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ÁTADTÁK AZ ÚJ KARDIOLÓGIAI ÉS SZÍVSEBÉSZETI CENTRUMOT

Teljessé vált a második ütemmel
Már az óvodáskort is érintve új egészségkultúrát szeretnének
Magyarországon meghonosítani, ami elsõsorban a betegségek
megelõzésére, és az egészségben töltött évek meghosszabbítására támaszkodik. Az emberi erõforrások minisztere beszélt errõl a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház új Kardiológiai és Szívsebészeti
Centrumának átadásán.

Dr. Kásler Miklós a részletekrõl
elmondta: tavaly a kormány öt
nagy nemzeti egészségügyi programot dolgozott ki, amelyek a legsúlyosabb, a legtöbb halált és a
legtöbb megnyomorodást okozó
betegségekre vonatkoznak. Ezt követõen megkezdõdött az alapellátás és a sürgõsségi ellátás átalakítása. A népegészségügyi program
most készült el, illetve folytatódnak a fejlesztések. A kormány a
központi régióban 700 milliárd forint beruházással fejleszti az ellátórendszert, amely egyetemi intézményeket, kórházakat és járóbeteg-szakrendelõket érint. Jelezte,
hogy a korábbi években 500 milliárd forintot fordítottak a vidéki ellátás korszerûsítésére, de mint
mondta, ezzel a vidéki beruházások nem fejezõdtek be. Zalaegerszeg példa erre, hiszen ezen felül

VÁROSNAP

KanizsaFest
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza ismét meghirdeti a RAKLAPFESTÕ VERSENYT a
város napja kísérõ programjaként
a P-napon. A rendezvényre április
26-án 15 órától kerül sor a Fõ
úton.
Regisztráció
a www.uni-pen.hu/raklapfestes
linken 4 fõs csapattal!
A festéshez mindent biztosítanak
(raklapot, festéket, ecsetet),
a téma szabadon választott
Színezz az élményért és/vagy
a nyereményekért!

Rosszul alszik?
Stresszes a munkája?
Görcsösek az izmai, ízületi
bántalmaktól szenved?
Nagyon sok ember küzd hasonló panaszokkal, de sokan már
megtalálták a gyógyírt, ami nem
más, mint a masszázs.
A svédmasszázs relaxál, oldja
a feszültséget és segít az alvászavarok leküzdésében, sõt bizonyos típusú fájdalmak csökkentésére is kiválóan alkalmas.
Elõzetes bejelentkezés alapján
várom kedves vendégeimet

a 06-30/652-7425
telefonszámon.
Kérésre Zalaegerszegen
és 10 km-es körzetében
házhoz megyek!

készült el az új szívsebészeti centrum, amit ma átadhatnak.
Hangsúlyozta, fontos, hogy eszközeiben, mûszereiben és szakembereit tekintve korszerû ellátó hálózat mûködjön az országban a leggyakoribb haláloknak számító keringési betegségek gyógyítása érdekében. Mint mondta, keringési
betegségek elleni harc már az óvodában kezdõdik, hiszen a gyerekeket egészséges életmódra kell
szoktatni. Ki kell iktatni a környezetükbõl a rossz szokásokat és életformákat, ellenben mozgásra, a
testi és a lelki, szellemi szabadságra, egészségre kell nevelni õket. Ha
ez így történik, akkor 20-30 év
után demográfiailag rendben lévõ,
testileg és fõleg lelkileg egészséges nemzet mehet a jövõ felé.
Dr. Halász Gabriella fõigazgató
azt emelte ki, hogy a szívcentrum

mellett immár a pulmonológia, az
onkológia valamint a kardiológiai
rehabilitáció is modern a 21. századnak megfelelõ körülmények közé került a pózvai külsõ telephelyrõl. A beruházás által végre megvalósulhat az, hogy valamennyi,
magas diagnosztikát és intenzív ellátást igénylõ szakterület a központi telephelyen végzi feladatát.
Önmagában ez a centralizáció
nagyságrenddel növeli meg a betegek biztonságát. Kiemelte, folytatni kívánják a fejlesztéseket annak
érdekében, hogy a legkorszerûbb
feltételek álljanak rendelkezésre
mindazon betegségek gyógyítására, melyek meghatározzák a lakosság egészségi állapotát. Jelezte,
hogy elkészült a kórház elsõ komplex koncepciója a keringési betegségek kezelésének fejlesztésére.
Koncepciót fognak kidolgozni
mindazon területen, amelyek a
legnagyobb
népegészségügyi
problémát okozzák hazánkban.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos jelentõsnek nevezte a két ütemben megvalósított beruházást, mely együttesen több, nagy értékû fejlesz-

Manninger Jenõ, Rigó Csaba, dr. Sifter Rózsa, dr. Pál Attila. dr. Kásler Miklós, Balaicz Zoltán,
dr. Halász Gabriella és Vigh László
tést tett lehetõvé a zalaegerszegi
kórházban. A korábban átadott
szívcentrum új épülete négymilliárd forintba, míg a zöld épület felújítása 2,3 milliárd forintba került.
Új mûszerek beszerzésére több
mint egy milliárd, míg az MRI cseréje közel 800 millió forintos támogatást fordítottak az elmúlt
idõszakban.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki, hogy
bár a város sohasem volt a kórház
fenntartója, de jótékonysági akciókkal és közös pályázati projektekkel igyekezett forrást szerezni
a fejlesztésekre. Az új beruházás a
város és megye számára egyaránt
jelentõs elõrelépés, és mindazok
számára, akik gyógyulni jönnek a

jól felszerelt, korszerû zalaegerszegi intézménybe.
A Kardiológiai és Szívsebészeti
Centrum átadási ünnepségen mások mellett részt vett Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott,
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke valamint dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke.

MEGYE
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öbb mint kétszáz motoros tesztelte magát illetve saját motorját azon
az elméleti és vezetéstechnikai
tréningen, melynek a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya
adott helyet a közelmúltban.

T

– A motorosok többsége õsz
közepén, végén leteszi motorját,
és ilyentájt, ahogy kijön a jó idõ,
veszi elõ újra – válaszolt kérdésünkre Anti András rendõr alezredes, a megyei rendõr-fõkapitányság közlekedésrendészeti
osztályának vezetõje. – Ezalatt a
pár hónap alatt bizony megkopnak képességek, és elfelejtõdnek
azok a technikák, melyek a biztonságos motorozáshoz szükségesek. A vezetéstechnikai tréningnek éppen az a célja, hogy
ezeket felelevenítsék, illetve begyakorolják a motorosok. Az elméleti felkészítés során közlekedés-pszichológiai ismeretekrõl
valamint baleset-megelõzéssel
kapcsolatos tudnivalókról hallhattak elõadásokat a tesztpálya
fogadóépületében.
A dinamikus pálya adott helyet a szakemberek által irányí-

KÖZPONTI

Vezetéstechnikai tréning

tott gyakorlati felkészítésnek,
amelyen természetesen nem a
sebességen, hanem a technikán
volt a hangsúly. Valamennyi gyakorlat azt szolgálta, hogy biztonságosan uralják a motort. Az
eseményre nagyjából háromszázan regisztráltak, közülük több
mint kétszázan meg is érkeztek,

AKTUÁLIS

bizony senki sem tudja úgy használni, mint ahogy õsszel letette.
Ez a tréning kiváló alkalom a
gyakorlására, amellett, hogy egy
élménynap, hiszen régi-új barátokkal lehet találkozni.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Zala Megyei Baleset-védelmi Bizottság szervezte a vezetéstechnikai tréninget,
melyhez partnerként csatlakozott a ZalaZone Jármûipari Tesztpálya, a Vöröskereszt megyei
szervezete és nem utolsósorban
a motoros egyesületek. A Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület valamint a Bazitai Polgárõr Egyesület vigyázta a rendet és segítette a motorosokat az egyes helyszínek közötti eligazodásban.
– liv –
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A Zalai Napló legközelebbi száma
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én jelenik meg.

más megyékbõl is. A zalaegerszegi Kovács Krisztián hatodik alkalommal vett részt az évindító
tréningen. Mint mondta, mindig
tanítanak valami újat, ami azért
jó, mert a motorozás és a motor
technikája eléggé komplex dolog. Másrészrõl a motorra ilyenkor vissza kell szokni, mert azt
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TÉRSÉG

KRÓNIKA
Többlépcsõs fejlesztésként,
mintegy 36 milliós önerõ ráfordításával április elsõ szombatján avatták föl Cserszegtomaj
településközpontjában a nagyközség új, korszerû orvosi rendelõjét. Az önkormányzat a
régi, könnyûszerkezetes rendelõ épületében önálló minibölcsõdét
létesítettek.
Az
egészségügyi alapellátási szolgáltatás új központját: az orvosi
rendelõt és a védõnõi szolgálatot a helyhatóság egy szerkezetkész családi ház megvásárlása után a falu centrumában alakította ki.

Az
átadó
ünnepségen
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ a Cserszegtomajon
megvalósult fejlesztéseket méltatta. Kiemelte: a nagyközség
méltán népszerû, sokan költöznek az ország távolabbi részébõl
is a szép, megfelelõ intézményhálózattal rendelkezõ és folyton
fejlõdõ, vonzó településre. Sok
épületet korszerûsítettek pályázat és önerõs forrás segítségével. A Magyar Falvak pályázati falumodernizációs forrásokból a falu további segítséget remélhet a
tervben lévõ korszerûsítésre.
Bartha Gábor polgármester
beszédében arra utalt, hogy a
költségvetésbõl sikerült kigazdálkodni a rendelõ kiépítését. Jelezte: a képviselõ-testület nem szalad el egyetlen megoldandó akadály elõl sem. A gyermeklétszám
emelkedése bátorságot, felelõsségteljes döntést kívánt meg.
2010 óta 659 fõvel laknak többen Cserszegtomajon, ezért az
egészség megóvását és megõrzését szolgáló minõségi intézményfejlesztésre is igent kellett
mondani. Ezen idõszak alatt minimum 223 újszülöttel is gazdagodott a falu és mindössze 91-en
hunytak el ezen idõszakban. A
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HÁZIORVOSI RENDELÕT AVATTAK

Cserszegtomaj cseperedik
betegek kezelésére létrehozott
objektumot Vigh Zsolt vállalkozó
építette olyanná, hogy az komfortjában és minõségében maradéktalanul megfeleljen az orvost
felkeresõknek éppúgy, mint a
helyben dolgozó szakszemély-

zetnek, kiszolgálva a megnövekedett igényeket. Sikerült európai színvonalon korszerûsíteni az
egészségügyi alapellátás feltételrendszerét, az anyák és kisgyermekeket szolgáló védõnõi szolgálat helyszínét és a nõgyógyászati betegségek prevenciójaként emelt létesítményt is.
A nagyközségben már 35 éve
praktizáló dr. Kiss Ferenc címzetes fõorvos, helyi háziorvos megõrzésre, szolgálatra és munkahelyként jelképesen átvette a létesítményt, felidézve az eddigi
ellátás körülményeit, s a további

terveket. Kiemelte: a háziorvosi
és a védõnõi szolgálat is magas
színvonalon mûködõ helyiségeket kapott. Elmondta: egy állami
pályázat révén hamarosan az
eszközállomány is bõvülhet. Kérte, hogy ne csak a betegek ér-

kezzenek a rendelõbe, hanem az
egészséges helyiek is. Ha a szûrõvizsgálatokon
rendszeresen
megjelenének, akkor baj esetén,
sokkal hamarabb és sokkal eredményesebben gyógyulhatnak.
A rendelõre Tál Zoltán plébános kérte Isten áldását, majd a
nemzeti színû szalag átvágása
után a résztvevõk megtekintették az épület tágas, világos, déli
fekvésû helyiségeit, az elkülönített vizsgálószobákat.
A településvezetõ kérdésekre
válaszolva kiemelte: A rendelõ
autóval is jól megközelíthetõ,

egy kisforgalmú utcában található. A tetõtér további közösségi
diákszállás lehetõségét rejti. A
testvér-települési gyermeküdültetési csereprogramok és a
sporttáborok háttérhelyiségei is
elhelyezhetõk lesznek itt. Udvara a telepü-lésfenntartás központja lesz. Szociális tûzifatárolás, gépek, berendezések, eszközök elhelyezése is biztosítottá
válik.
A telekegyüttesen épülhet fel
a civil szervezetek találkozóhelye, a falu fedett közösségi tere
és tájháza pajtaszínházzal. Itt építési engedélyünk van egy, a rendezvényeket kiszolgáló, zöld tetõs, a környezetbe simuló, kõvel
borított nyilvános illemhely és öltözõblokk kialakítására, ami találkozási pontként is szolgálhat. Ha
az építõipar kapacitása a tervet
idõben leköveti és befogadja, akkor már nyárra elkészülhet az
egyszerû szerkezet, nagyszerû
tartalommal. Statisztikai adatok
bizonyítják, hogy az otthonteremtés népszerû helye lett
Cserszegtomaj. Az emberközpontú hely komfortján, az infrastruktúra fejlettségén, a kiterjedt úthálózatán, az életszínvonalon, az életkörülményeken folyamatosan igyekszünk javítani.
Nyáron az óvoda egyik csoportszobáját önerõbõl újítjuk fel, illetve a dolgozói öltözõt is modernizáljuk.
A tavaly szeptemberi özönvíz
okozta károk felszámolása állami
segítséggel és önerõvel javarészt

megtörtént. Az elfogadott kár
nagysága 84,5 millió forintra rúg.
Ehhez 90 százalékos helyreállítási
segítséget kapunk. Az azonnali
beavatkozásokra 8,5 millió forintot kellett elkülönítenünk, 76
millió forint nagyságrendben további helyreállításokat végzünk.
Rendbe tesszük a nyugati falurész megrongálódott útfelületeit, megoldjuk az egyéb problémákat, valamint újjáépítjük a
csókakõi átjáró hidat. A hidat a
szeptemberi szüretünnepen szeretnénk felavatni, ha a kivitelezõ
is partnerünkké szegõdik.
Folyamatban van a cserszegi
kultúrház több ütemre bontott
felújítása is. Pályáztunk és júniusra kiderül, hogy nyertessé nyilvánítanak-e bennünket. Sikertelenség esetén is költségvetési átcsoportosítással kívülrõl esztétikailag megszépítjük az épületet
és hõtechnikai beavatkozást is
végzünk. Ha nyerünk, akkor
meglesz a teljes külsõ felújítás, a
lábazatot, a járdákat, a csapadékvíz-elvezetést, a belsõ burkolatcserét, hangosítási és világítástechnikai újítást is beleértve.
Márciusban lakossági fórumot
szerveztünk komoly érdeklõdés
mellett. A beszélgetésen kide-

rült, hogy a megnövekedett gépjármû forgalom kezelésében és a
járda hiány pótlásában is kell
elõbbre lépnünk. A Csókakõi utcában a bolt és a posta között
egy hónapon belül gyalogjárda
létesül. A Bakonyi Károly utca déli oldalának egy rövid szakaszán
biztosítunk majd védett gyalogos
közlekedést és biztonságos átkelést.
Elindítjuk a Rezi út északi végén, a biztonságosabb közlekedést szolgáló gyalogosút létesítését. Itt mindenki területe a fõútig ér, ezért egy rövid sáv átadását kérjük ahhoz, hogy mindenki
biztonsággal, akár gyalogosan is
megközelíthesse az otthonát. Az
egyeztetés 3-4 méteres sávokról
szól, de többen még ezt sem
akarják átadni. Tavaly megtettük
a Millennium és az Iskola utcák
összekötését szolgáló lépéssorozatot. Mindehhez 70 m2-nyi magántulajdont kellett vásárolni és
nagyon hosszadalmas folyamattal álltunk szemben. Április 27én, sztárok föllépésével szervezzük a falunapunkat, ahová sok
szeretettel
vár
mindenkit
Cserszegtomaj – mondta Bartha
Gábor.
Nemes Norbert

Köszöntötték a Szakma Sztár Fesztivál zalai döntõseit
Kamarák Házában köszöntötték a március
közepén Budapesten lezajlott Szakma Kiváló Tanulója
Verseny és az Országos Szakmai
Tanulmányi Verseny zalai döntõseit, akik kiváló eredményeket
értek el az összesen 232 résztvevõvel lebonyolított országos
megmérettetésen.

A

A sikeres diákokat és felkészítõiket köszöntötte Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, aki hangsúlyozta, hogy a gyors ütemû
technikai fejlõdés mellett mindig
lesz olyan tényezõ, amely nélkülözhetetlenné teszi az emberi
tevékenységet, a komplex szakmai tudást, amire nagy szükség
van.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke a tanulás fontosságáról, a versenyeken való
eredmények elérésérõl, mint maradandó közös értékekrõl szólt,
valamint kitért arra, hogy a fogyatkozó gyereklétszám mellett a
szakképzésben olyan ismeretszerzési módszerekre van szükség
napjainkban, ami erõpróbát jelent
mind a tanárnak, mind a diáknak.

Ilyen körülmények között nagy érték visszaállítani a fizikai munka
becsületét.
A Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum kancellárja, Szabó Károly
arról beszélt köszöntõjében, hogy
mivel országunk nem bõvelkedik
természeti kincsekben, a felemelkedést a szakképzett munkaerõ

biztosítása és a vállalkozások garantálhatják.
A kiváló teljesítményt elismerõ
oklevelek és ajándékok átadását
követõen Bene Csaba, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja, a megyei közgyûlés alelnöke
mondott pohárköszöntõt, felhívva
a diákok figyelmét tudásuk folya-

matos fejlesztésének szükségességére.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett két
verseny országos döntõjére „X.
Szakma Sztár Fesztivál” elnevezéssel március 12–14. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban került sor.
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Pakodon a falu központja teljességet képvisel, hiszen a település életében szerepet játszó valamennyi intézmény egymás szomszédságában található. Ezt az
adottságot hogyan fordították
elõnyükre, milyen szisztematikus
fejlesztéseket valósítottak meg az
elmúlt több mint egy évtizedben,
arról Halek László polgármesterrel
beszélgettünk, aki immár a harmadik önkormányzati ciklusban
vezetõje a falunak.
– Igen, itt ebben az udvarban
található meg minden, a hivatal, a
bölcsõde, az óvoda, e két gyermekintézmény játszótere, az iskola, valamint a konyha, a teleház és
a sportpálya. Nagyon sokat tettünk azért, hogy funkciójában és
látványában is tetszetõs faluközpontot mutasson ezen épületek
egysége. Településünk életében
illetve fenntartóságában mindig is
fontos szerepet játszottak a gyermekintézmények, így az óvoda és
az iskola. A munka világába visszatérést segítve három évvel ezelõtt mini bölcsõdét létesítettünk
saját erõbõl. Az új intézmény az
óvoda egyik csoportszobájában
kapott helyet. Jelenleg hét kisgyermeket lát el a bölcsõde, amit
12 fõsre szeretnénk bõvíteni. A
feltételek közül csak egy hiányzik,
egy a csoportszobából kivezetõ
fedett terasz, amelynek megépítését az idei évre tervezzük.
A falu lélekszáma jelenleg 880
fõ körül mozog. Ebbõl száz az általános iskoláskorú gyermek, de
nem tudnak valamennyien ide járni, mert csak alsó tagozat mûködik. Ez sajnos annak a következménye, hogy a 2006-os választások után fõleg a béreket érintõ állami alulfinanszírozás miatt meg
kellett válnunk a felsõ tagozattól.
Ez a mai napig fájó pont, mert ha
olyan lenne a finanszírozás, mint
most, akkor még mindig 1–8 osztályos általános iskolánk lenne. A
dologi kiadásokat mindig is vállaltuk, most is önkormányzatunk

Egerváron az elmúlt év is mozgalmasnak bizonyult, ami az
egészségház és az óvoda felújításával zárult. A nyertes pályázatoknak köszönhetõen idén még
nagyobb lendület várható a település fejlesztésében. Ezek egyike
az ivóvízhálózat rekonstrukciója,
melynek munkálatai április elején
megkezdõdtek. A beruházásról
sajtótájékoztató keretében számolt be Gyerkó Gábor, Egervár
polgármestere és Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Több éves elõkészítés után indulhatott el az ivóvízhálózat korszerûsítése a Széchenyi utcában a
Zalavíz Zrt.-vel karöltve, ami a gerincvezetékek és a bekötések cseréjét foglalja magában – kezdte a
tájékoztatást a polgármester. – Az
elmúlt idõszakban több lakossági
bejelentés érkezett az ivóvíz minõsége miatt, ezért korábban ez a
szakasz technológiai tisztításon
esett át. A mostani fejlesztés több
mint egy kilométer hosszúságú gerincvezeték cseréjét teszi lehetõvé,
a fõút mindkét oldalán. Miután a
járdákat fel kell törni a 60 háztartást érintõ beruházás miatt, új gyalogos úttest is épül. A beruházásnak köszönhetõen jelentõsen javul
a szolgáltatás minõsége, valamint
az itt lakók komfortérzete.
Arnhoffer András hozzátette,
hogy a több mint 5,5 kilométer
hosszúságú egervári vezetéknek
húsz százaléka újulhat meg teljesen a fejlesztés során, ami jelentõs
aránynak tekinthetõ. Kiemelte,
hogy az önkormányzat évek óta
félrerakta a lakossági vízdíjakból
visszajuttatott 58 százalékot, amit
mindig is a vízi közmûvekre fordított. Ez a takarékosság teremtette
meg a mostani beruházás bruttó
84 millió forintos fedezetét is. A
gerincvezeték 1959-ben épült, így
mostanra valóban megérett a cse-
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Pakod ismérve

Halek László köszönti a település 100 éves lakóját
mûködteti, és nem a tankerület.
Az iskola épülete elsõsorban a
közoktatásé, de sport- és kulturális rendezvények megtartására is
használjuk.
– Milyen fejlesztéseket valósítottak meg az elmúlt években,
akár az iskolát, akár a többi intézményt érintve?
– Az intézmények, köztük az iskola költséghatékony mûködtetése érdekében megújuló energiát
hasznosító új fûtésrendszert alakítottunk ki 2014-ben. Ez 70 millió
forintba került, míg a napelemrendszer kiépítése 20 millió forintba. Egy osztrák–magyar projektben az iskola alsó szintjét újítottuk fel, illetve a ZalA-KAR Kft.vel együttmûködve létrehoztuk a
Pakodi Fenntartható Technológiák Képzési és Oktatási Központot.
2015-ben teleházat is kialakítottunk itt, amit a Margaréta Egyesü-

let mûködtet. 2010-ben alakultak,
ahogy a sportegyesület is, melynek sportpályája abban az évben
épült. A civil élet is nagy lendületet vett, ami a közösségépítés
mellett a lakossággal való kapcsolattartás miatt is fontos számunkra. Önkormányzatunk segíti tevékenységüket. 2015-ben három falubuszt tudtunk beszerezni pályázatokon elnyert 30 millió forintból, melyek közül kettõ a két civil
szervezeté.
A tetszetõs faluközponthoz a
2009-ben négymillió forintos támogatással a közelben létesített
játszótér is hozzátartozik. Örömünkre szolgál, hogy az átutazókat is megállítja. A szemben lévõ
gazdasági területet is sikerült
rendbe tenni a közelmúltban, az
új tulajdonos elbontotta a lepusztult cselédlakásokat, és a régi téglákból egy kerítést emelt. 2008-

ban a buszöblöket tettük rendbe,
2009-ben felújítottuk a vasúttól a
Csány utcáig terjedõ járdaszakaszt, 2010-ben 38 millió forintból korszerûsített orvosi rendelõ
elé parkolókat létesítettünk.
2014-ben és 2015-ben térköveztük az intézmények közös udvarát
1700 négyzetméteren saját erõbõl a közmunkaprogram keretében. Tavaly a Rákóczi utcát aszfaltoztuk le közel 20 millió forintból,
részben önerõbõl illetve BM pályázati támogatásból. Április végére pedig befejezzük az önkormányzati konyha korszerûsítését,
miután új konyhai berendezések
megvásárlására 8 millió forint támogatást nyertünk.
– Melyek a további terveik?
– A hegyi utakra is minden évben fordítunk valamennyi összeget, idén egy újabb szakaszt aszfaltozzunk le. A borturizmus miatt
fontos számunkra ez, hiszen a
2007 nyarán csupa fiatalból meg-

alakult Bugyborék Vízitúra és Szabadidõsport Egyesületünk folyamatosan szervez bortúrákat a
pakodi hegygerincen a Zalai Borút
Egyesülettel is együttmûködve. A
faluközpont fejlesztését szolgálná
a TOP-programra beadott piactér
kialakítás pályázatunk. Egy önkormányzati területen piacként funkcionáló épületet létesítenénk,
ahol kiskereskedelmi egységek is
helyet kapnának a helyi termelõk
mellett. Errõl a 100 millió forintos
beruházásról nem mondtunk le,
keressük a lehetõségeket a megvalósítására. Önkormányzatunk is
tervez a Magyar falu programmal,
hogy a célterületek közül melyik a

Színpadon a Margaréta Egyesület

legfontosabb, ahol fejlesztést indítanánk el, errõl majd a képviselõ-testületünk dönt.
– Két jelentõs évfordulót is
ünnepelhetnek idén.
– A közösségi rendezvényeink
az egész évet átszövik. Legutóbb
az idõsek napját tartottuk, melynek elõzõ évi rendezvényén egy
százéves helyben élõ nénit köszönthettünk, aki a mai napig bejár busszal az egerszegi piacra. Ezt
követi a húsvéti készülõdés jegyében a kézmûves foglalkozás. Az
évfordulókra rátérve, idén 10
éves a KÓTA aranyminõsítéssel is
rendelkezõ Margaréta Kulturális
Egyesületünk. Jubileumi ünnepségüket a Hálaadás napi dalkörök
baráti találkozójával egybekötve
tartják meg. Az 1719-ben újjáépült mûemlék római katolikus
templomunk idén 300 éves, melynek jubileumát júliusban tartjuk –
mondta végül Halek László.
A polgármester köszönetét fejezi ki az önkormányzat képviselõinek, a civil egyesületek tagjainak
és mindazoknak, akik a tervek
megvalósulásában segítettek, támogatásukkal a falu fejlõdését
szolgálták. Bízik benne, hogy a jövõben ez a lelkesedés csak növekedni fog és együtt a település
fejlesztésében további sikereket
könyvelhetnek el.

IVÓVÍZHÁLÓZAT, IPARI PARK, JÁTSZÓTÉR, ISKOLA

Beruházásról beruházásra Egerváron

Arnhoffer András és Gyerkó Gábor megtekintette a munkát
rére. Jelezte, mivel Egerváron csak
egy használható kút van, a teljes
vízmû korszerûsítésére beadtak
egy pályázatot az ellátás biztonságának növelése érdekében. Ebben
a projektben új kút fúrása, további
vezetékek cseréje és egy víztisztítási technológia beépítése valósul
majd meg; az utóbbi a viszonylag
magas vas- és mangántartalom
miatt.
Az ivóvízbázis korszerûsítésére
további tervük is van a Zalavíz Zrtvel közösen, melyrõl Gyerkó Gábor beszélt. Egerváron egy magaslati ponton elhelyezett víztározó van. Ide egy 100 köbméteres
víztornyot kívánnak létesíteni,
ami növelné a kapacitást, illetve
az ellátás biztonságát, miután a
jelenlegi rendszerre Vasboldogasszony és Lakhegy ivóvízhálózata
is csatlakozik.

– Az idei év mozgalmasnak ígérkezik, mind a programokat, mind
pedig a fejlesztéseket tekintve –
mondja a polgármester, akit beszélgetésre kértünk a sajtótájékoztató után. – Az ivóvízhálózat rekonstrukciója mellett nagyon fontos projektünk lesz az ipari park kialakítása, amelyrõl 2017-ben kaptuk meg a támogatói döntést.
Megvalósítására azért kerül sor
csak idén, mert az elmúlt évben az
egészségház és az óvoda felújítása
lefoglalta erõinket. A saját forrás
biztosítása miatt sem tudtuk a három projektet egyszerre vinni. A
folyamatok jelenleg úgy állnak,
hogy az ipari park kialakítását az év
végére befejezzük, jóval a jövõ évi
õszi határidõ elõtt. A településtõl
északra a fõút nyugati oldalán létesítendõ 12 hektáros terület iránt
már most több komoly cég érdek-

lõdik, amelyek még az idén betelepülnének. Emiatt is fontos a projekt mielõbbi megvalósítása. A
bruttó 84 millió forintos beruházás
során kiépítjük a közmûveket, egy
közúti csatlakozást, valamint egy
belsõ szerviz utat.
– Az egészségházban és az
óvodában milyen fejlesztéseket
hajtottak végre?
– Mindkét felújított intézményt
tavaly november végén adtuk át. A
66,5 millió forintos beruházás az
egészségház külsõ és belsõ felújítását tette lehetõvé. Az épület szigetelése, színezése, a nyílászárók
valamint a tetõ cseréje valósult
meg, a tetõre 38 napelemtábla is
került. Új gázkazánok lett beépítve, a fogorvosi rendelõben pedig
új burkolat. A legnagyobb munkát
a szolgálati lakás átalakítása jelentette. Az utcafronti szobákat leválasztottuk, ahová átköltözött a fiókgyógyszertár. A lakást az udvar
felé bõvítettük egy szobával. Az
épületet akadálymentesítettük,
minden bejárathoz új rámpák is
épültek. A hátsó romos épületet
elbontottuk, parkolókat és térköves utat építettünk, továbbá egyirányú forgalom bevezetésével átjárhatóvá tettük az egész udvart.
Az óvoda fejlesztését szintén a
TOP-programból valósítottuk meg,
56,5 millió forintból. A csoportszobákat már korábban felújítottuk,
így ez a beruházás a megmaradt
részeket érintette. Az utcafronti
épületrészben a válaszfalak elbontásával mini bölcsõdének alkalmas
szárny épült meg, ami szeptem-

A felújított egészségház
bertõl fogadja majd a legkisebbeket. Ugyancsak itt, melegítõkonyha került kialakításra. A hátsó részekben torna- és sószoba létesült.
A külsõ felújítás során új nyílászárókat, új tetõt kapott az épület, az
udvarra pedig új játékok kerültek.
Az óvodának szeretnénk egy új
hangzatos nevet adni, ami még folyamatban van. Május elejére várható döntés, melybe a környék lakosságát is szeretnénk bevonni.
– Mely nyertes projektek várnak még megvalósulásra idén?
– Egy újabb jelentõs beruházás
indulhat hamarosan, mégpedig az
Egervári László Általános Iskola felújítása. A zalaegerszegi tankerület
valósítja meg a 423 millió forintba
kerülõ beruházást. Elbontják az
utcafronti régi épületrészt, melynek a helyén új szárnyat építenek,
de a teljes épületkomplexumot is
megújítják. Második világháborús
emlékmûvünk van a temetõben.
Az elsõ világháború helyi áldozatai
elõtt tisztelgõ pedig most létesülhet, melyre 4 millió forintot nyertünk. Várhatóan szeptemberben
avathatjuk fel a település központjában. A fõ teret egy gyerekeknek
kedvezõ beruházás is érinti. Tudni
kell ehhez, hogy amióta önkormányzatiság van, a képviselõ-testület tagjai sohasem vették fel a
tiszteletdíjukat. Ezek az összegek

mindig a projektjeinkre fordítódtak, ami ebben a ciklusban sincs
másképp. A megtakarított pénz
egy részébõl, 4,5 millió forintból
egy játszóteret létesítünk június
végére, teljesítve a lakosság kérését. Õszig pedig egy új kamerarendszer is létesül a fõúton.
– A programokat tekintve is sûrû évrõl beszélt.
– Egy TOP és egy EFOP pályázatnak köszönhetõen valóban sok
rendezvény valósulhat meg idén
és a következõ években. Újra életre keltjük a szüreti felvonulást a
Top-programból elnyert támogatás segítségével, ami egy kulturális szakember alkalmazását is lehetõvé teszi. Az EFOP-programban
sokféle elõadáson vehetnek részt
a lakók, az egészségügytõl a kertészkedésig. Az Egervári Várkastélyban idén is több nagykoncert lesz neves hazai elõadókkal,
akik sorát a Bagossy Brothers
Company nyitja meg április 26-án.
A gyermeknap Tompeti és Barátai
koncertjével és más érdekességekkel telik majd május 25-én. Június közepétõl július közepéig a
Turay Ida Színház is visszatér, tizenkét esten, könnyed darabokkal
örvendeztetve meg a nagyérdemût – köszönt el Gyerkó Gábor
polgármester.
Antal Lívia

TÉRSÉG

KÖRNYEZET

Nagykanizsa idén április 26-a és
28-a között ünnepli a város napját,
immár 25. alkalommal. A jubileumra édes megmérettetést is hirdettek a helyi cukrászok és vendéglátóegységek között. A szakmai zsûri által a legjobbnak ítélt
süteményt illeti meg majd a
„Nagykanizsa Város Tortája” cím. A
város napjára számos színvonalas
programmal készülnek, felidézve
a korabeli vásári forgatagok hangulatát. A város kereskedõ múltja
elõtt egy szoborral is tisztelegnek
majd, amit a közeljövõben helyeznek ki és avatnak fel.

– Valóban 25. alkalommal ünnepelhetünk, hiszen éppen ennyi
évvel ezelõtt rendelkezett az akkori önkormányzat a város napja
megtartásáról. Az esemény kiemelt programja az április 26-án
este tartandó díszközgyûlés, melyen elismerjük azon itt élõ, illetve
elszármazott személyeket, akik
városunk fejlõdése érdekében kiemelkedõ munkát végeztek –
mondta érdeklõdésünkre Dénes
Sándor, Nagykanizsa polgármestere. – Tavaly módosítottuk rendeletünket, mivel sok területnek volt
kitüntetettje. Az önkormányzat
által alapított kitüntetések egyike
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára kitüntetõ cím. A
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" elismerést öt fõ kaphat, míg
a "Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere" kitüntetésben ennél többen is részesülhetnek. Az Év vállalkozása kitüntetõ címmel pedig
a helyi cégek tevékenységét ismerjük el. A díszközgyûlésen ismét vendégül látjuk testvérvárosaink küldöttségét, amit idén is
kulturális mûsorral zárunk.
– Mely programokat emelne ki
még?
– A 25. városnapot szervezõ
KonTuRplusz Egyesület az évforduló tiszteletére Nagykanizsa Vá-

Nagylengyelben megkezdték a
Faluház bõvítését, amelynek kihasználtságára eddig sem lehetett panasz. A település fontos közösségi színtere három EFOPpályázatnak köszönhetõen – az
egész napos egészségmegõrzõ és
sportnaptól kezdve, a nyelvórákon át, a kreatív felnõttoktatási
kurzusokig –, még több programmal áll a helyi lakosság rendelkezésére.

– „A közösségi mûvelõdési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítõ infrastrukturális fejlesztései” címû, EFOP 4.1.7. kódszámú
nyertes pályázat Faluházunk bõvítését teszi lehetõvé – kezdte a tájékoztatást Scheiber Ildikó, Nagylengyel polgármestere. – Három helyiség kerül kialakításra, amelyek a közösségépítést szolgálják. Az építkezés a nyár közepén fejezõdik be. A
pályázatok eszközbeszerzésre is lehetõséget adtak. Vásároltunk laptopot, hangfalakat, interaktív táblát
és nyomtatót, valamint bútorokat a
Faluház új épületrészébe.
A második „Az egész életen át
tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” címû, EFOP 3.7.3 kódszámú pályázatunk, amelynek megvalósítását tavaly szeptemberben
kezdtük meg. Az angol és a német
nyelv oktatására hetente, az informatikai képzésekre kéthetente
kerül sor a faluházban. Havi rendszerességgel virágkötészeten, kosárfonáson,
kézimunkán,
az
egészséges táplálkozásról és mozgásról szóló elõadásokon, illetve
egészségmegõrzõ tornán vehetnek részt az érdeklõdõk. Mivel falun élünk, a kertészet és a szõlészet-borászat is helyet kapott a
2020 augusztusáig tartó projektben. Ezek az ismeretterjesztõ elõadások is havonta egy alkalommal
zajlanak. A projekt keretében
alapanyagokat is vásárolhattunk a
foglalkozások
megtartásához.
Ezen felül sporteszközöket szereztünk be, amelynek köszönhetõen
a közösségi házban lévõ kondi-
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ELISMERÉSEKKEL, SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOKKAL

Jubilál a város napja Nagykanizsán
ros Tortája címmel pályázatot hirdetett meg, melynek ünnepélyes
eredményhirdetése április 26-án
lesz az Erzsébet téri nagyszínpadon. Április 27-én sokféle program
várja a lakosságot, többek között
Polgári Kavalkád címmel Kanizsai
Oldtimer Kerékpáros Szövetség
tart bemutatót, illetve a helyi
egyesületek mellett sztárfellépõk
is szórakoztatják majd a nagyérdemût. Vasárnap az Eraklin Táncklub
szervezésében kerül sor az utca-

tánc-fesztiválra. A közönség az
igen látványos felvonulás mellett
öt helyszínen (Erzsébet tér, Ady utca, Erzsébet tér-Király úti sarok, Fõ
utca, Múzeum tér) gyönyörködhet
táncos produkciókban.
– Milyen fejlesztések valósulhatnak meg idén?
– A Terület Infrastrukturális Fejlesztési (TIF) program keretében
1,9 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebbõl valósult meg a Zrínyi és a
Hunyadi utca, valamint az Ady sé-

tálóutca felújítása a közmûvek
cseréjével. A sétálóutcában hamarosan helyükre kerülnek az utcabútorok és a növények. A Fõ utca
és Ady utca keresztezõdésében a
sétálóutca elején egy szobrot is elhelyezünk, amit egy helyi vállalkozó ajánlott fel. Kereskedõ városunk múltját hivatott megjeleníteni a Sörös Rita kaposvári mûvész
által elkészített kétalakos köztéri
alkotás. Reményeink szerint idén a
harmadik ütem megvalósításával

befejezhetjük a TIF-programot,
amely húsz helyszínen adott illetve ad lehetõséget utak, járdák és
egy híd felújítására.
A Modern városok programban
a 70 hektáros ipari park fejlesztése
a NIPÜF feladata. Hamarosan megkezdik az M7-es autópálya lehajtója melletti területen a körforgalom
építését, ahonnét egyaránt elérhetõ lesz az általuk, illetve a város
által fejlesztendõ ipari park. A
sportcsarnok építése és a ferences
kolostor turisztikai átalakítása már
közbeszerzési eljárás alatt áll, míg
a versenyuszoda építésére kiírandó közbeszerzési eljárás elõkészítés alatt van.
– Hol tart a TOP-program megvalósítása?
– A Kossuth téri óvoda felújítása befejezõdött, míg a Palini óvoda rekonstrukciója és bõvítése elkezdõdött. A bölcsõdék esetében
is hasonló a helyzet, hiszen a Rózsa úti intézményben a végéhez
közelednek a munkálatok, a Napraforgó Bölcsõdében pedig elkezdõdnek. Az egészségügyi alapellátást szolgáló projektek esetében
jelenleg a közbeszerzési eljárás kiírásán dolgoznak a szakemberek.

Ennek keretében a felújítások
mellett egy új gyermekorvosi rendelõ is épül a Csengery úton.
Egy nyertes pályázatnak köszönhetõen önkormányzatunk a
Csónakázó-tó fejlesztésébe fogott. A közelmúltban készült el a
15 játékelembõl álló játszótér,
ahol a legkisebbektõl kezdve a
legnagyobbakig mindenkinek van
játékelem. Mivel közel van a tó,
kerítést is építünk a még biztonságosabb használat érdekében. A
tavat megkerülõ sétány és az egy
kilométer hosszúságú kerékpárút
építése is elkezdõdött, így a belvárosból egészen a tóig lehet
majd kerékpárral közlekedni. A
családok körében oly kedvelt Csónakázó-tó valóban a város
gyöngyszeme. Ez a fejlesztés is
hozzájárul ahhoz, hogy Nagykanizsa egyik fõ turisztikai attrakciójának tekinthetjük – hangsúlyozta
Dénes Sándor.
KanizsaFest nevet viselõ város
napi rendezvénysorozatot bátran
lehet ugyanezzel a jelzõvel illetni;
a patinás Erzsébet teret és a környezõ utcákat benépesítõ színes
kavalkád idén is igazolni fogja ezt.
Antal Lívia

KÉPZÉSEK ÉS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

Egészségnap Nagylengyelben
Faluházban pedig aero-bikon vehettek részt. Munkakeresési tippekrõl, a magas vérnyomás és a
stressz elleni táplálkozásról, valamint a gyógynövények mindennapi felhasználásáról hangozottak el
szakmai elõadások. A megjelenteket napközben frissítõvel, egészséges falatokkal várták a szervezõk
és kis ajándékkal kedveskedtek az
egészségükért tenni akaróknak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
elfogadta meghívásunkat Király Gábor, 108-szoros magyar válogatott
labdarúgókapus, a Szombathelyi
Haladás játékosa, aki a 2016-os Európa Bajnokságon szerzett élményeit mesélte el, illetve a versenyterem eszközparkja szinte teljesen
megújult.
– Melyik a harmadik nyertes
pályázat?
– A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” címû, EFOP 1.5.2. kódszámú projektnek Zalalövõ a konzorciumi vezetõje. Hét település mûködik
együtt, a környékrõl Petrikeresztúr és Nagylengyel. Ennek keretében tavaszi egészségnapot
tartottunk március 30-án. A nap
gyalogtúrával indult négy és hét
kilométeres táv teljesítésével a település környékén. Délután különféle szûrõvizsgálatokat, EKG-t, vérnyomás- és vércukorszint-mérést
kérhettek a résztvevõk. Vendégünk volt egy optikus, egy
reumatológus és egy bõrgyógyász
szakorvos, valamint a háziorvosunk, akikhez szintén fordulhattak
az érdeklõdõk. A mozogni vágyók
az óvodában baba-mama tornán, a

sporttal kapcsolatos tapasztalatait
osztotta meg. Ebbõl a pályázati forrásból további közösségi programokat támogathatunk idén, a nyári
Sportnapot, a Göcseji Dombérozót
és a szeptemberi Falunapunkat.
Terveink közt szerepel, hogy a
Magyar Falu Program keretében
pályázzunk. A temetõnél lépcsõfeljáróval szeretnénk a gyalogosközlekedést megkönnyíteni, továbbá urnafalat létesíteni, amelynek a tervei

már rendelkezésre állnak. A nyolcvanas években épített orvosi rendelõ és szolgálati lakás külsõ energetikai felújítását is tervezzük, ami
az épület szigetelését és a nyílászárók cseréjét foglalná magában.
– Említette a Göcseji Dombérozót, milyen programokkal készülnek?
– A Becsvölgyérõl induló kezdeményezéshez idén harmadszorra
csatlakozunk. Július 14-én, vasárnap a „Nagylengyeli Virágfüzér” elnevezésû délutánra invitáljuk az érdeklõdõket. A rendezvényen virágkötészettel ismerkedhetnek meg a
látogatók, az eseményen készített
kompozíciókat pedig zsûri értékeli
majd. Különlegesség, hogy virágok
felhasználásával készült süteményeket és frissítõket lehet majd
kóstolni. A programot kulturális
mûsor és táncház színesíti. Július
17-én a helyi Szent Domonkos
templomban környékbeli elõadók
közremûködésével koncertet szervezünk, a program zárásaként pedig „Lélekkerti” beszélgetésre kerül
sor a templomkertben.
Addig is lesznek még rendezvények, hiszen áprilisban gyerekeket
és felnõtteket várunk húsvéti kézmûves foglalkozásra. A május végi
választás miatt június 2-án rendezzük meg a gyermeknapot változatos programokkal – mondta
Scheiber Ildikó polgármester.
– liv –
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PUSZTAMAGYARÓD ODAFIGYEL A KÖZTERÜLETEKRE

Környezetszépítõ kertészkedés
Pusztamagyaródon sövény
cserjéket és rózsákat telepítettek az intézmények környezetét
szépítve, április elsõ szombatján.
A társadalmi munkában közel
negyven fõ vett részt.

A Széchenyi 2020 keretében elindult az EFOP-3.9.2-16-201700050 „Humán kapacitások fejlesztése a Mura Nemzeti Program nyugati térségében” címû projekt keretében hétvégi, szünidei programok megvalósítására nyílik lehetõség. Az érintett 34 településen, így
Pusztamagyaródon is, évente egy
eseményre, programra, programsorozatra lehet az elnyert támoga- lepítettünk az általános iskola, a feltást fordítani – mondta Kovács újítás alatt álló orvosi rendelõ, véKárolyné polgármester. – Egyezõen dõnõi szolgálat, illetve az anya- és
a projekt céljával és
témájával, ami a tudatos pénzügyi magatartás kialakítására, a fenntartható
fejlõdéssel kapcsolatos ismeretek bõvítésére, az ökotudatosság fejlesztésére, továbbá a
helyi tantervhez illeszkedõ képzési tematikával a tanulói
aktivitásra épülõ iskolán kívüli tevékenységek szervezésére irányul.
A program négy
éven át, 2018-tól
2021-ig tart. Idén,
2019-ben a környezet építésére, szépítésére nyílt lehetõségünk. Sövényt te-

gyermekvédelmi tanácsadó elõtti
területre. A korábban rendbe tett
hõsi emlékmû kertjébe, valamint a
templomkertbe 180 rózsatövet ültettünk el április 6-án.
Meghívtuk a falu apraját-nagyját
a közös munkavégzésre, hogy a
gyerekek a felnõttektõl megtanulják, hogyan kell elültetni, illetve
gondozni az egyes növényeket. A
projekt egyik legfontosabb célja a
környezettudatosságra való nevelés, amit ez a program is szolgált.
Mindenki olyan lelkesen dolgozott,
hogy a délelõtt közepére már szinte be is fejezték a munkát. A növényültetés fizikai megterheléssel
jár, melyhez az energiát kacsazsíros
kenyér biztosította a résztvevõk
számára, és frissítõként teát ittak.
Kíváncsian várjuk azt a szép látványt, amikor majd megerednek az
új növények. A településen átutazók is látni fogják, hogy az itt élõk
valóban odafigyelnek a környezetükre – emelte ki Kovács Károlyné.
Antal Lívia

UTAZZ VELÜNK!

 Cégünk 2011 óta foglalkozik személyszállítással. Az évek
alatt folyamatosan fejlesztettünk, így mára elmondhatjuk,
hogy a 6 jármûbõl álló flottánk minden igényt kielégít. Valamennyi buszunk turistabusz, és megfelelünk a diákszállítással
kapcsolatos szigorított elõírásoknak is. Az évek alatt eljutottunk az Atlanti-óceán partjáig, megfordultunk Ázsiában és
Európa majd minden országába szállítottuk már utasainkat –
mondja Major Gábor, a FERR-Nivó Kft. ügyvezetõje.
Az utazói igények hatására
fogalmazódott meg a gondolat,
hogy tovább bõvítsük szolgáltatásainkat. Ezen igény mentén
nyitottuk meg utazási irodánkat
Zalaegerszegen a Kazinczy tér
13. alatt. Az utazóközönség személyesen irodánkban vagy az
interneten keresztül a www.veledutazunk.hu oldalon keresztül
talál meg minket. Webes felületünkön mindenki kedvére keresgélhet a számtalan utazási lehetõség közül, szûrhet szolgáltatásokra, szállásokra, idõpontokra
és többek közt az utazás módjára is egy felhasználóbarát felületen. Akik feliratkoznak hírlevelünkre, elsõ kézbõl kaphatnak információt az akciós, elõfoglalásos vagy last minute utakról.
Kínálatunkban – a saját szervezésû útjaink mellett – elérhetõ
az ország szinte valamennyi utazási irodájának ajánlata, így több
ezer lehetõségbõl választhat az
utazni vágyó. Szerdánként különleges akciókkal várjuk leendõ
ügyfeleinket. Valamennyi igényt
igyekszünk kielégíteni, az egyéni
utazások megszervezésén keresztül a családi nyaralásokon át
a céges kirándulásokig.
Kiemelt területként kezeljük
Bulgáriát, ahová a nyári szezonban péntekenként indul Zalaeger-

Egyre népszerûbbek a hajós
nyaralások. Nálunk az MSC tengeri vagy a MAHART folyami hajózási ajánlatai is megtalálhatók.
Kiemelt figyelmet fordítunk a
belföldi üdülési lehetõségekre,
de a zarándokutak sem maradhatnak ki kínálatunkból. Utasaink
két biztosítótársaság utasbiztosí-

www.zalamedia.hu
www.zalasport.hu

KELEMEN BARBARA
kozmetikus
z 1–4D szempillaépítés
z Szempilla- és

Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

szemöldökfestés
z Gyantázás

20–40 mm, 4500 kcal
fûtõérték

5.790 Ft/mázsa
57,9 Ft/kg

Ha utazunk, veled utazunk! Veledutazunk.hu

További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

z Arckezelések, smink

SZÉNAKCIÓ!

tási kínálatából választhatnak.
Aki még nem döntötte el, hol tölti a nyarat, vagy csak egy kellemes kirándulásra vágyik, jól teszi, ha benéz hozzánk!

Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51.
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348
www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

szegrõl és Nagykanizsáról autóbusz a tengerpartra. Aki még kényelmesebb utazásra vágyik,
Budaestrõl, illetve Debrecenbõl is
repülhet a Napospartra. Természetesen kínálatunkból
nem maradhat ki Horvátország, Olaszország, Egyiptom, Tunézia, Marokkó,
Görögország és Ciprus
sem. Aki városlátogatásokra szeretne befizetni,
nálunk õ is jó helyen jár.
Legyen szó a sarki fényrõl,
a Baltikumról, az egzotikus
országokról, megtalálják
az álomutazást.

Tisztelt Adózó!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa a
ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!

Viszonteladókat is kiszolgálunk!

Zalaegerszeg, Teskándi u. 1.
Telefon: 06-92/511-747
06-30/476-1003
Az akció a megjelenéstõl április 30-ig tart!
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