics–Lendva vasútvonal helyreállítását, és egy második vasútvágány megépítését, amely hosszú
idõ óta az egyik legnagyobb magyar vasúti beruházás lesz.

A NAGYKANIZSAI CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL

A Dunántúl legnagyobb kilátója
Az erdõk világnapján a nagykanizsai Csónakázó-tónál felavatták a
tíz évvel korábban lezárt, a közelmúltban pedig teljesen felújított kilátótornyot, a Dunántúl legmagasabb kilátóját.
A 22 állami erdõgazdaság 2010
óta összesen 71,3 milliárd forintot
fordított az erdõk megújulására, s
ebbõl 17,3 milliárd forintot közjóléti beruházásokra költöttek – közölte a földmûvelésügyi miniszter.
Fazekas Sándor az erdõk világnapja alkalmából rendezett ünnepség

után elmondta: 2010 óta Magyarországon 37 új kilátó épült és 31et újítottak fel, továbbá 26 új szálláshely jött létre, illetve 75 turistaszálló és motel újult meg. Mindezen felül 14 új látogatóközpontot
alakítottak ki és hetet újítottak fel.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Cseresnyés Péter államtitkár, Fazekas Sándor,
dr. Rosta Gyula, Bitay Márton Örs államtitkár
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Vasmûvességre és állandó
megtelepedésre utaló leletek
kerültek elõ Letenyétõl nyugatra, a Csitári erdõ szomszédságában. A Göcseji Múzeum régészei
az M70-es út kétszer kétsávosra
bõvítése kapcsán végeztek
megelõzõ régészeti feltárást az
érintett szakaszon.

AKTUÁLIS

KÖZÉPKORI TELEPÜLÉS NYOMAI LETENYE SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Vasmûvesség a Csitári erdõ mellett

Orha Zoltán ásatásvezetõ régész érdeklõdésünkre elmondta:
2017 végén vonultak le a területrõl, jelenleg a leletek restaurálása
folyik. A Letenye közelében található M70-es út, és környezete
régóta ismert lelõhely. Már az
1960-as években is volt itt feltárás, amit Parádi Nándor, a Magyar
Nemzeti Múzeum tudományos
munkatársa végzett. Akkor egy
11. századi templom maradványa
került elõ, de 16. századi jelenségekre is bukkantak. 2001-2002ben pedig Száraz Csilla régész
(Thúry György Múzeum, Nagykanizsa) végzett feltárást az út
egyik felén, aki szintén ebbõl az
idõszakból talált értékes tárgyakat.
– A „csitár” szó – mely szláv eredetû – maga is a fegyverkovács
mesterségre utal, és az ásatások
során elõkerült leletek is ezt támasztják alá. 2017 végén több
mint 16 ezer 500 négyzetméteren
folyt itt a munka. 188 objektumot
nyitottunk meg. A leletek pedig illeszkednek a 2001-2002-es ásatás

(vagyis az út másik oldalának)
eredményeihez – folytatta a régész. A feltárások azt mutatják,
hogy Letenyétõl nyugatra, a
Csitári erdõ közelében létezett
egy falu a 11. és a 16. század között. A települést vélhetõen a törökök pusztították el.
A régészeti munka során cölöplyukakat, kemencét, egy három méteres mély kutat (mélyén
egy fazékkal), malomkõtöredéket, agyaggolyót, edénytöredékeket és más hétköznapi használati tárgyakat, valamint állatcsontokat is találtak. Ezek egyértelmûsítik, hogy állandó jelleggel és
hosszabb ideig laktak emberek az
érintett területen. Vasmûvességre utaló anyagok és tárgyak is
elõkerültek (például vassalak),
bár most nem olyan nagy számban, mint korábban.
A leleteken jelenleg a Göcseji
Múzeum restaurátorai dolgoznak,
és hamarosan megkezdõdik az
eredmények tudományos feldolgozása is.
– pet –

Húsvéthétfõ
a Göcseji Falumúzeumban
Április 2-án, húsvéthétfõn
14–16 óra között húsvéti, tavaszköszöntõ programokkal
várják az érdeklõdõ közönséget. A reggeli otthoni jókedvû locsolkodás után várnak
kicsiket és nagyokat a lelkes
szervezõk.
A Zalaegerszegi Tájfutó
Club 10 órakor indítja tájékozódási futóversenyét a skanzenben. 14 órától húsvéti
kézmûves játszóház kezdõdik, majd a gyerekek az elrejtett,
csaknem
ezer
csokitojást kereshetik meg a
tájházak udvarain. 15 órától
a templom elõtti téren folklórmûsor kezdõdik, fellépnek
a Bajnóca és a Belvárosi
cseppek
Gyermektáncegyüttesek. Néptáncbemutatójuk minden alkalommal
nagy népszerûségnek örvend.
Erre az alkalomra kinyit a
szatócsbolt is, ahol finom falatok és frissítõk várják a
vendégeket.
Sok szeretettel várnak
mindenkit a szervezõk
húsvéthétfõn a skanzenben!

HOL TART MA A SZÜRKEHÁLYOG-SEBÉSZET?

Élõben a mûtõbõl
Speciális mûlencsével egyszerre korrigálható a szürke hályog,
valamint a szaruhártya görbületi eltérései miatt fellépõ látáscsökkenés. A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház szemészeti osztályán
tartott kétnapos találkozón ilyen mûtétet is megtekinthettek a
szürkehályog-sebészettel foglalkozó hazai kórházak szakemberei.

Dr. Szalczer Lajos címzetes
egyetemi docens, osztályvezetõ
fõorvos és dr. Aradi Etelka fõorvos végezte el a mûtéteket, amiket a mûtõben, illetve kivetítve
monitorra, az elõkészítõben kísérhettek figyelemmel a sajtó
munkatársai is. A korábbi közvetítések folytatását jelentette a
program, ám ezúttal közvetlenül
a mûtéti helyszínen.

– Zártkörû kutató-fejlesztõ csoportunk 2003-ban alakult. Rajtunk
kívül tagjai Debrecen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Veszprém, Gyõr,
Szombathely, Cegléd és Kecskemét kórházainak szemész fõorvosai, egyetemi tanárai, tanársegédjei – mondta érdeklõdésünkre dr.
Szalczer Lajos. – Az indulást követõen került sor a szürkehályogmûtétek élõ közvetítéseire Zala-

Megbeszélés a mûtétek elõtt.

•

egerszegen, a világ vezetõ szemsebészeti eszközöket és anyagokat elõállító cége támogatásával.
Természetesen azóta is minden
évben összejövünk, de már másmás helyszíneken. Az idei szakmai
találkozónak osztályunk adott otthont. Az ilyenkor bemutatott mûtétek során a cég legújabb fejlesztésû anyagait alkalmazzuk, melybõl következtetni tudunk a szemsebészet fejlõdési irányaira is. A
mûtét közbeni tapasztalatokról
ugyanakkor visszajelzéseket várnak, ahogy a nyomon követett betegek állapotáról is, hiszen a
kontrollvizsgálatokon
kiderül,
hogy mennyire elégedettek, mennyire látnak jól a beültetett mûlencsével.
Az osztályvezetõ fõorvos által
elvégzett két mûtétbõl az egyik
speciálisabb beavatkozást igényelt.
– A beteg jobb szemén korábban dioptriahibát helyreállító
mûtétet végeztek. A mostani
operációt a szürke hályog mellett a szaruhártya görbületi hibája is szükségessé teszi, ami
ugyancsak gátolja az éles látást.
Az utóbbit lehet orvosolni szemüveggel, de csak addig, amíg a
betegnek nincs szürke hályoga.
Most ezt az összetett problémát
tudjuk megoldani egy multifokális tórikus (cilinderes) mûlencse beültetésével, mégpedig

•

•

egyszerre – magyarázta a mûtét
elõtt dr. Szalczer Lajos.
A népbetegségnek számító
szürke hályog nemcsak az idõs
korosztályt érinti. Az osztályvezetõ fõorvostól megtudtuk, hogy
egyre gyakoribb a fiatalabbak körében is, melynek hátterében a
napsugárzás és a környezetszennyezés okozta ártalmak állnak, továbbá a különbözõ anyagcsere-betegségek, fõként a cukorbetegség. A szürke hályoggal
küzdõ betegek száma éppen
ezért növekszik folyamatosan. A
zalaegerszegi kórház szemészeti
osztályán évente mintegy kétezer ilyen operációt végeznek.
– liv –
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TURIZMUSBAN ALKALMAZHATÓ INFORMATIKAI FEJLESZTÉSI MEGOLDÁSOKAT TANULMÁNYOZTAK AZ INSIGHTS PARTNEREK

Tematikus találkozó és transznacionális mûhelymunka Lentiben
A Zala Megyei Önkormányzat szervezésében a lassú, zöld és
egészségturizmus szempontjából kedvezõ adottságokkal rendelkezõ Lentiben tartották az INSIGHTS projekt partnertalálkozóját
2018. máricus 6–9. között. Országhatárhoz való közelsége miatt ez
a térség meglehetõsen elzárt volt a második világháborút követõen, így elmaradt az iparosítás és az itt élõk jobban meg tudták
õrizni hagyományaikat és gasztronómiájukat. A látogatás fókuszában a zöld- és egészségturizmussal, illetve a desztináció menedzsmenthez kapcsolódó IT megoldásokkal kapcsolatos ismeretek és
tapasztalatok megosztása állt. A résztvevõk megismerkedhettek
Zala megye jó gyakorlataival, így például a csömödéri kisvasúttal,
bunker és traktor-túrán vettek részt, kipróbálták a hagyományos
korongozást, illetve ellátogattak a Patóhegyi Borház Faluba.

Kedden délután kezdõdött a
program Lentiben a négycsillagos
Thermal Hotel Balance-ban, ahol
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntötte a
partnereket. Ezt követõen a Zala

Megyei Önkormányzat képviseletében Molnárné Gazdag Tünde
tartott rövid ismertetõt a megyérõl, majd egy mesterkurzus keretében prof. Ulrike Pröbstl-Haider, a
bécsi BOKU (Természeti Erõforrások és Élettudományok Egyeteme)
tanára tartott elõadást az érdekeltek turizmus- és termékfejlesztésbe. történõ bevonásáról A további szakmai elõadások közül elsõként Sikala János (INFOtec Kft.)
beszélt a nyílt turisztikai adatbázison alapuló alkalmazások fejlesztésérõl, ezt követõen pedig
Semsei Sándor (CHROME-SOFT

Kft.) mutatta be az “Okos
Desztináció” koncepciót.
A szerdai nap a “Göcsej kincse,
az erdõk és a fa” címû kiállítás
megtekintésével és a kisvasúttal
való utazással indult Csömö-

dérbe, melynek során a résztvevõk tájékoztatást kaptak az üzemeltetõ Zalaerdõ Zrt. turisztikai
fejlesztéseirõl és terveirõl, valamint megismerkedtek a cég által
kidolgozott Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola programjával és tevékenységével.
Csömödér-ben
megtekintették az erre a célra kialakított speciális oktatókocsit,
amely minden szükséges hagyományos és digitalis eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy a diákok útjuk során tanulmányozhassák az
erdõk, vizek, rétek növény és állatvilágát.

Lovásziban az ötvenes évek, a
hidegháború
mementójaként
megmaradt bunkerben tett túrával folytatódott a nap. Az úgynevezett „Magyar Maginot-vonal” –
egy 630 km hosszú védelmi vonal az ország déli határa mentén – megmaradt
elemei a településen és
környékén szervezett tematikus túra keretében látogathatók napjainkban,
amely jó példaként szolgál a történelmi emlékek turisztikai célú
hasznosítására.
A túrát tematikus találkozó és
irányító bizottsági ülés követte a
Gosztola Gyöngye Wellness Hotelben, ahol csatlakozott a partnerekhez Csomor Gusztáv, a Duna
Transznacionális Program Közös
Titkárságának munkatársa, hogy
áttekintsék az INSIGHTS projekt
megvalósításának elsõ évét. Megvitatták az egyes munkacsomagokat, projekt menedzsmentet és
kommunikációs tevékenységeket
bemutató elõadások hangzottak
el az „Integrált lassú, zöld és

A SZABAD MAGYAR SAJTÓ NAPJÁN

A sajtó munkatársait köszöntötték
Vigh László országgyûlési képA szabad magyar sajtó napja alkalmából invitálta sajtóreggelire
a média munkatársait a Zala Megyei Kormányhivatal. A megyehá- viselõ, miniszteri biztos arról beza Deák-termében tartott március 14-i ünnepségen a megyei álla- szélt, hogy az állami intézmények
munkatársai a közjó szolgálatámi intézmények vezetõi is részt vettek.
ban tevékenykednek, melynek sikeréhez a sajtó munkatársai is
Az 1848-49-es forradalom és
Ahogy akkor jelen voltak az új- hozzájárulnak. Az eredményeket
szabadságharc emléke minden ságírók a történelmi tetteknél, nemcsak elérni, de megtartani is
magyar embert büszkeséggel tölt úgy ez ma sincs másként – emel- tudni kell. Nagy küzdelmet igéel. Március 15-e immár 170 éve je- te ki, majd megköszönte a sajtó nyel ez a következõ években is,
lent egyet a szabadságvággyal és a egész éves munkáját a példaérté- mert rajtunk múlik, mivé válik ez
hazaszeretettel – fogalmazott kö- kû és hasznos együttmûködésért. a város és ez az ország.
szöntõjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott. Mint mondta,
egyet akartak a reformpárti vezetõk, egyet a nép, az ifjúság, mindenki. A fiatalok és az újságírók
gyújtották be a szikrát, melynek
következtében fellobbant a forradalom lángja Pest-Budán. A cél
nem változott, hiszen most is azt
szeretnénk, amit õk 1848-ban: beleszólást sorsunkba, hogy ne határainkon kívülrõl, idegenek hozzanak döntést rólunk, Azt szeretnénk, ha Magyarország továbbra is
a magyaroké, Európa az európaiaké lenne. Ehhez az szükséges,
hogy Európa képes legyen megvédeni kultúráját és közösségeit,
Vigh László, dr. Sifter Rózsa
mert akkor továbbra is biztonságés dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke
ban élhetnénk, hangsúlyozta.

egészségközpontú turizmus fejlesztés okos modelljének” módszertanával összhangban.
Csütörtökön Márokföldre
utaztak a partnerek, ahol egy

hetési traktor-túra során bepillantást nyertek a térség történelmébe, hagyományaiba. A vállalkozó
kedvû résztvevõk kipróbálhatták
magukat Csótár Rezsõ szentgyörgyvölgyi fazekasmûhelyében
is, ahol lehetõségük volt saját korongozott kerámiaedényük elkészítésére.
A tanulmányút utolsó állomása a Patóhegyi Borház Falu volt,

A projektrõl
A 30 hónapig tartó projekt (2017. január –
2019. június) az Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) és az Elõcsatlakozást Segítõ Eszköz
(IPA) által finanszírozott Interreg Duna Transznacionális Program keretében került jóváhagyásra.
Az INSIGHTS projekt arra keresi a választ, hogyan lehet turisztikailag vonzóbbá tenni a régiókat olyan turizmus stratégiák kidolgozásával,
amelyek a természeti és kulturális erõforrások
megóvását helyezik középpontba. Az INSIGHTS
projektben résztvevõ régiók mind kimagasló ter-

ahol hat régi borospince felújításával alakított ki vendégcsalogató
szálláshelyeket egy merészet álmodó család és kínál természetközeli, falusi élményekben
gazdag kikapcsolódást az odalátogatóknak.
A következõ multilaterális tanulmányútra 2018 júniusában kerül sor, a helyszín pedig Hargita
megye lesz.

mészeti és kulturális adottságokkal rendelkeznek,
ezenfelül nagyszerû lehetõség nyílik számukra a
lassú, zöld és egészségközpontú turizmusban,
amely egy gyorsan fejlõdõ rekreációs trend.
A partnerek szoros együttmûködésben dolgoznak az érintettekkel nyolc régióban, hogy releváns helyi visszajelzéseket szerezzenek a turizmus jelenlegi helyzetérõl, valamint ötleteket és
javaslatokat a lassú, zöld és egészségközpontú
turizmusban rejlõ új lehetõségekrõl. Nyolc integrált fenntartható turizmus stratégia kerül kidolgozásra a partner régiók által és ezek alkalmazhatóak lesznek az egész Duna Régió területén.
További információ az INSIGHTS projektrõl:
www.interreg-danube.eu/insights
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Az új nyílászárók már a helyünkön vannak, és belül is zajlanak a
felújítási munkálatok a fogorvosi
rendelõnek és a védõnõi tanácsadónak helyet adó épületben
Gelsén. A beruházás megvalósításához az önkormányzat a TOP4.1.1-15-ZA1-2016-00021 azonosító számú projektjével nyert
25,19 millió forintos vissza nem
térítendõ támogatást.

– Magyarország kormánya a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program TOP-4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" címû felhívást tett közzé, melyre önkormányzatunk 2016. május 3-án pályázatot nyújtott be. A 2017 májusában kézhez kapott támogatói
döntést követõen kezdtük meg a
kivitelezést, õsszel. Az idõjárás
nem volt mindig kegyes hozzánk,
ennek ellenére az ütemtervet tartani tudjuk, amit az utcafront felõl beépített új nyílászárók mutatnak – mondja Szegedi Ferenc,
Gelse polgármestere. – Az épületet már körülállványoztuk, hamarosan indulhat a külsõ szigetelés
és színezés. Mindeközben belül is
folyik a munka az újonnan kialakított akadálymentes mosdó és a
többi helyiség burkolásával. Az
épület megújítása a készültségi
fok szerint 50 százalékos, így a
határidõt tartani tudjuk, ami a teljes projekt elszámolása tekintetében augusztus vége. A beruházás
idõtartama alatt biztosított az ellátás, a fogászatot a megszokott
rendelési idõben a gelseszigeti
orvosi rendelõben vehetik igénybe a lakosok, amit ezúton is köszönünk az ottani önkormányzatnak. A védõnõi szolgálatnak helyben találtunk helyet, a Petõfi Sándor Emlékkönyvtár emeleti termében.
A százszázalékos támogatottságú projekt elszámolható bruttó
költsége 25 193 350 forint, melybõl az építés 23 784 080 forintot
tesz ki. A különbözet a mûszaki el-

Tizenhét helyi fiatal honvéd
tiszteletére állítottak emlékmûvet az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezõ ünnepségen, Nemessándorházán.

– Nagy örömükre szolgál, és
nagy büszkeséggel tölt el, hogy itt
állhatunk kis falunk központjában
ezen neves alkalommal – szólította meg az ünnepség résztvevõit
Antal Sándorné. – A 170 évvel ezelõtt kitört forradalomhoz és szabadságharchoz hazafias érzelmektõl fûtve, a változás reményében
csatlakoztak bátran a fiatalok is, a

MEGÚJUL A FOGORVOSI RENDELÕ ÉS A VÉDÕNÕI TANÁCSADÓ GELSÉN

Óvatos tervezéssel a falu fejlesztésében
lenõr díja, a tervezési díj, a projekt-menedzser megbízási díja, illetve a nyilvánosságra hozás
költsége. A beruházás átfogó célja a gelsei egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az épület teljes korszerûsítésével, melynek földszintjén a
fogorvosi rendelõ és a védõnõi

– Felújíthatjuk a mûfüves pályánkat, melynek 1,2 millió forintos költségéhez a Belügyminisztérium 1,04 millió forintos támogatást nyújtott „Önkormányzati
fejlesztések támogatása” címen.
A Belügyminisztérium „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegû fejlesztésének támoga-

tanácsadó szolgálat, míg emeletén szolgálati lakás található.
A projekt a fogászati körzet
esetében Alsórajk, Felsõrajk,
Gelse, Gelsesziget, Kacorlak,
Kilimán, Pölöskefõ és Pötréte lakosait tekintve 3605 fõt érint. A
védõnõi tanácsadás körzete
Gelse, Gelsesziget, Kacorlak és
Pölöskefõ. Itt az érintett 0–14
éves korosztály 286 fõ. Így összesen 3891 fõ élvezheti majd a korszerû körülményeket a rendelõkben, amellett, hogy jelentõsen javul a szolgáltatások költséghatékonysága és minõsége.
– Milyen más pályázatokat
valósítanak meg az idén?

tása" kiírásán 1,6 millió forintot
nyertünk. Ebbõl a volt varroda
épületének elavult nyílászáróit
cserélhetjük újra. Önkormányzatunk tervezi a tetõ cseréjét, valamint az épület külsõ szigetelését
és színezését is. Az épületet azzal
a szándékkal vásároltuk vissza,
hogy közösségi házzá alakítsuk

amennyiben lehetõségünk lesz
rá anyagilag.
– Mennyire számíthatnak a civil szervezetek munkájára a falu
közösségi életében?
– Büszkék lehetünk tevékenységükre, mellyel segítik munkákat, illetve színesebbé teszik a közösségi életet. Önkéntes tûzoltó-

át. A teljes beruházást jövõre
szeretnénk befejezni. Kaptunk
306 ezer forintot a Nemzetgazdasági Minisztériumtól „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” címen az ASP informatikai rendszer bevezetése
kapcsán, az abban résztvevõk
munkájának elismeréseként.
Tavaly a Petõfi és a József Attila utcában építettünk új járdát,
idén az Arany János utcában
szeretnénk folytatni ezt a munkát. Az elmúlt évben megoldottuk a temetõ vízelvezetését. A
továbbiakban szeretnénk a
mellékutcai járdákat és a mezõgazdasági utakat is felújítani,

ink önálló beavatkozásra jogosultak. Nemrég saját forrásból, valamint az önkormányzat és helyi
vállalkozók jóvoltából megvásároltak egy régi családi házat, ahol
saját telephelyet alakítanak ki.
Labdarúgócsapatunk elsõ helyen
áll jelen pillanatban a megyei II.
osztályban. Sokat tesz a faluért a
Princivil Értékteremtõ Egyesület,
a Gelsei Õszikék Pávakör, községünk jó hírnevének öregbítéséhez a Gelsei Hímzõkör is hozzájárul. Sajnáljuk viszont, hogy egyre
kevesebb a fiatal, ami miatt a hagyományos rendezvényeken kívül más programok szervezése
egyre nehezebbnek tûnik.

NEMESSÁNDORHÁZÁN A 48-AS SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTEK

Az infrastrukturális fejlesztések mellett fontosnak tartjuk a
gondoskodást, hogy segítsük, különösen a nehéz helyzetben lévõk
– betegek, idõsek –, életét. Karácsonykor rászorultság alapján ötmillió forint keretösszeggel 140
lakosnak igyekeztünk szebbé tenni az ünnepet.
– Hogyan gondolkodnak a falu fejlesztésérõl?
– Nagy anyagi csõdbõl kellett
kijönnünk, így e tekintetben
tartjuk magunkat ahhoz az
irányhoz, ami az ésszerûséget, a
takarékosságot, a rendelkezésünkre álló források szigorú beosztását jelenti az önkormányzat
gazdálkodásában, immár évek
óta. Óvatos pénzügyi politikát
folytatunk, hogy a váratlan helyzetek, a természeti csapások se
okozzanak nehézséget. Ilyen
volt a pár évvel ezelõtti árvíz,
ami azonnali beavatkozást igényelt. A károk végleges helyreállítását vis maior támogatásból
tudtuk megoldani.
Büszkék lehetünk arra, hogy a
település elindult a változás útján,
elérve már azt a szintet, hogy saját magunk tervezhetjük meg jelenüket és jövõnket. Önkormányzatunk eleget tesz a törvényi elõírásokból adódó kötelezettségeinek, és jó gazda módjára igyekszik szépíteni, fejleszteni a falut.
Természetesen nem azt mondjuk,
hogy mindent jól csinálunk, de
mindent megteszünk azért, hogy
teljesüljön mindaz, amiért megválasztottak bennünk, és amire
felesküdtünk – hangsúlyozta végül Szegedi Ferenc.
Antal Lívia

A NAGYKANIZSAI CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL
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Fõhajtás a helyi hõsök elõtt
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az erdõkben 13 új erdei iskolát
hoztak létre és 18-at újítottak fel,
ma már az állami erdészetek 36
erdei iskolát tartanak fent, ahol
évente mintegy 80 ezer diáknak
nyújtanak kikacsolódási és tanulási lehetõséget – ismertette Fazekas Sándor.
Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója elmondta: 1971ben állították fel a leselejtezett
olajfúrótornyot, amit 125 millió
forintos beruházással újítottak
fel, ehhez a Földmûvelésügyi Mi-

képviselõ-testület
egyhangúan
úgy vélekedett, hogy ez megkérdõjelezhetetlen minden igaz szívû
nemessándorházi számára, hangsúlyozta.
– „Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc örökös, kitörölhetetlen része nemzeti közgondolkodásunknak. (…) A nagy küzde-

Peterdi Péter, Manniger Jenõ, Antal Sándorné,
dr. Tódor Szabolcs, dr. Pálfi Dénes az emlékmû elõtt.

nemzet nagyjainak felhívására.
Sándorházáról 17 fiatal jelentkezett a felhívásra, közülük a korabeli írások tanúsága szerint tízen
térhettek haza, hét fiatalt pedig
úgy jegyeztek, hogy elvesztek a
csatatéren – beszélt a szabadságharc helyi vonatkozásairól a polgármester.
Mint mondta, ezen fiatalok tiszteletére és az 1848-as eszmék emlékére fogalmazódott meg a gondolat, hogy a faluközpontban emlékmûvet állítanak. Voltak, akik
vittaták a szándékot, melyrõl a

FALUKÉP

lemben minden korabeli magyarországi helységnek ott voltak a
maga szülöttei, elsõsorban a honvédsereg katonái, akik a legdrágábbat, az életüket tették kockára
a magasztos célokért.” – idézett a
polgármester Bona Gábor: A szabadságharc zalai honvédjei címû
kötetébõl, amely gondolatokkal a
képviselõ-testület teljesen egyetértett. Ha mi, a most élõk nem
mutatunk példát múltunk megbecsülésében, akkor ezt hogyan várhatjuk el a felnövekvõ nemzedéktõl, húzta alá.

Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, fejlesztési biztos felelevenítette, hogy 1848-ban is voltak
ellentétek, melyeket azonban felülírtak a függetlenségi törekvések,
a magyar nemzeti egység megteremtésének vágya. Mint mondta,
ezt kívánja a jelen is, hiszen egyes
törekvések az ország életébe, belügyeibe való beavatkozásnak értelmezhetõk.
A beszéd után Antal Sándorné
köszönetét fejezte ki az emlékmû
alkotóinak, Monostori Jánosnak, a
Monostori Gránit Stúdió vezetõjének, és Horváth Gábornak, a Reneszánsz Kõfaragó Kft. ügyvezetõjének. A polgármester megemlékezett a tervezõrõl, Baki Józsefrõl, aki
már nem lehetett közöttük ezen a

jelentõs eseményen, melyen a szabadságharc 170 éves jubileumát
összeköthették a helyi hõsök emlékezetével.
A Bolla Vendel, Darázs Boldizsár,
Éder Márton, Foky István, Hári Frigyes, Igricz Boldizsár, Imre Károly,
Kámán János, Varga József, Kis Boldizsár, Korpics Vendel és Léránt
Károly tiszteletére állított emlékmûvet Manninger Jenõ, Horváth
Gábor és Peterdi Péter alpolgármester leplezte le. Ezt követõen dr.
Tódor Szabolcs esperesplébános
megáldotta az emlékmûvet.
A megemlékezés fényét emelte
a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület valamint a Zalaegerszegi Fúvószenekar részvétele és közremûködése.

nisztérium 88 milliót adott. A
fémbõl és üvegbõl készült kilátótorony szerkezete közel 100 tonna, teljes magassága 48 méter. Az
alsó kilátószint 28 méteren, a felsõ 43 méter magasan van, a 230
lépcsõfok megmászása után egyszerre ötvenen tartózkodhatnak
rajta.
A zalai kõolajbányászatnak is
emléket állító létesítményt éjszaka LED-sorokkal és reflektorokkal
világítják meg, elektronikai védelmi rendszerrel és intelligens
beléptetõkapuval is felszerelték.
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SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁBAN

Óvoda- és bölcsõdefejlesztés A prevenció bázisai
tották a játszóudvart, új játszótéri elemeket telepítettek és építettek egy fa szerkezetû, zárt babakocsi tárolót. Részlegesen sikerült megújítani a bölcsõde bútorzatát, kivitelezni a szekrények,
pelenkázók, kanapék, játékpolcok
cseréjét. Beszereztek a nevelõmunkához szükséges eszközöket
(laptop, hordozható telefon,
nyomtató, lamináló gép).
Az óvoda épületében megújulA megújított létesítményeket tak a belsõ terek, projektarányoVigh László országgyûlési képvi- san akadálymentesítették az épüselõ, miniszteri biztos és Horváth letrészt. Már akadályok nélkül
László polgármester közösen adták át. Az intézmény dolgozóira, a gyermekekre Ipacs Bence plébános kérte Isten áldását.
A Zabszalma együttes
koncertjével kísért programon az óvodások ünnepi mûsorral léptek föl.
Mint elhangzott: a fejlesztés kiemelt célja volt a kisgyermeket nevelõk munkavállalásának támogatása, a családok segítése, az
aprófalvas térségekben
élõ hátrányos helyzetû
gyermekek minél korábbi
életkorban történõ megsegítése. A szolgáltatások
minõségének térségi fejlesztésével javítani kívánták a hozzáférést a gyermekjóléti megközelíthetõ a tornaszoba,
alapellátásokhoz. A bölcsõdei egy mosdó és egy csoportszoba
épületblokkban korszerûsítették is. Átalakították az öltözõket,
a konyha szellõzési rendszerét és amelyek a szülõk és gyermekek
átalakították a kazánházat is, ahol nagyobb kényelmét szolgálják.
már energiahatékony gázkazán Megújult az épület villamos hálómûködik. Az épület köré új, szab- zata. Az óvoda köré új kerítés
ványos kerítés készült, de egy sö- épült, szebb lett a játszóudvar,
vénysávot is elültettek. Megújí- ötletes játszótéri elemek kerültek
Lenti Város Önkormányzata a
Széchenyi 2020 program keretében, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz
kapcsolódva közel 200 millió forintos támogatásból modernizálta a város Vörösmarty utcában található napközi otthonos
óvodáját és bölcsõdéjét, illetve
a Petõfi utcai ovit.

telepítésre. A fejlesztés kiegészült az óvoda bútorzatának
(óvodai asztalok, szekrények, szõnyegek, fektetõ ágyak, játékpolcok, székek) részleges megújításával, a nevelõmunkához szükséges (laptop, spirálozó gép, hordozható
telefon,
minihifi,
projektor), valamint a mindennapi mûködéshez szükséges eszközök (mosó- és szárítógép) beszerzésével. A Petõfi utcai óvodát körülvevõ kerítés helyére új épült,
és ezen a helyszínen is megújult a
játszóudvar.

Az önkormányzat tavasszal további fejlesztéseket tervez. A külsõ lépcsõk helyett rámpát létesítenek az intézményekbe való
könnyebb bejutás érdekében. Az
óvoda területén a jelenleg aszfaltozott játszórészt pedig térkõburkolattal váltják ki.
Nemes Norbert

Járási egészségfejlesztési iroda (EFI) kezdte meg a mûködését közte megemlítve azt, hogy edZalaegerszegen, melynek kialakítására több mint 85 millió forin- dig 61 egészségfejlesztési iroda
tos támogatást nyert el a Szent Rafael Kórház.
(EFI) létesült az országban.
Balaicz Zoltán polgármester
arról beszélt, hogy az iroda létKeszthely és Lenti mellett lesztés területén pedagógusok- rehozása megegyezik az önkorvégre Zalaegerszegen is meg- nak, gyerekeknek és szülõknek mányzat törekvéseivel, miszenyílhatott az egészségfejlesztési kínálnak foglalkozásokat. Céljaik rint fejlõdjön a lakosság egésziroda, mely a megyeszékhely és elérése érdekében partnerkap- ségkultúrája. Vigh László országa térségéhez tartozó 85 településen látja el feladatát – közölte
dr. Halász Gabriella, a kórház fõigazgatója. Mint mondta, a kórház stratégiai tervében 2015 óta
szerepel a lakosság egészségkultúrájának, egészségtudatos magatartásának, nem különben
egészségi állapotának javítása,
amit eddig saját forrásból megvalósított
rendezvényekkel
igyekeztek szolgálni. Az elnyert
pályázati támogatás tíz százalékából alakítják ki a nõvérszálló
földszintjén az irodát, a foglalkozásoknak helyet adó közösségi teret, valamint ebbõl vásárolják meg a szükséges tárgyi eszközöket. A fennmaradó össze- csolatokat alakítanak ki helyi gyûlési képviselõ személyes pélget a mûködtetésre illetve a önkormányzatokkal, házi orvo- dáját hozta szóba. Mint mondta,
szakmai program megvalósítá- sokkal, civil szervezetekkel, ok- évek óta köszönti a megye elsõ
újszülöttjét, rendszeres véradósára fordítják a projekt kétéves tatási intézményekkel.
A sajtótájékoztatón dr. Sifter ként másokat is erre buzdít, és
megvalósítási és hároméves
Rózsa kormánymegbízott kö- nyáron kerékpáros túrára invifenntartási idõtartama alatt.
Többek között rendezvénye- szönetét fejezte ki Vigh László tálta a körzetébe tartozó teleket szerveznek a rendszeres országgyûlési képviselõnek, aki pülések vezetõit, lakóit.
Az iroda végleges helyének
testmozgás, a helyes táplálko- mint mondta, élharcosa az
zás, valamint a betegségek korai egészségügyi fejlesztéseknek, kialakításáig, a Mentálhigiénés
felismerését szolgáló szûrések és Balaicz Zoltán polgármester- Központ egyik helyiségében kanépszerûsítésére. Zalalövõn és nek, aki ugyancsak szívén viseli pott helyet. Itt is számos szolPacsán betegklubot hoznak lét- az ezen a területen megvalósuló gáltatással várják az érdeklõdõre a szív és érrendszeri megbe- fejlesztéseket. Hozzászólásában ket a munkatársak, akiknek
tegedésekben, valamint a cu- a kormány az alapellátás és nép- munkáját szakorvosok, szakdolkorbetegségben szenvedõk szá- egészségügyi ellátás minõségét gozók segítik majd.
– liv –
mára. A mentális egészségfej- javító intézkedéseit mutatta be,
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GAZDASÁG

A MOULD TECH KFT. AZ IPAR 4.0-BAN GONDOLKODIK
CSARNOKÉPÍTÉS, PORTFÓLIÓBÕVÍTÉS: FRÖCCSÖNTÉS, AUTOMATIZÁLÁS, MOTORSPORT, KUTATÁS-FEJLESZTÉS
 Magas szintû automatizálással kíván megfelelni az ipar 4.0
kihívásainak a Mould Tech Kft.
A zalaegerszegi cég szándéka,
hogy tevékenységét a szerszámtervezés és -gyártás mellett alkatrészgyártással is bõvítse, melynek érdekében megvásárolt egy hazai fröccsöntõ céget. Mindez idei beruházásait is
meghatározza. Az északi ipari
parkban lévõ telephelyén két új
üzemcsarnok felépítését tervezi, amellett, hogy bõvíti gépparkját. Az elmúlt évben kutatás-fejlesztési tevékenységét is
új szintre emelte Vepp Racing
teamjével, amellyel beszállt a
hazai és nemzetközi motorversenyzés világába. A termékfejlesztés területén számít az épü- hatékonyság növelése, a magalõ jármûipari tesztpálya nyújtot- sabb hozzáadott értékû termékek
ta lehetõségekre is.
elõállításával pedig piaci részesedésünk bõvítése.
– Antal Lívia –
– Milyen új gépeket szereznek be?
– Az ipar 4.0 elnevezésû új
– Azt gondolom, hogy egy köipari korszak a digitalizáció, a vetkezõ fejlõdési fázisba értünk,
mesterséges intelligencia megje- hátunk mögött egy olyan stabil velenését jelenti az iparban, egyúttal või körrel, melynek nagy része
azt is, hogy az informatikai megol- Tier1-es cég, vagyis elsõlépcsõs
dások egyre nagyobb teret nyer- beszállító. Vevõi struktúránk áttolónek a gyártási, termelési folyama- dott az autóiparra, a nagyon szigotokban, a gépek és emberek kö- rú követelményeknek azért is kell
zötti kommunikációban. Ez a vál- megfelelnünk, mert az automatizátozó ipari környezet a korábbiak- lásnak és robotikának tulajdonképhoz képest más feltételeket köve- pen az autóipar a motorja. Az új ditel meg, ezért döntöttünk a magas gitális technológiák terén így beve-

A Vepp Racing team – Molnár Gergõvel, a tehetséges, fiatal versenyzõvel
fokú automatizálás mellett, ami
gépberuházásainkat is meghatározza – mondja Molnár Gábor
ügyvezetõ igazgató, a Mould Tech
Kft. egyik tulajdonosa. – Az új
1000, valamint 2500 négyzetméteres gyártócsarnok megépítését
többek között ez is indokolja, hiszen hely kell ahhoz, hogy gépeinket automatizálni tudjuk. Az automatizáltság emelésével kiválthatjuk az éjszakai és a hétvégi
mûszakot, csökkentve a munkaerõ fluktuációját. A robotokkal támogatott termelés célja egyúttal a

Mindezzel elkezdjük a mûanyagalkatrészek gyártását, ami piaci pozíciónk változását fogja eredményezni, hiszen megrendelõinknek
nemcsak szerszámgyártással, de
már alkatrészgyártással is rendelkezésre tudunk állni. Mindez a tudásbázis növelését is magával
vonja, amit hasznosítani tudunk a
gyakorlati képzés során a mûanyagipari ismeretek oktatásával.
– Munkaerõ-felvételt is igényel ez a sok fejlesztés?
– Elsõ körben ötven–nyolcvan
embert szeretnénk felvenni, ami a
piac növekedésével akár több
száz fõig is elmehet. Ehhez azonban munkát kell biztosítani, ami a
hiányzó know how, tudás és tapasztalat megszerzésével lehetséges. Ezért nyitunk irodát áprilisban
Salzburgban. Az ausztriai városra
azért esett a választásunk, mert
150 kilométeres körzetében nagyon komoly ipari centrumokat lehet elérni, az iroda nyitása mögött

zettük a fém alkatrészek 3D nyomtatását. Emellett üzembe állítottunk
egy GOM ATOS típusú mérõrendszert. Ez egy nagyfelbontású, optikai 3D koordinátamérõ-rendszer,
amely gyors és pontos adatokat
szolgáltat a teljes mûanyag alkatrészrõl. Ezáltal teljesíteni tudjuk vevõink magas szintû minõségi elvárását, hiszen tesztfutással együtt
kell átadnunk a szerszámokat. A
közeljövõben vásárolunk egy nagy
forgácsoló gépet, ami már
1250x1250-es mérettartományban
dolgozik, míg a jelenlegi legna-

gyobb gépünk csak 900x900-as
mérettartományban.
A megnövekedett elvárásoknak
szakmai fejlõdéssel is meg kell felelnünk, hiszen jóval nagyobb gyakorlatot kell szereznünk a szerszámok felhasználásában. Az ehhez
szükséges gyártási technológia
megszerzése érdekében megvásároltunk egy hazai fröccsöntõ céget, az egyik felépítendõ 2500
négyzetméteres csarnokba fogjuk
áttelepíteni a 200 és 600 tonna
záróerõ közötti fröccsgépeket.

éppen ezért áll a tudástranszfer
elõsegítése. Cégünknél jellemzõ a
harmincas átlagéletkor, a salzburgi
irodánkban azonban idõsebb,
nagy tapasztalatokkal bíró osztrák
és német mérnökkollégák fognak
dolgozni nekünk, akik segíteni tudják fiatal munkatársaink szakmai
fejlõdését. A piac egyébiránt megköveteli az ottani jelenlétet, így a
kiküldött munkatársainkkal szemben egyik elvárás, hogy jól beszéljenek németül. Mindezzel összességében a hatékonyság, a terme-

lékenység növelése a célunk, ami
a megnövekedett bérigények teljesítését is segíti.
– Hol tartanak a brand építésében?
– Marketing terveikben a márka- vagy brandépítés elsõdleges
szereplõvé lépett elõ. Ezt egyelõre
Magyarország és Ausztria vonatkozásában igyekszünk felépíteni,
ami azt az üzenetet közvetíti a vevõk felé, hogy a Mould Tech által
gyártott termékek jó minõségûek,
megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak. Ennek egyik eleme a
Vepp Racing team, amit fanatikus
motorosokként azért létesítettünk
tavaly, hogy egy rendkívül tehetséges zalai versenyzõnek lehetõvé
tegyük a nemzetközi versenyzést.
Molnár Gergõ tavaly a németországi Yamaha R6 Kupasorozatban
indult, nagyon jó eredményeket
hozott, de augusztusban sajnos eltörte a lábát az egyik versenyen.
Szerencsére felépült, lelkesedése
töretlen, egyszóval sikerre éhes,
ezért idén komolyabb szintû versenyeket is megcélzunk. Az Alpok–Adria kupa mellett így a

szerzésre is lehetõséget ad. Az így
szerzett tudást és tapasztalatot kívánjuk beépíteni termékfejlesztéseinkbe. A motorsportban a legfejlettebb technológiák jelennek meg,
ezért a csapatba végzõs középiskolásokat és duális mérnökhallgatókat is bevonunk, hogy élõben
szerezhessenek szakmai tapasztalatokat. Ezzel együtt a felelõsséget is igyekszünk kialakítani bennük, hiszen a biztonság tekintetében nagy a tét.
– A jövõ szakembereinek kinevelése is cél ezáltal.
– Mindenképp. Lehet-e ennél
jobb pályaorientáció, mint testközelbõl megismerni ezt a világot.
Cégünk a kezdetek óta elkötelezett a szakképzés és a mûszaki
felsõoktatás támogatásában. A Zalaegerszegi Duális Képzõközpont
hét helyi gépipari céggel és az önkormányzattal közösen hoztuk létre, hogy a szakközépiskolai diákoknak gyakorlati képzést biztosítsunk. Egyed Péter tulajdonostársam vezetõje az intézménynek,
melynek jelenleg a nyomda régi
épülete ad helyet. Önkormányzati

Superbike sorozat két világversenyén is elindítjuk õt az SSP 600
kategóriában, mégpedig Honda
motorral. Ezek egyike a cseh
nagydíj Brno-ban június 8–10.,
míg a másik San Marino nagydíj
Misanoban július 6–8. között.
A nemzetközi média által nagy
figyelemmel kísért versenyek hatalmas reklámlehetõséget jelentenek számunkra, hogy a Mould
Tech-et, mint fém- és mûanyag
szerszámok, valamint alkatrészek
tervezésével, gyártásával foglalkozó magyar céget megismerjék a világban. A Vepp Racing team létrehozásával, mint már utaltam rá, a
tehetséggondozást is felvállaltuk,
hogy segítsünk egy tehetséges fiatalt céljai elérésében. A harmadik
legfontosabb célunk a kutatás-fejlesztés a motor verseny közbeni
adatainak
dokumentálásával,
elemzésével és kiértékelésével. A
nemzetközi motorversenyen való
részvétellel ráadásul egy olyan
zárt közegbe kerülünk, ahol ott van
az összes beszállító és gyártó, ami
az ismertség mellett tapasztalat-

beruházásban várhatóan idén, egy
új modern képzõközpont épül fel
az egyetemek szomszédságában,
ahol a szakmák oktatásához szükséges technológiák is a 21. századot képviselik majd. Humánerõigényünk kielégítését szolgálja a
Pannon Egyetemmel való együttmûködés is, mely révén szakmai
gyakorlatot szerezhetnek cégünknél a duális mérnökhallgatók.
A zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya által nyújtandó lehetõségekre egyaránt számítunk a
képzés, a motorversenyzés, a kutatás-fejlesztés, illetve a termékfejlesztés terén. Miután itt önvezetõ
és elektromos autókat is tesztelnek majd, nekünk is figyelemmel
kell kísérni az autóipar fejlõdését,
hogy a piac igényeire gyorsan reagálhassunk. A legfontosabb feladatunk az, hogy a Mould Tech
Kft.-t, illetve a céget jellemzõ struktúrát úgy építsük fel, hogy fel tudjunk szállni az ipar 4.0, vagyis a
negyedik ipari forradalom vonatára
– hangsúlyozta végül Molnár Gábor ügyvezetõ igazgató.
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DR. MÁRFI GYULA:

Komolyan kell venni a kereszténységet
Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek volt a vendége a Zala Megyei
Kormányhivatal által szervezett Megyeháza klub legutóbbi rendezvényének. A keresztény hitélet gyakorlásának helyzete a mai magyar társadalomban címmel tartott elõadást, majd válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Az egyházi méltóságot dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
köszöntötte. Mint mondta, dr.
Márfi Gyula határozott véleménynyel áll ki a családokért, a keresztény Európa megmaradásáért. Kiemelt feladatának tartja a fiatalok
lelki gondozását, valamint az idõs
és beteg emberek támogatását.
Dr. Márfi Gyula többek között
arról beszélt, hogy a kereszténység tanította meg a magyar embert arra, hogy törekedjék önmagát megvalósítani, de úgy, hogy
ezzel ne sértse meg a felebaráti
szeretetet. A család szeretetére is
a kereszténység tanította meg az
embereket. Jézus is atyának hívta
a mennyei atyát, önmagát pedig
fiúnak. Mindezzel a család szentségét fejezte ki, hiszen a család
eredete valahol Istenben gyökerezik.
Kiemelte, hogy hazánk is a kereszténységnek köszönheti fennmaradását: „a keresztény hittérítõk voltak azok, akik nemcsak a
lelkünket térítették meg, hanem
megtanították õseinket a földmûvelésre és az állattenyésztésre”. A papok és a szerzetesek kórházak, szegény- és árvaházak, valamint a zarándokházak létesítésével sokat tettek a magyarságért. A szellemi, intellektuális tudás színvonalának fejlõdése is az
egyháznak köszönhetõ az elsõ iskolák alapítása révén. Ezekben az

Gyenesdiás elfogadott költségvetésében a kötelezõ feladatok ellátása mellett betervezték
a turisztikai idényre szóló vállalásaikat, a tavalyról áthúzódó
pályázatok közül néhány megvalósítása pedig most válik esedékessé.

– Az intézmény- és az egészségügyi alapellátási hálózat modernizálása, az orvosi rendelõintézet korszerûsítése, az új ebédlõ
kialakítása, a napelemes rendszerek bõvítése mellett a szezon kezdetére megújul a természetközeli
hangulatú Gyenesi Lidóstrand is.
Folytatódik az utak, járdák és a
csapadékvíz-elvezetõ rendszerek
felújítása is. A fõidényt folyamatos minõségi fejlesztésekre hangoltan akarjuk indítani. A család-,
természet-, környezetbarát jelzõk
mára a település zászlóshajójának
vezérmotívumai lettek – foglalta
össze a szezonra való felkészülés
legfontosabb teendõit Gál Lajos
polgármester, aki szót ejtett a külhoni testvértelepülési kapcsolatok ápolásáról is.
– Tízéves lett a Csíkszenttamással kötött kapcsolatunk. Az
elmúlt évtized alatt a székelyföldi
és a helyi iskolai és civil szervezetek, a családok is megismerték
egymást, így nem csak az önkormányzat, hanem a kulturális
együttesek és a lakók is kölcsönösen invitálják egymást helyi rendezvényekre. Az osztrák, felsõ-stájerországi Gaal faluval pedig 15 éve
ápolunk meghitt, baráti kapcsolatot. Egy pályázathoz kapcsolódva a
„diós” települések együttmûködését is megerõsítjük. Büszkék vagyunk azon személyekre, sportegyesületekre, civilekre, akik jó hírünket viszik határon belülre és határon túlra. Reméljük, hogy Fodor
Mátyás, a „Felszállott a páva” verseny szólótáncos kategóriájának

intézményekben a gyerekek
nemcsak hittant tanulhattak, hanem az adott kornak minden tudományát. Az elsõ fõiskolák,
egyetemek alapítása is a kereszténységhez kötõdik. Beszélt arról, hogy Európa tele van magyar
szentekkel, akik sorában Szent
István király a kezdetektõl fogva

zést használunk a Bibliából. Aki
magas kort élt meg, matuzsálemi
korú, a család legfiatalabb tagját
a család Benjaminja kifejezéssel illetjük. Paradicsomi állapotok,
utánam a vízözön, bábeli nyelvzavar, hét szûk esztendõ – ugyancsak a Bibliából átvett kifejezések. Többet ellentétes értelemben használunk. Jézus azt mondja: nem tudja a jobb kéz, hogy mit
csinál a bal. Ez krisztusi értelemben azt jelenti, hogy ha jót teszünk, ne tartsuk és ne kérjük
számon, miközben manapság a
következetlen viselkedésre utal.

az elsõ helyen áll. Apostoli szent
királyunk teremtette meg. Magyarországot, mint szuverén,
független államot, s õ vezette be
a magyarságot a keresztény népek közösségébe.
A keresztény hit mennyire határozza meg napjainkat, dr. Márfi
Gyula ezt azzal támasztotta alá,
hogy nagyon sok szót és kifeje-

Dr. Márfi Gyula azt hangsúlyozta, hogy a kereszténységet komolyan kell venni, különösen
napjainkban, mivel az Európát támadó migráció keresztény kultúrát és hitünket fenyegeti.
A rendezvény jó hangulatához
a megyeszékhelyi Mindszentyiskola diákjai szavalatokkal és
énekkel járultak hozzá.

CSALÁD-, TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETBARÁT

Gyümölcsözõ Gyenesdiás
gyõztese után idén is akad majd
olyan tehetség, aki továbbviszi
Gyenesdiás néptáncos hírnevét.
– Hogyan hangolódtak rá a tavaszra?
– A tavasz nálunk az egészségre, a környezetvédelemre, a mûvészetekre való ráhangolódás idõszaka. A Kárpáti János Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola immáron 14. alkalommal rendezte meg
a regionális Gergely Napi Mûvé-

séggel tekint a rendezvényre,
melyen öt megye majdnem ezer
diákját láttuk vendégül. Szervezõi
szerepvállalásunkat latba téve
több megyei népdaléneklési versenyen is sikerrel szerepeltünk. A
mûvészeti és tehetségkutató iskolai programokon túl az ökogondolkodás terjesztését is lényegesnek látjuk. A „Zöld Hetek”
programsorozatban a jövõt érintõ
kérdésekrõl, a klímaváltozásról is

A március 15-i ünnepségen Manninger Jenõ országgyûlési
szeti Fesztivált. A „Kis-Helikon”
rendezvényen több tanszak diákjai mutatták be produkcióikat, elkészített remekmûveiket a neves
zsûri elõtt. A tankerület is büszke-

szó esik. A szép és egészséges
környezet megtartása szolgált apropóként, hogy idén is kapcsolódjunk a magyar vallásos néphagyományhoz. Gyümölcsoltó Boldog-

asszony az oltás, szemzés napjaként ismert. A program során az
oltás technikáinak bemutatása
mellett kertészeti elõadások, fajtabemutatók, vetõmagcsere-börze kap hangsúlyt. Az április hetedikei piacnyitó ünnep fõ üzenete:
fontos az egészséges termék, a
helyben termett zöldségek-gyümölcsök megbecsülése, fogyasztása. Tavaly és tavalyelõtt sikerült minõségi infrastruktúrafejlesztés
mintegy 13 kilométer hosszban érinteni fogja az iparterületként
kijelölt szabad részeket is, melyeket bõvíteni tudtunk. Öröm, hogy
olyan komoly hozzáadott értéket
képviselõ, innovatív hazai vállalkozások is megjelentek, amelyek
munkahelyeket is teremtenek. A
szabályozási tervünket is úgy módosítjuk, hogy minél inkább élhetõ legyen a hely, ahol az üdülõhelyi jelleget megtartva, boldogan
akarunk élni. Az érdeklõdés szerencsére nem lanyhul a jó természeti adottságokkal rendelkezõ
településünk iránt.
– A tavasz az országgyûlési
választásokat is elhozza…
– A vállalkozóink tiszteletére
tartott pohárköszöntõ alkalmával
már szót ejtettem arról, hogy milyen fontos, hogy a tervbe vett
fejlesztéseket, beruházásokat mielõbb, biztonságban készre tudjuk
jelenteni. Április nyolcadikán országgyûlési választások lesznek.
Minden állampolgárra komoly teképviselõ volt a szónok.
her nehezedik. A jelenlegi korfelújítani a közútjainkat. Az út -és mány munkájáról és a jövõképrõl
járdaépítés folyamatossága mel- is közösen hozunk ítéletet. A válett a vállalkozók segítésére is fi- lasztás és az oda vezetõ út is kogyelünk, mert az adóerõ növelés- moly felelõsséget ró mindenkire.
ben mi is érdekeltek vagyunk. A Gyenesdiás elmúlt hét évében

egy boldog, nyugodt, kiegyensúlyozott és valóban polgári értékrendû nagyközséget sikerült kiépíteni. Nálunk nem volt helye az
egymás iránti ellenségeskedésnek, a megosztó marakodásnak, a
torzsalkodásnak. Most sorsdöntõ
választás következik. Ha józan értékítélettel szemléljük, látjuk, jó
úton halad az ország. A kormány a
polgári és keresztény értékrend
szerint, a magyarság nemzeti érdekeit szem elõtt tartva cselekszik. Képviselõ-testületi döntésekkel minden esetben megerõsítettük a támogatásunkról az ország
vezetését, hiszen ezt mindenkor
fontosnak éreztük. A polgárság
lényegiségét a hétköznapokon és
ünnepnapokon megélve mi mindannyian optimisták, bizakodóak
vagyunk a hamarosan megérkezõ
fõidénnyel kapcsolatban is, mert
nincs miért búslakodnunk, nincs
miért szomorúnak lennünk. A
költségvetésünk rendezett, a terveink biztos alapokon nyugszanak
és az innovatív gondolkodás sem
veszett ki belõlünk. Továbbra is
segítünk mindenkit, aki helyben
lehetõséget lát a saját, vagy a közösség fejlõdésére.
Nemes Norbert
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A TÜSKESZENTPÉTERI LISZT ELÕÁLLÍTÓJÁNAK AJÁNLATA A GAZDÁKNAK

Etesse állatait Tüskei Gazdatáppal!
Tüskei Gazdatáp elnevezéssel kínálja kiváló minõségû takarmányait
a magyar állattartóknak a Zala-Cereália Kft., mellyel zsákos értékesítését kívánja növelni. A takarmánygyártásban immár több mint 40 éves
tapasztalattal bíró vállalkozás bizton számíthat arra, hogy a Tüskei Gazdatáp márkanév olyan hírnévre tesz szert vevõi körében, mint a
Tüskeszentpéteri Liszt.

– Takarmánygyártásunk biztonságát, minõségét és költséggazdálkodását növelõ beruházást 2017
januárjában adtuk át. Ennek keretében épült meg a már 2016-ban
üzembe álló 8 db 25 tonnás takarmányvégtermék tartály, valamint a
4 darab acélsiló, egyenként 1150
tonna gabonatárolási kapacitással –
mondta Király László ügyvezetõ
igazgató. – Ezzel elõkészítettünk
egy jó alapot a nagyobb mennyiségû takarmány gyártásához. A folytatásban a gyártósor fejlesztését
tervezzük. Az 510 millió forintos
beruházás keretében egy új granuláló vonalat építünk ki az elõttünk
álló 24 hónapban. A keverõüzem
kapacitását, ahol tavaly 60 ezer
tonnát gyártottunk, ezáltal 40 százalékkal tudjuk növelni. Az ömlesztett takarmány 26 százalékát saját
mûködtetésû
állattelepeinken
etetjük fel, míg 54 százalékát zárt
integrációban. A beruházással célunk a háztáji tápforgalmazás fellendítése a zsákos takarmány
mennyiségi és értékesítési növelésével. Ennek érdekében állt munkába tavaly októberben Dan Fruzsina, aki nagy tapasztalatokkal bír az
értékesítés terén. Fruzsi ötletei
alapján született meg, illetve készült el a márkanév és a logó cégünknél. A Tüskei Gazdatáp névvel
egyben a tüskeszentpéteri lisztünkre is utalni kívánunk, a bizalmat erõsítendõen a Magyar Termék Nagydíjra, amit 2017-ben a
Tüskeszentpéteri BL 55 búzafinomlisztünkkel érdemeltünk ki.

„Magyar

gabonából,

magyar munkával és tudással, magyar tulajdonú
vállalat állítja elõ a TÜSKEI
GAZDATÁPOT a magyar
állattartóknak”
– A zsákos takarmányokat 10,
20 és 40 kilogrammos kiszerelésben készítjük, attól függõen, hogy
milyen állatokat kívánnak etetni
velük. Így külön van takarmányuk
nyúl, kacsa, pulyka, csirke, tyúk,
disznó, ló és fácán etetéséhez. –
vette át a szót Dan Fruzsina. – Minden táp fõ összetevõje a búza és
kukorica, emellett vitaminokat és
ásványi anyagokat tartalmaznak.
Az összetétel egyébiránt nincs kõ-

Bálint gazda az oltónapon
Prominens vendége volt az idei skanzenbeni oltónapnak. Dr. Bálint
György Prima Primissima díjas kertészmérnök osztott meg tudásából
néhány információt. A 99 éves szakember, akit már több generáció is
„Bálint gazda”-ként tisztel, és hasznosítja a tanácsait, a tõle megszokott öltöny-nyakkendõben, derûs nyugalommal, csendes szóval válaszolt a feltett kérdésekre is.

A Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány hagyományos rendezvényén, a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához közeli oltónapon
az idei kiemelt növény a körte
volt. Az almához hasonlóan ennek
a gyümölcsnek is nagy fajtagazdagsága létezett a vidékünkön,
bár ez a mezõgazdasági, gasztronómiai és egészségvédõ érték is
veszni látszik, utolsó perceit éli.
Ezen szomorú tényen próbált a jelen rendezvény javítani.
A körte termesztés országosan
is jellemzõ visszaszorultságáról is
beszélt Bálint gazda, miközben
hangsúlyozta, hogy a világpiaci
igény nagy ezen értékes gyümölcs
iránt, egyben bíztatott annak telepítésére. Rövid elõadása alatt modern kertészkedési lehetõségekrõl
is szót ejtett, melyek akár a nagyobb városokban is lehetségesek. Illetve tippeket adott olyan
módokra, mely az idõsebb korosztály vagy a mozgásban korlátozott
személyek számára is megvalósítható.
Többek között beszélt a viszonylag újdonságnak számító
magaságyásról. Ez a szinte bárhol
elõállítható termõhely, miközben
hasznosítja a kerti és konyhai hulladékot, fokozatos lebontással
tápanyagot és hõt ad a növények

fejlõdéséhez, akár három-négyszeres hozamot és hosszú termésidõt biztosítva.
A zöldségtermesztéssel kapcsolatban még javasolta az egynyári virágokkal való vegyítést,
mely a zöldségek ízét nem rontja
el, viszont szép keretet adhat az
ágyásoknak. Akár virágládákban is
megvalósítható ez a kombináció.
Muskátli közé hagyma, fokhagyma, zöldpetrezselyem nyugodtan
ültethetõ. Így ha csak kicsiben is,
de saját termesztésû zöldséghez
juthatunk. Akiknek pedig nagyobb
helye van, azoknak javasolta a régi, lassan feledésbe merülõ zöldségek újra termesztését, illetve a
szintén jellemzõen visszaszorult
burgonya termesztést.
Bánfi Kati

be vésve, mert egyedi kéréseket is
teljesítünk speciális receptúrák
összeállításával. Fontos, hogy az
alapanyagokat, mint a búza, kukorica, repce, szójabab, árpa, közvetlenül a zalai és a szomszédos megyei növénytermesztõktõl vásároljuk fel. Az üzemünkben elõállított

takarmányokat bátran sorolhatjuk
a különleges minõségû termékek
közé, amire garanciát nyújt a gyártást nyomon követõ három minõségbiztosítási rendszer. A Tüskei
Gazdatáp a zalaszentgróti Táp-lállak mintaboltunkban, valamint a
falvakban lévõ gazdaboltokban érhetõ el.
Az õszi vetésû szántóföldi növények jól vészelték át a telet. A hótakaró megvédte a fagykártól, a sok
csapadék pedig tavaszi indulásukat
segíti. A búza mindezt várhatóan jó
minõséggel hálálja meg, ami idén is
hozzájárul
ahhoz,
hogy
a
tüskeszentpéteri lisztet a megszokott magas minõségben használhatják fel a pékségek és a háziaszszonyok, fûzte hozzá Király László.
Érdeklõdni lehet: Dan Fruzsina
06-30/1817-180,
danf@zala-cerealia.hu
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A családok éve Zalaszentivánon
Elõadás a párkapcsolatokról, idõsek köszöntése, a húsvéti ünnepekre hangoló nyuszi jászol felállítása is színesítette a közösségi életet, mely programokat az Élhetõbb Zalaszentivánért Egyesület valósított meg az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program által támogatott Családokért Zalaszentivánon címû projektjével.

A megváltozott nõi-férfi kapcsolatokról és szerepmintákról február 27-én Soma Mamagésa tartott
elõadást, legújabb kötete, az Új
egyensúly kapcsán. Mint mondta,
ez két dolgot feltételez. Az egyik,
hogy már volt valaha egyensúly
férfi és nõ között, a másik, hogy ez
most egy új minõségbe fordul át,
változik. A történelem nem mindig
kedvezett a „gyengébb nemnek”,
társadalmi elvárások és elõítéletek
nehezítették a nõk boldogulását,
akiknek elõbb igénye lett a munkára, majd a tudásra. S ha valaki nõnek született, nõi mivoltát is meg
kívánja élni a maga teljességében.
Hatalmas változás történt, rövid

 A 2018-as víz világnap
nemzetközi szlogenje "Védd
természetesen!", melyhez
kapcsolódóan Zalavíz Zrt. idén
is meghirdette rajzpályázatát.
Az egyfordulós kiírásra több
mint száz pályamû érkezett be,
melynek ünnepélyes
díjkiosztóját március 22-én
tartották.

rendezvényen részt vett Sömenek
István, a település díszpolgára, valamint volt plébánosa. Mint mondta, szívbõl köszönti a zalaszentiváni
hölgyeket, a Zoltánokat, akiket a
Szentgotthárdon tartott miséjén
megemlített. Az idõs korral kapcsolatban úgy vélekedett, nem
szabad lemondani az élet szeretetérõl, igenis életkedvvel kell megélni ezeket az éveket, mert az élet
örömeivel ekkor is megajándékoz.
Nyugdíjasan is tartalmasan lehet
élni az életet, hiszen lehet dolgozni
vagy közösségi feladatokat vállalni.
Példaként hozta fel az idén 50.

éves szentgotthárdi nyugdíjas
egyesület aktív tagjait. A jubileumi
ünnepségen az egyesület 99 éves
elnökét is köszöntötték, akik korábban 15 éven át vezette a civil
szervezetet.
Dormán Miklós polgármester
beszédében úgy fogalmazott, az
idõsek teremtették meg nekünk a
jelent és a jövõt is. Az idõs ember
óriási élettapasztalatával, életbölcsességével olyan értékeket jelenít
meg, amely a fiatalabbak számára
hasznos értéket kell, hogy képviseljen. Mint mondta, polgármesterként szívesen hallgat az idõsebb

korosztály tanácsaira, amiben sohasem szokott csalódni. Ezért fontos, hogy saját példamutatásunkon
keresztül megtanítsuk gyermekeinknek, a következõ generációnak
tisztelni az idõseket. A szép kor
nem jelenti azt, hogy nem vagyunk
képesek bármire, ezért alapvetõ

idõ alatt, ami fizikai, érzelmi, szellemi és lelki szinten is megmutatkozik, éppen ezért végig kell gondolnunk mindazt, ami velünk, bennünk és körülöttünk történik,
emelte ki.
Március 8-án a település szépkorú lakóit köszöntötték, a nõnapról és a névnapjukat ünneplõ Zoltánokról sem feledkeztek meg. A

szempont az, hogyan töltsük
aktívan idõskort, hangsúlyozta. A
mai napon önöket köszöntijük,
tiszteletünket kifejezve a nõnap
alkalmából is, zárta gondolatait a
polgármester.
Az óvodások és az iskolások mûsora után Kovács Kata, Jurina Beáta
és Bellus Attila, a Hevesi Sándor
Színház színészei bírták közös
éneklésre a jelenlévõket, örökzöld
slágereket elõadva.
Március 20-án a Nyuszi is megérkezett barátaival Zalaszentivánra,
a polgármesteri hivatal elõtt felállított jászolba, amit elsõként az
óvodások tekintettek meg.
2018 a családok éve, mely köré
szervezi ez évi programjait az Élhetõbb Zalaszentivánért Egyesület. A
civil szervezet eddig is fontosnak
tartotta szerepét a családokat érdeklõdõ rendezvények megtartásában. Figyelme kiterjed a település és térsége kulturális, sport- és
közösségi életére is.

VÉDD TERMÉSZETESEN!
VÍZ VILÁGNAPI ESEMÉNYEK A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

Az ENSZ 1993-ban döntött arról, hogy március 22-e a víz világnapja, melyet cégünk immár 16.
éve ünnepel meg - mondta
Arnhoffer András elnök-vezérigazgató. - Ennek keretében minden
évben rajzpályázatot hirdetünk az
óvodások és az általános iskolások körében, hiszen õk a legfogékonyabbak a világnap üzenetére,
miszerint védeni kell a természetes vizeket, és takarékoskodni kell
az ivóvízzel. Közösségi tulajdonban lévõ közszolgáltatóként elsõsorban a vízszennyezés ellen
vesszük fel a harcot, emellett a víztakarékosságra is fel kívánjuk hívni a lakosság figyelmét. Munkatársaink az év minden napján azért
dolgoznak, hogy a csapból tiszta,
egészséges ivóvíz folyjon, az el-

ben is jusson mindenkinek tiszta
ivóvíz. Becsülnünk, óvnunk kell tehát a vízvagyont, folyóinkat, tavainkat.
Arnhoffer András továbbá elmondta, hogy a nagy érdeklõdésnek köszönhetõen kétnaposra
szervezték meg az üzemlátogatást, melyen közel ezer gyermek
ismerhette meg a víztisztítás, a
vízellátás valamint a szennyvíztisztítás folyamatait. Így a berendezéseket, gépeket is, melyekkel dolgoznak a munkatársak, valamint a
laboratóriumot, ahol a víz minõséhasznált, szennyezett víz pedig lül Zala megye kitûnõ adottságok- gi vizsgálata zajlik. A rendezvény
megtisztítva jusson vissza a fo- kal rendelkezik, éppen ezért külö- különlegességét az adta, hogy az
lyókba, tavakba. Hazánk, azon be- nös felelõsséggel bír, hogy a jövõ- ÉNYKK öko buszai szállították a

gyerekcsoportokat, amelyek a
Zalavíz által szennyvíziszapból
elõállított bio CNG üzemanyaggal
mûködnek.
A Zalavíz Zrt. 162 településen
közel 150 ezer lakost lát el szolgáltatásaival. Hogy milyen fontos a
munkája, arról beszéljenek a számok: a cég évente négy és fél millió köbméter ivóvizet kezel, ami
„ásványvizes üvegben” kifejezve
azt jelenti, hogy évente négy és fél
milliárd liter vizet fogyaszt, használ
fel ellátási területén a lakosság.
A rajzpályázat díjkiosztásán a
tiszta ivóvíz jelentõségérõl Vigh
László országgyûlési képviselõ beszélt. Mint mondta, a víz tisztasága

azért is globális kérdés, mert 2050re a 9,8 milliárdot is eléri a Föld lakossága, amellyel az ivóvízigény is
nõni fog. Magyarország víznagyhatalom, ugyanakkor a takarékos
vízhasználat tekintetében a felelõsség nem kerülhetõ meg. A pazarlás példájaként megemlítette,
hogy ivóvízzel öntözünk, ivóvízzel
mossuk autóinkat, és folyó víz alatt
mosogatunk. Arra intette a gyereket, hogy takarékosan bánjanak a
vízzel, feleslegesen ne folyassák,
amikor fogat, vagy kezet mosnak.
Hangsúlyozta, hogy az ivóvíz
tisztaságának a Zalavíz az õre,
amely a várossal együtt mindent
megtesz azért, hogy a lehetõ legjobb minõségû ivóvizet kapja a lakosság a cég ellátási területén.
A beszédet követõen Balaicz
Zoltán polgármesterrel és Arnhoffer András elnök-vezérigazgatóval közösen adta át a legjobb rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.
Általános iskola alsós korcsoportban elsõ helyezést érdemelt ki
rajzával Steinitz Márk, a zalaegerszegi Eötvös iskola tanulója. Érdeklõdésünkre elmondta, a homokóra azt mutatja, hogy a Föld
ideje hamarosan lejár, mert a gé-

pek, erõmûvek, repülõgépek globális felmelegedést okoznak. Ennek következtében elolvadnak a
jégtáblák, szennyezett lesz a víz,
ami több állatfajt, közte a jegesmedvét a kihalás veszélyével fenyegeti.
A Zalavíz Zrt. 2018. évi víz világnapi rajzpályázatának díjazottjai:
Óvodás korcsoport:
III. helyezettje: Lukács Alexandra Mia, Kodály úti óvoda
II. helyezett: Pati Panni, Bagodi
Napsugár Óvoda
I. helyezett: Osbáth Hanna,
Bagodi Napsugár Óvoda
Általános iskola, alsós korcsoport:
III. helyezettje: Bán Liliána,
Csonkahegyháti Általános Iskola
II. helyezett: Egyed Veronika,
Csonkahegyháti Általános Iskola
I. helyezett: Steinitz Márk, Eötvös Általános Iskola, Zalaegerszeg
Általános iskola, felsõs és
középiskolás korcsoport:
III. helyezettje: Zalavári Bence
Békeligeti Általános Iskola
II. helyezett: Salamon Márton
Békeligeti Általános Iskola
I. helyezett: Matolcsy Kíra, Zrínyi Gimnázium
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Az önvezetõ jármûvek fejlesztésérõl és tesztelésérõl aláírt szándéknyilatkozat további
lendületet ad az együttmûködésben részt vevõ országok
gazdaságainak – hangsúlyozta
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter azon a sajtótájékoztaAz idõskori magány kezelésének lehetõségeirõl és a testi-lelki tón, ahol osztrák és szlovén kolegészség megtartásáról tartott elõadást a megyeházán dr. Magyar légájával aláírta a megállapoLóránt. Az orvos, teológus és mentálhigiénés szakember a Zala Me- dást március 23-án, BudaMagyarország fontos szerepet
gyei Idõsügyi Tanács meghívására érkezett Zalaegerszegre.
pesten.
kíván betölteni a modern elektromos és önvezetõ jármûvek fejlesztésében, az ország adottsáVarga Mihály kiemelte: az gai, az egyetemi tudásbázisok
Pácsonyi Imre, a megyei köz- kell találni a célokat, amelyekért
gyûlés alelnöke, a megyei idõs- érdemes élni. Idõsebb korban, együttmûködés versenyelõnyt megvannak ehhez. A digitális
ügyi tanács elnöke elmondta, a amikor a gyerekek már önálló éle- jelent a három ország számára, gazdaságra átállásra számos fejkibõvített tanácskozást azért tet kezdtek, gyakori probléma az amelyek mindegyikének iparában lesztéssel, például az 5G technohozták létre, hogy a helyi elmagányosodás, a társas kapcso- jelentõs súlyt képvisel a jármû- lógia mihamarabbi bevezetésével
idõsügyi szervezetek tagjai, vala- latok hiánya és az ezzel járó lehan- gyártás. A közös projektekkel a készül a kormány – tette hozzá.
A miniszter megjegyezte: a
mint az idõs ellátásban ténykedõ goltság. Mégsem azzal kell foglal- partnerek az intelligens mobilitáintézmények munkatársai a té- kozni, ami már elmúlt, hanem az- si eszközök, az önvezetõ jármû- dokumentum aláírásában kulcsmában jártas szakembertõl hallja- zal, mi lehet még elõttük. Fontos, vek fejlesztését, illetve ezek mû- szerepet töltött be a zalaegerszenak az idos korral kapcsolatos hogy ne zárkózzunk be, hiszen a ködéséhez szükséges kommuni- gi tesztpálya megépítése, amely
problémákról, a megõrzendõ tes- hosszú élet egyik kulcsa a világ fe- kációs és infrastruktúra kiépítését a világ egyik elsõ, ezen belül Köelsõ
ilyen
ti-lelki egészségrõl.
lé mutatott érdeklõdés és kíváncsi- célozzák meg - jegyezte meg a zép-Kelet-Európa
„Az én koromban" kezdetû ság. A változásokhoz való alkal- tárcavezetõ. Az elõrelépéshez komplexuma.
Norbert Hofer osztrák közlekemondatok ugyanis sokszor elhang- mazkodással és fizikai aktivitással szavai szerint szükség van arra a
zanak az idos emberektõl, melyrõl sokat tehetnek a szépkorúak men- szakmai munkára is, amely a ha- désért, innovációért és technolódr. Magyar Lóránt úgy vélekedett, tális egészségük megtartásáért, tárokon átnyúló egységes szabá- giáért felelõs miniszter a sajtótájélyozást megteremti.
koztatón elmondta: a fejlesztési
hogy ezekben az években is meg emelte ki az elõadó.

Aktivitással idõs korban is

E-mail:
alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

Zalaegerszeg,
Ola út 12. szám alatt,
az Intersparral
átellenben
(jelenleg festékbolt mûködik benne)

51 négyzetméteres üzlethelyiség ELADÓ.
Érdeklõdni: +36 30/313-2395

KÖZPONTI

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00
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MAGYAR, OSZTRÁK ÉS SZLOVÉNIA EGYÜTTMÛKÖDÉS

Az önvezetõ jármûvek fejlesztésérõl
tevékenységek eredményeképpen a közeljövõben a közlekedés
és az áruk szállításának a módja
teljesen megváltozik. Az osztrák
miniszter úgy fogalmazott, a megállapodás egy lényeges lépés az
Európai Unió „pozitív jövõje felé”.
Peter Gaspersic szlovén infrastruktúra-fejlesztési miniszter
azt mondta, tárcájuknál tudatosan készülnek azokra a változásokra, amelyeket az elektromos
jármûvek és az önvezetõ autók
elterjedése okoz majd. A miniszter megjegyezte, hogy a vállalatvezetõket és a kutatóintézeteket
is bevonták a stratégiájuk kialakításába. Az eddigi eredményeik
közül kiemelte, hogy autópályáikat például 50 kilométerenként
ellátták elektromos töltõkkel.

Violeta Bulc, az Európai Bizottság közlekedésért felelõs biztosa
bízott benne, hogy az új technológiákkal sikerül a jövõben a közlekedési balesetek számát csökkenteni. Emlékeztetett: évente
25 ezer ember hal meg, 120 ezren pedig súlyosan megsérülnek
az Európai Unióban közlekedési
balesetben, amelyek több mint
90 százalékát az emberi figyelmetlenség okozza.
***
Akár már õsszel elindulhatnak
az önvezetõ autókkal kapcsolatos
elsõ tesztek a zalaegerszegi jármûipari tesztpályán, ahol építik
az elsõ technikai épület és a fogadóépületet. A 42 milliárd forintos
beruházás elsõ mérföldkövét
március 28-án adták át.
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