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Kinyitott a Göcseji Múzeum

A TARTALOMBÓL
 Iskolájuk névadójára
emlékeztek
5. oldal

 Új eljárás, új szívritmus-szabályozóval
7. oldal

alaegerszeg város napja
alkalmából került sor a
Göcseji Múzeum projektzáró eseményére, melynek keretében – a több éves felújítási
munkákat követõen – ismét
megnyitotta kapuit az intézmény. Ezentúl négy állandó kiállítás, valamint egy idõszaki
kiállítóterem várja a látogatókat.

Z

A Göcseji Múzeum épületét és
kiállítóhelyeit 2 milliárd forintból
újították meg, melynek nagyobbik része európai uniós, kisebbik
része pedig állami támogatás
volt. Az 1892-ben, eredetileg takarékpénztár és bérlakások céljára épülõ ház állaga már nagyon
leromlott az utóbbi évtizedben,
így idõszerûvé vált mind a külsõ,
mind pedig a belsõ rekonstrukció. Utóbbival együtt új állandó

kiállításokat rendeztek be a megszépült terekbe.
A nyitóünnepségen jelen volt
többek között L. Simon László, a
Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója, Vigh László országgyûlési
képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester, valamint az intézmény
korábbi vezetõi. A polgármester
köszöntõjében kiemelte: Zalaegerszeg számra fontos a
városrehabilitáció, és az épített
örökségünk megóvása, hiszen
kevés régi, vagy mûemléki épületünk van. A kormánnyal együttmûködve viszont több impozáns
ház is megújult az elmúlt években, ebbe a sorba illeszkedik a
múzeumépület felújítása is.
Vigh László hozzátette: sokan
és sokat dolgoztak azért, hogy
megvalósulhasson a múzeumi rekonstrukció. Mind a tervezõk,

mind a kivitelezõk, mind a kiállítás rendezõi nagy munkát tettek
le az asztalra. Nem magunknak,
hanem az örökkévalóságnak építettük a múzeumot – fogalmazott.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az akció május 31-ig érvényes!

A ZALAI NAPLÓ
következõ száma június 14-én
jelenik meg.
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MEGÚJULT ÉPÜLET, NÉGY ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

Kinyitott a Göcseji Múzeum
(Folytatás az 1. oldalról.)
L. Simon László beszédében
hangsúlyozta: értékeink megõrzése és a múzeumi szolgálat egyfajta kötelesség, annál is inkább,
mert a globalizáció korát éljük. Ez
nem csak a gazdasági életre vonatkozik, hanem komoly kulturális
következményei is vannak; pozitívumok és negatívumok egyaránt.
Az utazás, más nemzetek megismerésének lehetõsége óriási
elõny és nagyon jó dolog, ám az
hátrány, hogy könnyen feloldódhatunk ebben a kulturális olvasztótégelyben. Hiszen sok minden
egységesült, és szinte egyszerre
van jelen a világ összes országában. Elég, ha csak a filmekre vagy
a zenékre gondolunk. Minderre a
lokalitás, a helyi értékek erõsítése
lehet a válasz, s ebben a vidéki és
a fõvárosi múzeumoknak is komoly szerepe van. Igen ám, de az

sem mindegy, hogy a tudást, az
információt hogyan, milyen eszközökkel adjuk át a digitális korban. A múzeumokban is szükség
van egy módszertani- és egy
szemléletváltásra, fõleg ha a fiatalabb korosztályokat is be szeretnénk csábítani az intézményekbe.
Konkurálni kell a számítástechnikai- és okoseszközökkel. Egy múzeum ma már nem lehet „bezárkózó hely”, de nem adhatja fel
alapfeladatait sem. Ez a kettõsség
egy olyan kihívás, amivel szembe
kell nézni, és választ kell rá találni.
Többek között emiatt kezdtek
el dolgozni egy nemzeti múzeumfejlesztési programon, mely remélhetõleg a vidéki közgyûjtemények problémáira is talál megoldást – fogalmazott a Magyar
Nemzeti Múzeum fõigazgatója.
Hozzátéve: bízik benne, hogy a
megújult Göcseji Múzeum nem-

csak a helybéliek kedvelt kulturális intézménye lesz, hanem turisztikai vonzerõt is jelent majd a városnak.
A projektzáró alkalmából a közönség megtekinthette a múzeum új állandó kiállításait. Az elsõ
emeleten nyílt meg az „Elõdeink
élete” címû várostörténeti kiállítás, mely korszerû, látványos, interaktív elemekkel tárja a látogatók elé, hogy mikképp éltek itt az
elmúlt évszázadokban a zalaegerszegiek. Az informatív kiállítás a
középkortól egészen az 1990-es
rendszerváltozásig kalauzolja a
nézõt; némi megyetörténeti kitekintõvel. A tárlatnyitón Béres Katalin történész-fõmuzeológus, a
kiállítás kurátora kalauzolta a vendégeket.
Újdonság a földszinten megnyílt, Fekete György (1932-2021)
belsõépítész-iparmûvész munkás-

L. Simon László, Béres Katalin, Vigh László és Balaicz Zoltán
ságát bemutató kiállítás, mely „Az
elhivatottság mozaikjai” címet
kapta. Az emlékkiállítás az alkotó
életének utolsó tíz évében készült
mûvekre koncentrál.

A megújult múzeumban ismét
látogatható Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmûvész tárlata, az
alagsorban pedig Németh János
keramikusmûvész „Az agyag élet-

re álmodója” címû kiállítása. Az intézmény az újranyitás alkalmából
szombaton és vasárnap is tárlatvezetésekkel várja a közönséget.
– pet –

KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT

Nívós nyári programkavalkád
A korábbi évekhez hasonlóan, a Kanizsai Kulturális Központ (KKK)
munkatársai idén nyárra is értékes és sokszínû nyári programajánlattal készülnek. Szerencsére az idei fõszezonban már a járványügyi
korlátozások sem jelentenek akadályt ahhoz, hogy remek kulturális
élményeket szerezzenek a hozzánk látogatók. Június második felében birtokba szeretnénk venni az újjávarázsolt Széchenyi teret,
amelyre kiváló szabadtéri rendezvényhelyszínként tekintünk –
mondta Kovácsné Mikola Mária, a KKK igazgatója.

– A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban nyári színházi elõadásokat tervezünk a nyári hónapokban, illetve ugyanitt június 6. és
augusztus 17. között szerda délelõttönként folytatódik a gyermekek, szüleik, nagyszüleik körében
egyaránt közkedvelt szünidei kézmûves játszóházi foglalkozások
sorozata. Kiállításokkal is várjuk a
közönséget a mûvelõdési központban: június 7-én Csuta
György festõmûvész; augusztus
19-én pedig, „Az örök nõ” címmel,
Járási Ildikó iparmûvész, Kovács
Lilián szobrászmûvész, Kolos Boglárka festõmûvész és Somogyi Ferenc faszobrász közös tárlatát
nyitjuk meg.
Augusztus 29-én, a Magyar Fotográfia Napja alkalmából a Kanizsa Fotóklub alkotóközösségének
tagjai mutatkoznak be gyûjteményes kiállításukkal. A nagy népszerûségnek örvendõ „Az én hobbim” sorozatunk keretében Gelencsér Gábor zászlóiból, érmeibõl, képeslapjaiból és egyéb tárgyaiból nyílik tárlat, melynek címe: „A Brit Korona vonzásában”.

A Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége (MMFSZ) a nemzetközi pandémiás helyzet kezelésére hozott korlátozó intézkedések feloldását egy közös, egy
hétvége alatt megvalósuló
„Grand Opening – Összefogás”
elnevezésû klasszikus zenei eseménnyel kívánta elsõként köszönteni még tavaly. Ennek
folytatásaként ebben az évben
június 3-5. között lesznek impozáns zenei események országszerte.
Június 3-án a HSMK-ban – a tavalyi sikeres kezdeményezést
folytatva, az EMMI és az NKA támogatásával – rendezünk klasszikus komolyzenei koncertet a Kanizsai Kamarazenei Mûhely szereplésével.
Ezt követõen a „Kanizsai Pünkösdölõ” programkínálatának részeként pünkösdhétfõn a helyi
hagyományõrzõ tánccsoportok
és együttesek mellett, vadonatúj
– „Taven Baxtale!” címû – elõadásával lép föl a Fitos Dezsõ társulat, kivételes táncos egyéniségekkel.

A Medgyaszay Házban a Hagyományos Népi Kultúra Napja
jegyében, június 11-én a Csillag
Citera Együttes és Baráti Körének
szervezésében lesz különleges
rendezvény hagyományõrzõ csoportok szereplésével.
A Medgyaszay Ház elõtti árnyas parkban nyári zenei eseményekkel várjuk a város lakóit:
Szent Iván Éji Vigasságok elnevezéssel, június 24-én a pécsi Daniel
Brass Band ad fúvós koncertet,
melyet szabadtéri tûzugrás és
táncház követ
Augusztus 23-án pedig Kozma
Viktória és Kopár Antal zenés estje kínál kellemes idõtöltést az érdeklõdõknek.
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban július 2-3-án a Hagyományok Napja és Kiskanizsai Búcsú hoz majd örömteli perceket.
A helyi mûvészeti csoportokon
kívül a Lemonade Girls formáció,
Tabáni István és Kovács Tibor
Szécsi Pál-estje, valamint a Góbé
zenekar lemezbemutató koncertje kínál élménydús szórakozást.
Emellett folytatódik a belépõdíj nélküli Nyári Zenei Estek sorozatunk is: július 21-én Varga Dániel zenekara lép színpadra a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
hangulatos udvarán, augusztusban pedig a The Colibris zenekart
várjuk az Erzsébet téri zenepavilonba.
– nemes –
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A MAGAS SZÍNVONALÚ ELLÁTÁSÉRT A KISTELEPÜLÉSEKEN

Közbiztonságról, pályázatokról Elindult a falugondnoki képzés
Idei második ülését 2022. április 21-én, csütörtökön tartotta a
Zala Megyei Közgyûlés. A testület a meghívóban szereplõ napirendi pontokról és azok tárgyalási sorrendjérõl tartott szavazást követõen elfogadta az elnöki beszámolót és a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést.

Második napirendi pontként
dr. Vereckei Csaba Iván megyei
rendõrfõkapitány tartott beszámolót Zala megye közbiztonságának helyzetérõl, az ennek érdekében tett intézkedésekrõl, feladatokról. A tájékoztatásból kiderült: megyénkben az elõzõ évektõl eltérõen emelkedett a regisztrált bûncselekmények száma, a közterületen elkövetett
bûncselekmények száma viszont
csökkenést mutat, amely a városi kapitányságok adataiban is
megjelenik. A kiemelten kezelt
bûncselekmények száma szintén
csökkent Zala megyében, azonban az on-line térben elkövetett
bûncselekmények, elsõsorban
csalások száma tovább nõtt. Zala
megye rendõri szerveinek nyomozáseredményességi mutatója
2021-hez képest növekedett,
82,8 %-os. A Zala Megyei Rendõrfõkapitányság 2022. évi fõbb célkitûzései között szerepel a megye baleseti statisztikájának javítása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása
és lehetõség szerint további javítása, az illegális migráció elleni
hatékony fellépés és a társadalmat foglalkoztató, szélesebb sértetti kört érintõ ügyekben ered-

Dr. Pál Attila
ményes megelõzõ tevékenység
kifejtése.
A rendõrségi beszámolót követõen a testület a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi
egyszerûsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról döntött, majd
a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi belsõ ellenõrzési
jelentését tárgyalta meg és fogadta el.
A pénzügyi témájú elõterjesztések között a közgyûlés elfogadta 2021. évi zárszámadását,
majd módosította 2022. évi költ-

ségvetését. A mostani módosítással a költségvetés bevétel-kiadási fõösszege 1.394.554 e Ft-ra
módosult, ami a 2021. évi maradvány átvezetését is magában
foglalja.
A soron következõ szavazással
a közgyûlés módosította Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló rendeletét.
A testület jóváhagyta Zala megye elõzetes Integrált Területi
Programjának módosítását, Zala
megye TOP+ fejlesztési forrása a
korábbi 55,952 Mrd Ft-ról 61,322
Mrd Ft-ra emelkedett. A forrás
növelése többek között közút,
energetikai, aktív turisztikai és
köznevelési fejlesztések megvalósítását teszi lehetõvé megyénkben.
Döntött továbbá a közgyûlés a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról.
Végezetül a testület jóváhagyta a HUNG-2022, a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtésének, népszerûsítésének támogatására irányuló pályázati felhívásra benyújtott projektet, valamint
három, a Zala Megyei Önkormányzat projektpartneri részvételével az Interreg Central
Europe 1. pályázati felhívására
benyújtott pályázatot, vállalva,
hogy a pályázat nyertessége esetén biztosítja a Zala Megyei Önkormányzat feladatainak megvalósításhoz szükséges 5 százalékos
önerõ összegét.

2021. január elseje után a
megyei önkormányzatok szervezik a falu- és tanyagondnoki
képzést. Az elsõ ilyen oktatás
tavaly került lebonyolításra, a
második képzés idén vette kezdetét.
A megnyitón köszöntõt mondott dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke. Az eseményen
részt vett Pácsonyi Imre alelnök
és dr. Mester László megyei fõjegyzõ is. A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen mûködtethetõ, amennyiben a falugondnoki szolgáltatás
létesítését követõen a település
lakosságszáma tíz százalékot
meg nem haladó mértékben
emelkedik ezer lakos fölé, úgy a
szolgáltatás tovább mûködtethetõ. A tanyagondnoki szolgáltatás
legalább hetven és legfeljebb
négyszáz lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi lakott
helyen mûködhet.
Cél a falu-és tanyagondnokok
felkészítése a kistelepüléseken
végzendõ alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására, hivatalokkal, intézményekkel, helyi
közösségekkel való kapcsolattartásra, az élethelyzetbõl adódó
problémák megoldására, személyes segítségnyújtásra. Az emberi
kapcsolatok ápolása a település
lakosaival, a hagyományok, az
összefogás erõsítése, közösségi

Dr. Pál Attila, Pácsonyi Imre és dr. Mester László
alkalmak megteremtése is a feladatok között szerepel.
Az idén induló csoport 27 fõvel indul, négy héten keresztül
(május 2–27-ig) elméleti elõadások és gyakorlati foglalkozások
keretében kap tudást és módszertant az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által elfogadott
oktatási programban szereplõ tématerületekrõl.
Az egyes tématerületek szakmai felelõseinek vezetõi, szakemberei tartanak elõadást, valamint
a megye négy településén – Csatár, Szilvágy, Szentgyörgyvölgy,
Zalaszentgyörgy – nyerhetnek
bepillantást a településvezetõ és
a falugondnok tolmácsolásában a

helyi feladatokba, azok ellátásának módjába. Mindemellett
összetett kommunikációs tréningben is részt vesznek, saját
kommunikációs képességeiket is
fejleszthetik ezáltal. Tíz oldalas
záródolgozatot kell készíteniük,
melyet 3 fõs bizottság elõtt szóban kell megvédeni, a vizsgára
július 7-én kerül sor.
A képzés eredményes elvégzésérõl szóló tanúsítványt a
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a sikeres záróvizsgát követõen állítja ki. A tanúsítvány alapján a képzésen
résztvevõ tovább foglalkoztatható falu- és tanyagondnoki munkakörben.

MISEFA HÁROM NYERTES PÁLYÁZATTAL

Sikeres idõszakot könyvelhet el
Misefán elkészült az a garázs, amely az új közterület-karbantartó eszközök biztonságos tárolását szolgálja. Az új játszóeszközök is hamarosan a helyükre kerülnek. A játszótér bõvítése
ugyancsak terve volt az önkormányzatnak, amelyre szintén a Magyar Falu Programból nyertek támogatást tavaly õsszel. A garázs
létesítését önerõbõl oldották meg, de azt már idén.

– A garázshoz egy saroktelket is vásároltunk saját erõbõl.
Önkormányzatunknak csak a
betonalapot kellett megépítenie, erre került a majdnem
negyven négyzetméteres dupla
garázs, amit a helyszínen szereltek össze – mondta érdeklõdésünkre Sifter Róbert, Misefa
polgármestere. – Itt tároljuk a

pihenõpadokat. Helyettük újakat vásároltunk önerõbõl, amiket le is rögzítettünk.
– Idei évre maradt az új játszóeszközök telepítése is?
– A közelgõ tél miatt az idei
évre húzódott át a munka. Zajlik már a tereprendezés, hogy a
meglévõ játszótéren legyen
helye a négy új játékelemnek.

régebbi eszközeinket a magyar
falu programos pályázatból tavaly beszerzett traktorral, pótkocsival, padkakaszával és a két
damilos fûnyíróval együtt. Itt
most minden egy helyen van,
biztonságban és az idõjárástól
megóvva. A halastó környezetének szebbé tétele érdekében
felszámoltuk a régi, tönkrement

A Magyar Falu Programból elnyert támogatásból csúszdás
várat, hatszögletû mászókát,
rúgós mérleghintát és egy
drótkötélpályát szerezhettünk
be. A telepítés költségét is finanszírozhatjuk a pályázatból,
az ütéscsillapítók vásárlását, elhelyezését viszont saját erõbõl
oldjuk meg.

– A falugondnoki busz beszerzésére benyújtott pályázatuk is eredményes lett?
Nemrég értesültünk arról,
hogy kedvezõ elbírálást kaptunk. A megrendelést leadtuk,
de közel egy évet kell várnunk
az új falubuszra. A régit a Belügyminisztériumnak ajánlottuk
fel, ami majd egy határon túli
magyarlakta településre kerül. A
három nyertes pályázattal sikeres év, illetve idõszak van mögöttünk. Igaz a régi bolt ifjúsági
közösségi házzá alakítása nem
nyert. Bízunk abban, hogy lesz
új kiírás a Magyar Falu Programban, mert nem szeretnénk lemondani róla, és a tervek is rendelkezésre
állnak. Ha nyerünk, az
épület energetikai korszerûsítését, tetõcseréjét valósítjuk meg.
– Milyen rendezvények várhatóak idén?
– Túl vagyunk már
egy programon. Május
7-én gyalogtúrát szerveztünk Padár érintésével Bezerédre, ahol
az önkormányzat és
Fekete János polgármester
jóvoltából
ebéddel is vártak bennünket. Oda-vissza 22
kilométert
tettünk
meg. Itthon pedig lángossal kedveskedtünk a résztvevõknek. Mivel az elmúlt két
évben a járványhelyzet miatt
csak szerényebb programokat
tudtunk tartani, így az idei, augusztus 6-i falunapunkat szeretnénk mozgalmasabbá tenni néhány fellépõvel és bállal –
mondta a polgármester.
– liv –
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Minden közösség életében
rendkívül fontos, hogy az emberi
kapcsolatok ápolására idõt és
energiát szánjon. Erre idén a veszélyhelyzet elmúltával újból lehetõsége nyílt Teskánd önkormányzatának. Két és fél év kihagyás után új lendülettel álltak neki az éves programok összeállításának. Elsõ rendezvényükön a település szépkorú lakóit köszöntötték.

A járványhelyzet miatt a tavaly
õszi találkozót az utolsó pillanatban le kellett mondanunk. Az idõsek világnapja ugyan október elseje, de képviselõ-testületünk úgy
gondolta, hogy az elsõ nyugodt
idõszakban, amikor a félelmeken
felülkerekedve már eltölthetünk
együtt egy délutánt, az legyen
szépkorúaké – mondta Sipos
László, Teskánd polgármestere. –
Április 24-én tartottuk meg a rendezvényt, melyet igyekeztünk
emlékezetessé tenni, egyrészt
színvonalas kulturális programokkal. Mások mellett fellépett ifj.
Horváth Károly népzenész és tanítványai, valamint Tóth Éva és
Leblanc Gyõzõ operett énekesek.
Hasznos témákkal is szolgáltunk:
dr. Császár Gabriella, a PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központjának igazgatója
az idõskori fizikai aktivitás fontosságáról tartott elõadást, míg Farkas Róbert, a LifeMax Egyesület
képviselõje segélyhívó készülékeiket mutatta be. Ez fõleg az idõs
egyedülállók számára lenne elõnyös, hiszen baj esetén segítséget
tudnának hívni. Tervezzük, hogy
igényfelmérés után beszerzünk
ilyen készülékeket, amelyek az önkormányzat tulajdonában maradnak, de annak havi alapdíja a szolgáltatást kérõket terhelné. Örömünkre szolgál, hogy a rendezvény után alakult egy nyugdíjas
klub, melynek tagjai kéthetente
terveznek egymással találkozni.

KRÓNIKA

Teskánd a közösségépítésre koncentrál

Köszöntés: Sipos László, Bakos Tiborné, Bakos Tibor, Vigh László
hátul: Patakiné Sümegi Mária Erzsébet képviselõ

– Milyen további programok
várhatóak?
– Az idõsnapon 110 fõ vett
részt, ami mutatja, hogy mennyire
megnövekedett az igény a közösségi életre. A járvány idõszakában
erre nem volt mód. A szabad kereteket akkor a fejlesztésekre használtuk fel, idén viszont szeretnénk
többet a rendezvényekre fordítani.
A borversenyen már túl vagyunk. A
március 10-én tartott eseményre
meghívtuk a közös önkormányzat
településéinek lakóit is. Sajnos elöregedik a bortermelõk társadalma, nincsenek fiatalok. Palkó Zsolt,
a badacsonyi Villa Sandahl borásza,
valamint Király László, helyi borbíráló véleményezték a nedûket,
amelyek egyébként jó borok voltak. Látszik, a gazdák egyre nagyobb hozzáértéssel bánnak a borokkal: 29 mintából 9 arany, 6 ezüst
minõsítést kapott. A fehérbor kategóriában Németh István vegyes-

borával, a vörösben Ingo Ralf
Maser syraz borával mondhatja
magáénak a falu borát.
Büszkék lehetünk arra, hogy a
megyei I. és a III. osztályban játszó
focicsapataink vezetik saját bajnokságukat. Május 28-án egy nagyszabású fociünnepen fogjuk köszönte-

Ifj. Horváth Károly zenekara is fellépett az idõsek napján

ni õket, amelyen a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség átadja az érmeket. Elõtte utolsó csoportmérkõzését játssza majd a megyei I-es csapatunk, melynek kimenetele nem
veszélyezteti bajnoki címüket. A
gálameccsen pedig az egykori NB
II–NB III-as teskándiak mérkõznek
meg egy olyan csapattal, amely-

A felújított Szent Ilona-kápolna ünnepén

ben, reményeik szerint a ZTE 2002es bajnokcsapatának tagjai közül
többen is ott lesznek.
Május 29-én a hõsök napi megemlékezést rendhagyó módon szeretnénk megtartani, mivel fontosnak tartjuk a helyi identitás és a magyarságtudat erõsítését. Támogattuk a császári és királyi 48-as gyalogezred történetét feldolgozó könyv
kiadását, amit szerzõje mutat be. A
Zalai Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület jóvoltából korhû katonaruhák
által is megjelenik az elsõ világháború vészterhes idõszaka.
– A Göcseji Dombérozó rendezvénysorozatára is készülnek?
– Igen. A július 15-én tartandó
programunkat „Épített örökségünk” mottóval hirdettük meg,
melynek mi más lehet a leghitelesebb helyszíne, mint a Szent Ilonakápolna. Ez egy komolyzenei hatással bíró rendezvény lesz, amelyen mások mellett fellép a Regélõ
Fehér Táltos Dobcsapat. Mivel csak

a domb tetejéig tart a szilárd burkolatú, kavicsos út, az esemény
idejére meg szeretnénk oldani,
hogy az a kápolnáig vezessen.
– Mit terveznek még?
– Tervezzük a közvilágítás korszerûsítését, LED-es izzókra cserélnék a régieket, illetve a hálózat bõvítését a hiányzó részeken. Az iskola névadójáról készített Csukásszobrot tavaly adtuk át a tanévnyitó alkalmával. Szabolcs Péter szobrászmûvész alkotásában Süsüt, a
sárkányt is megformázta. Ezt adománygyûjtés elõzte meg, amelybõl
maradt annyi bevétel, hogy az óvodát is meg tudjuk ajándékozni a
másik nagy kedvenccel, Pom Pom
figurájával. Közben került az iskola
tulajdonába a névadó hagyatékából több tárgy is, ezzel fokozva a
kötõdést a névadóhoz
A Leader-programon elnyert támogatás segítségével a nyáron
szeretnénk megépíteni a 200
négyzetméteres fedett közösségi
teret a sportpálya szomszédságában. Átadását szeptember 3-ára
tervezzük, egybekötve a falunappal, amit korábban a nyár közepén
szoktunk tartani. A falunapot is
másképp gondoljuk. A közösségépítést szolgálva olyan programokat kínálunk majd, amelyek jobban
megszólítják a helyieket, a gyerekeket, felnõtteket egyaránt.
A bölcsõde létesítéséhez tavaly
az iskolakápolna megvásárlásával
megtettük az elsõ lépést. Idõközben megjelent egy új pályázati kiírás, számunkra kedvezõbb feltétekkel. A bölcsõde megépítéshez
szükséges forrás elnyerése érdekében ezzel kívánunk élni, ahogy elkészültek a tervek. A Magyar Falu
Programon nyertünk 4,5 millió forint egy új urnafal létesítéséhez, az
elsõ ugyanis betelt. Egy temetõnyilvántartó szoftverprogramot is
vásárolnánk, amely feltünteti a
meglévõ sírok elhelyezkedését, és
amellyel az új sírhelyek kijelölése is
tervezhetõbbé válik.
Antal Lívia

Dobronhegyen felélednek a zártkertek Csesztreg a jövõt készíti elõ
Dobronhegyet nem csupán domborzati viszonyai és páratlan panorámája emeli a legszebb fekvésû települések közé, a zalai falu azzal az érdekességgel is bír, hogy majdnem nagyobb a külterülete,
mint a belterülete. Emiatt egyedinek számít az országban. Így az
sem meglepõ, hogy a külterületek, zártkertek fejlesztésére nagy
gondot fordít a település önkormányzata.

– Dobronhegy a lakosságszám
alapján kis településnek számít, de
dimbes-dombos természeti adottságai miatt aránylag hosszú úthálózattal rendelkezik, amelyek karbantartása állandó feladatként jelentkezik – mondta Barabás Erzsébet polgármester. – Belterületi útjaink ugyan aszfaltozottak, de minõségi állapotuk miatt javításuk
szükséges, amelynek megvalósítása az elmúlt idõszakban és jelenleg
is elsõdleges célja a képviselõ-testületünknek. Több éve már, hogy
egy-egy útszakaszt saját költségvetésünkbõl újítunk fel. Idén a Petõfi utca páratlan oldalán aszfaltoztattunk le egy 311 méter hoszszúságú szakaszt 3 méter szélességben, amelyre 8,5 millió saját
erõt költöttünk. Tavaly a páros oldalt újítottuk fel, így már teljesen
rendben van ez a szakasz.
Településünk
érdekessége,
hogy közigazgatási területének
egyharmada zártkerti besorolású,
ami országosan is egyedülálló. Ez
egy sajátosság, hátrány, amit
elõnnyé tudtunk változtatni, hiszen 2016-tól több nyertes projektet sikerült megvalósítanunk.
Az Agrárminisztérium két egyedi
támogatási kérelmünket hagyta
jóvá. Ennek köszönhetõen azokat
a zártkerti ingatlanokat vásároltuk meg, amelyek szomszédosak
voltak az önkormányzat zártkerti
területeivel. Így több egybefüggõ terület jött össze, ahová a Gö-

csejre jellemzõ tájfajta gyümölcsfákat telepítettünk. Többségét be
is kerítettük. Emellett megvásároltunk egy olyan területet is,
amely pincével is rendelkezett. Ez
lett rendezvényeink helyszíne.

nét már aszfaltos út vezet. A támogatás kisebb részét az önkormányzati pince környezetének
megújítására fordíthatjuk. Az
épület mellett van egy régi kordonos szõlõ, ahol a kiesõket szõlõoltványokkal pótoltuk, illetve a
területrendezés után néhány
gyümölcsfát is telepítünk.
Az út rekonstrukciója számunkra azért fontos, mert innentõl
kezdve nem kell a fõúton, a szerpentinen át Milejszeg felé kerülni,
hogy felérjünk a Balásfai-hegyre.

A zártkerti út egy részét aszfaltossá teszik

A két egyedi kérelmet követõen az Agrárminisztérium zártkerti
utak felújítását szolgáló pályázati
kiírásával is éltünk. Kedvezõ elbírálást kaptunk. A temetõtõl a
hegygerincre vezetõ zártkerti út
rekonstrukciójára 19 millió forintot költhetünk, amit önerõvel is
kiegészítünk. Az elsõ szakaszt 340
méteren aszfaltozással újítjuk fel,
míg a másik három szakasz rendbetétele zúzalékos kövezéssel
történik meg. Így érünk fel a
hegygerinc azon pontjára, ahon-

Felújításával szilárd burkolaton keresztül válnak elérhetõvé az önkormányzat és a hegyi gazdák ingatlanjai. Öröm látni, hogy újra reneszánszát éli a területek gondozása. Dobronhegy táji szépsége
miatt az ország másik felébõl is sokan érdeklõdnek eladó ingatlanok
iránt. Ez a projektünk turisztikai
szempontból is jelentõs, hiszen
sokan sétálnak, kerékpároznak erre, gyönyörködve a páratlan panorámában.
– AL –

Csesztregen átadták az új
köztéri játszóteret, melynek kihasználtsághoz semmi kétség
nem férhet, hiszen a település
óvodájába közel 70, a bölcsõdéjébe 14, míg iskolájába 163
gyermek jár. A játszóteret az
önkormányzati hivatal mögötti
területen alakították ki, ahol a
régi óvoda mûködött.

Bedõ Róbert polgármester az
ünnepségen felidézte, hogy
1992-ben Csesztreg ausztriai
testvértelepülése, MarkersdorfHaindorf megajándékozta a régi
óvodát az akkori kor legmodernebb játszóterével. 2012-ben az
óvodát áttelepítették az általános
iskolába, mikor azt felújították.
Akkor a felszabadult területen
egy piacteret, egy közösségi teret hoztak létre. Megtartották a
játszóteret, melynek elemei még
fából készültek, ezért idõvel tönkrementek. Az új köztéri játszótér
kialakítása érdekében többször
pályáztak a Magyar Falu Programra. A kitartás meghozta eredményét. Tavaly év végén értesülhettek a 4,8 millió forintos támogatásról, amelybõl az új játszótérhez
multifunkciós mászóvárat, hintát
és mérleghintát szerezhettek be.
A tervezett kavicságy helyett
ütésálló gumiburkolatot fektettek a játékok alá, amelyre egymillió forint saját erõt fordítottak. A
polgármester köszönetét fejezte
ki a minõségi munkáért a két kivitelezõnek: a Játszótér 2006 Kft.
készítette az új játékokat, az ütéscsillapítókat a Zalaroad Kft. helyezte el.

Bedõ Róbert, Molnár Árpád, Vigh László, Czupi Magdolna
alpolgármester és Csiszárné Németh Szilvia képviselõ
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy Csesztreget központi szerepe miatt sok kihívás és
feladat terheli, amit kiválóan tud
megoldani.
Vonzáskörzetébõl
adódóan nemcsak az egészségügyi alapellátásból, hanem az
alapfokú nevelésbõl és oktatásból
is jócskán kiveszi részét, hiszen iskolájába és óvodájába 22 településrõl
fogad
gyerekeket.
Csesztregre is utalva, kiemelte, az
a település, amely játszótérben,
iskolában, óvodában gondolkodik, az a jövõt készíti elõ. Mint
mondta, a kormány Magyar Falu
Programot tíz éves idõtartamra
kívánja bõvíteni, hogy a kisebb településeken is minden út, járda és
közintézmény megújulhasson.
Az avatóünnepség végén Molnár Árpád plébános áldotta meg
az új játszóteret, amit gyerekek is
birtokba vettek.

Bedõ Róbert polgármester érdeklõdésünkre elmondta, hogy a
Magyar Falu Programból idén a
Deák utca felújítására nyertek 28
millió forintot. Ez egy forgalmas
utca, hiszen itt található többek
között az autóbusz-forduló, a takarékszövetkezet és a mini bölcsõde. Ezenkívül közel 15 millió
forint támogatást kaptak közterület-karbantartó eszközök beszerzésére. Mint fogalmazott,
szép a település, de ez mögött
sok munka van, ami könnyebb
lesz majd az új géppark segítségével. A Teleki utca egy járdaszakaszának felújítására beadott pályázatuk nem nyert, de várnak türelmemmel. Kiemelte, hogy a
kormány által elindított Magyar
Falu Program egy hatalmas vívmány, ami rendkívül kedvezõ és
nagyon jó lehetõség a kistelepüléseknek.
– liv –
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Gellénháza kivitelez
Gellénházán megkezdõdött a közösségi pajta és kemence építése. Az önkormányzat a Magyar Falu Programra beadott pályázata is
kedvezõ bírálatot kapott, így a hivatalépület tetõfelújítása is elindult. Napelemek is kerülnek a tetõre, ahogy a mûvelõdési házra is,
egy másik nyertes pályázatnak köszönhetõen.

– A közösségi pajta és kemence
létesítésénél az alapozás már megkezdõdött. Nagyon szeretnénk, ha
július közepére elkészülne, hiszen
Gellénházán lesz július 17-én a Göcseji Dombérozó záró rendezvénye a programsorozatban résztvevõ települések körében – mondta
Farkas Imre Józsefné polgármester. – A napot göcseji ételek fõzõversenye, kirakodóvásár, kulturális
mûsor, koncertek színesítik majd.
A Magyar Falu Programtól kedvezõ
döntést kaptunk, így az önkormányzati hivatal tetõcseréje is
megkezdõdhet. Ez azért is nagy
öröm számunkra, mert a tetõ cseréje után a napelemek telepítése is
megtörténhet. Ez utóbbi a TOP
Plusz pályázatunk keretében valósulhat meg, de nemcsak a hivatalnál, hanem a mûvelõdési háznál is.
A munkát itt kezdjük meg. A TOP
Plusz pályázatból a hivatal villamoshálózatának felújítását, a régi
lámpatestek cseréjét és a helyiségek újrafestését is megvalósítjuk.
A korábbi ablakcserével és a fûtés
korszerûsítésével már tényleg a
mai kornak megfelelõ munkakörülmények állhatnak rendelkezésre. Van még egy nagy álmunk, ami
az épület külsõ rekonstrukciójával,
szigetelésével válhat majd valóra.
– A hírek arról szólnak, hogy
egyszerre két játszótér is megújulhat.
– Sikeres volt a Park utcai játszótér bõvítésére beadott magyar
falu programos pályázatunk is,
amellyel 2,1 millió forintot nyertünk. Az általános iskola udvarán
az elbontott, elavult játszótér helyére pedig új kerülhet a Földgázszállító Zrt. egymillió forintos valamint az iskola alapítványának 500

ezer forintos támogatásának köszönhetõen. Már megrendeltük új
játékelemeket, így valóban egyszerre történhet meg az egyik bõvítése és a másik kialakítása.
Hol található az iskola, azt hamarosan egy tábla is közli. Önkormányzatunk ugyanis utcanév- és

a záró kiállítás egy részét képezte.
Május 28-án gyermeknapot tartunk, amelyre sokféle játékkal, vetélkedõkkel készülünk. Ezt mindig
önkormányzatunk szervezi és állja.
A gyerekek idén is kapnak
fagyijegyet, amit a helyi cukrászdában válthatnak be. Június 4-én,
a nemzeti összetartozás napján
felavatjuk a trianoni emléktáblát,
ezzel együtt megemlékezünk az
elsõ világháborút lezáró trianoni
békediktátum 102. évfordulójáról.
A márvány emléktáblát egy
gellénházi lakos ajánlotta fel, akiMegkoszorúzták a névadó szobrát az iskola udvarán

PAPP SIMON NAPOK GELLÉNHÁZÁN

Iskolájuk névadójára emlékeztek
Kiállítás az iskolában
közintézménytáblákat szerzett be,
melyek értelemszerûen az intézményekhez kerülnek, valamint
azokba a keresztezõdésekbe, ahol
jelezni kell, melyik utca merre van
a könnyebb eligazodás érdekében.
– A Dombérozó záró rendezvényén kívül még milyen programok várhatóak a nyáron?
– Általános iskolánk május 9-e
és 13-a között rendezte meg a hagyományos a Papp Simon napokat,
ami az intézmény névadójához kötõdik. Az idei esemény témája a
zene volt, melyhez sokféle program kapcsolódott. Önkormányzatunk is támogatta a rendezvényt,
régi használati tárgyak, eszközök
gyûjtésében is segédkeztünk, ami

nek ezt nagyon köszönjük. Az emléktábla egy alapzaton egy keretben lesz elhelyezve a hivatal elõtti
parkban. Kialakításának költségét
önkormányzatunk finanszírozza.
Június 25-én Szent Iván-napi falunapot tartunk, kulturális mûsorral,
helyi csapatok és egyesületek fõzõversenyével. Az eseménynek
Szinetár Dóra színmûvész, énekesnõ lesz a sztárvendége. Az önkormányzat támogatja a falunapot is,
amelynek
fõ
szervezõje
a
Gellénházi Nõklub. Valamennyi
rendezvényünk szervezésében és
lebonyolításában, a feladatok elõzetes egyeztetése alapján, a többi
civil szervezet is kiveszi részét.
Antal Lívia

Nõk egymásért, önkéntes alapon
Egymásért Együtt címmel szervezett közösségi és önkéntes napot a skanzenbe május 7-én a Zalai Falvakért Egyesület. Az esemény
a „Mi. Nõk. Egymásért Együtt” projekt keretében valósult meg,
melynek támogatója a Flex Foundation. A Mi. Nõk. program januárban indult, és ez már a negyedik rendezvénye volt a civileknek.

A projekt fõ célja az, hogy a
nõk erõforrásaira támaszkodva,
megyeszerte szervezzenek különféle kulturális vagy szakmai
napokat/esteket – mondta érdeklõdésünkre Szeder-Kummer
Mária szervezõ, a Zalai Falvakért
Egyesület elnöke. Egy olyan – fõ-

leg önkéntességen alapuló – hálózatot szeretnének létrehozni,
melyben kreatív, egymást inspiráló nõk tevékenykednek az élet
más-más területén.
Az Egymásért Együtt közösségi napra számos önkéntes je-

lentkezett, akik a témasátraknál
várták az érdeklõdõket. A délután folyamán szó esett idegenforgalomról, túrázásról, egészséges étrendrõl, pszichológiáról,
divatról és stílusról, de karriertanácsadás, bútorfestés is várta
a vendégeket. Az egyesület el-

nöke hozzátette: a projektben a
közösségi tervezést tartják szem
elõtt, így a program tematikáját
egy szervezõ csapat állította
össze, amit aztán kiküldtek az
érintetteknek. Az önkéntesek
ennek alapján állíthatták fel

standjaikat az adott témának
megfelelõen. Az eseményre fõleg azokat várták, akik az elõzõ
programjaikon is részt vettek,
de mindig vannak új érdeklõdõk.
A szervezõk olyan helyszínt kerestek, ami amellett, hogy szabadtéri, szép és nyugodt környezetben van, így esett a választás a Göcseji Falumúzeumra.
A délután folyamán skanzen-sétán is részt vehettek a látogatók.
Az eseményt megnyitva
Szeder-Kummer Mária úgy fogalmazott: a város nem létezhet a
falvak nélkül, mint ahogy a falvak
sem a városok nélkül. Ezért tartják fontosnak, hogy minél szélesebb körû hálózatot tudjanak kialakítani az egyes települések között. Szerencsére nagyon sok felkészült, szakmai gyakorlattal rendelkezõ, kreatív nõ él a megyében, akik egymást is, és másokat
is tudnak ösztönözni.
A cél az, hogy a Mi. Nõk. kezdeményezés a projekt lezárulta
után is megmaradjon, ezért az
önkéntes napon adományokat
gyûjtöttek, és továbbra is várnak még szponzorokat. A projekt záróeseményére május 31én kerül sor a Hevesi Sándor
Színházban, melynek keretében
fotókiállítás nyílik az általuk
meghirdetett pályázat alkotásaiból, de Rácz Zsuzsa író is ellátogat a rendezvényre.
– pet –

Intézményük névadójára emlékeztek a gellénházi általános iskola diákjai. A május 9-e és 13-a
között megrendezett Papp Simon
napok témája a zene volt, mely
köré változatos programokat kínált az oktatási intézmény. A május 13-i záró rendezvényen helytörténeti kiállítást nyitottak, melyet az iskola tanulóinak és dolgozóinak gyûjtéseibõl, illetve a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum felajánlásából állítottak össze.

Az ünnepségen Horváth László,
a Papp Simon Általános Iskola intézményvezetõje felidézte, hogy
az iskola 1993-ban vette fel a világhírû geológus nevét. Azóta
minden évben iskolanapok keretében emlékeznek meg névadóról,
akinek élete, munkássága, szaktudása méltán állítható példaképül
az ifjúság elé. Minden alkalommal
hagyományosan egy központi témát határoznak meg, ami idén a
zene volt. A gyerekek ezúttal is
számos, izgalmas programon vehettek részt. Hétfõn Zala Fuvolakvartett elõadásán, amellyel nyitották a hetet a mûvelõdési házban, kedden helytörténeti vetélkedõn bizonyíthatták ismereteiket, a szerdai sportnapon és a
Papp Simon Kupán a mozgásnak
és a focinak örülhettek, csütörtökön német és angol nyelvi versenyeken, valamint zenei foglalkozásokon vehettek részt. Délután a

Megemlékezés az olajipari múzeumban
mûvelõdési ház színpadán a tehetséges gyerekek zenés, táncos produkciókkal mutatkozhattak be.
Mint mondta, a mai nap az értékelésé. A versenyeken, vetélkedõkön, a rajz és irodalom tantárgyi
pályázatokon jól vették az akadályokat a gyerekek, illetve színvonalas munkák születtek.
Eichinger Attila, a Magyar Olajés Gázipari Múzeum igazgatója, a
MOL zalaegerszegi finomítójának
korábbi igazgatója arról beszélt,
hogy Papp Simon munkájának köszönhetõen 1951-ben indult el Zala megyében a kõolaj-kitermelés,
és 1952-ben a finomító is felépült.
Mint fogalmazott, akik több mint
hetven éven keresztül hozzáadták
azt a tudást, szorgalmat és elkötelezettséget, amely a MOL-t egy na-

gyon nagy és komoly multinacionális céggé formálta, annak
Gellénházán vannak a gyökerei.
Nem tudjuk, mi lett volna, ha
nincs Papp Simon, viszont tudjuk,
mi lett, mert volt Papp Simon, tette hozzá. Ezt az örökséget õrizzétek tovább és legyetek rá nagyon
büszkék, mondta a gyerekeknek.
Az ünnepség a névadó szobrának megkoszorúzásával zárult. Ezt
követõen a június elejéig nyitva
tartó kiállítást lehetett megtekinteni. A nyolcadikosokat a hagyományok szerint egy külön program is várta. Ellátogattak a zalaegerszegi Magyar Olaj- és Gázipari
Múzeumba, ahol szintén megkoszorúzták magyarországi ipari
méretû szénhidrogén-bányászat
megteremtõjének szobrát.

Zala megyébõl 4 osztályt is díjaztak
Tizenkét általános iskola 14
osztályából összesen 46 pályázat
érkezett be a Folly Arborétum és
Borászat Égig Érõ Tanterem
Alapítványának „Az én kertem”
címmel meghirdetett környezettudatosságot ösztönzõ rajzés videópályázatára, amelyre
Veszprém, Zala és Somogy megyei általános iskolák osztályai
nevezhettek két kategóriában.

Zala megyébõl is díjazott egy
osztályt a zsûri: a Galamboki Általános Iskola 5. osztálya 3. helyezést ért el az I. kategóriában. A
gyerekek ellátogathatnak az idén
117 éves badacsonyörsi Folly
Arborétumba, és részt vehetnek a
„Természetismeret óra a természetben” címû programon. Tekintettel a beérkezett alkotásokra, a
pályázó gyermekek és pedagógusaik lelkes és igényes munkájára, a
zsûri úgy döntött, hogy a három-

három nyertes mellett a pályázaton induló többi osztálynak és két
kísérõtanáruknak is felajánl egyegy csoportos belépõjegyet az arborétumba. Ezzel lehetõséggel a
megyében a Galamboki Általános

Iskola 8. osztálya, a zalaegerszegi
Landorhegyi Sportiskolai Általános
Iskola 2. B osztálya, valamint a
zalaszentgróti Koncz Dezsõ Óvoda, Általános Iskola, Kollégium,
EGYMI 3. osztálya élhet majd.

Fotó: Folly

Szûcs Ádám, galamboki általános iskolás rajza
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Középpontban Nagykanizsa Vaspör szépkorú lakóit köszöntötte
történetének nagyjai
Vaspörön megtelt a két éve felújított faluház a nyugdíjas korú lakosok köszöntésére. A rendezvény a közösség igazi ünnepe
volt, mert szervezésébõl az önkormányzat mellett mások is kivették részüket. A konyhások készítették a vacsorát, de kalácsot és pogácsát is sütöttek, az asszonyok házi süteményeket
hoztak, a gyerekek pedig verset szavaltak.

1245-ben említették elõször
Nagykanizsa nevét, és ez adja a
Város Napja, azon belül pedig az
Ünnepi Közgyûlés alapját, ami
Kanizsa történetét, nagyjait és
értékeit hivatott középpontba
állítani. Az ünnep ennek a nemes
célnak ad formát, a kitüntetettek személyében pedig tartalmat – mondta el Balogh László
polgármester a város által adományozott kitüntetések, díszpolgári címek átadása kapcsán.

– Milyen üzenetet hordoz és
közvetít a Város Napja jelen korunkban?
– 777 éves Nagykanizsa, legalábbis az elsõ említés oda vezet
vissza minket a történelemben, és
ez a nagy szám megköveteli tõlünk, a jelen embereitõl, hogy komolyan vegyük önmagunkat, közösségünket a múlt nagyjainak és
értékeinek tükrében. Ehhez viszont újra és újra fel kell eleveníteni a történetünket, az abban fontos szerepet játszó õseinket és hõseinket, hogy tudatosítsuk az ide
vezetõ út fontosságát, a jövõ sikerének talapzatát. És hogy megismertessük a múltunkkal a legújabb
generációkat is, jelezve, hogy õk is
cselekvõ részei a város életének.
Ennek fontos eleme a kitüntetettek példaként való felmutatása, hivatásuk elismerése. Úgy vélem, jelen korunkban is szükséges ez a
közösségi rítus, mert támpontot
ad ebben a széttartó világban, ahol

Kitüntetettek a polgármesterrel, balról, állnak: Horváth István
versmondó, Beke Szabolcs, „Az év Vállalkozása” GYGV Kanizsa Kft.
képviselõje, Sári Csaba (Sári Nándor kajak-kenu mesteredzõ nevében), Balogh László polgármester, Teleki László képviselõ, Alexa Péter pedagógus, Kanász Viktor történész.
Ülnek: Erdõsné Dr. Németh Ágnes pedagógus, dr. Száraz Csilla régész-fõmuzeológus, Kovács Antal, Virágh László (Zádori Mária férje),
Marton Éva, „Az Év Vállalkozása” „M-M” Kanizsa Kft. vezetõje, Alexa
Mercédesz pedagógus, Zadraveczné Vándor Melinda, „Az Év Vállalkozása” Kanizsa Trend Kft. ügyvezetõje. Zádori Mária énekmûvész és
Kovács Antal, a Délzalai Vízmû Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója
lettek Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2022. évi Díszpolgárai.
valahol mégiscsak otthon kell lenni. Mert hihetetlen mértékû a
relativizálás és ezáltal otthontalanítás, gyökértelenítés, aminek
fontos ellensúlya a Város Napja.
Nagykanizsa a korábbi években
szinte minden területen elõrelépett az alapinfrastruktúrától az
oktatás, a kultúra megannyi változatáig, a munkahelyteremtéstõl a

hatalmas beruházásokig – tette
hozzá a polgármester –, és a közös
ünnep ennek a fejlõdésnek a tudatosítása.
– Bízom benne, hogy folytatódik ez a szellemi-anyagi felívelés,
ami komoly megtartó erejével
helyben tartja és visszavonzza a
fiatalokat is – mutatott rá Balogh
László.

Fülöp Imre Loránd polgármester köszöntõjében elmondta, a
járvány miatt az elmúlt két évben nem tarthatták meg az idõs
napi rendezvényt, amelynek idõpontját azért tették idén májusra, hogy õsszel véletlenül se maradjon el. Jobb is egy szép
napsütéses napon megtartani, mint õsszel, amikor
már korán sötétedik, tette
hozzá. Mint fogalmazott, az
idõsek hosszú élet munkáját,
tapasztalatait tudhatják maguk mögött. Megbecsülés és
tisztelet illeti õket ezért,
amit ezen a napon is kifejezni szeretnének. A polgármester a Magyar Falu Programon elnyert pályázataikról
beszámolt. A faluház udvarának térkövezését 5 millió
forintos támogatásból tudták megvalósítani tavaly novemberben. Idén egy háromtornyos játékvárral bõvítik a játszóteret, amelyre 3,2
millió forintot nyertek. Az önkormányzat falugondnoki jármû beszerzésére 15 millió forintot fordíthat, amely 4-6 hónapon belül
érkezhet meg. Tervezik a velencei településrészen lévõ temetõ
ravatalozójának
felújítását,
amelynek költségét vagy pályázati támogatásból vagy önerõbõl
állják. A polgármester a további
programokról elmondta, hogy az

1956-os emlékmû felállításának
30 éves jubileumán megemlékezést tartanak, júniusban pedig
gyereknapot.
A polgármester végül köszönetét fejezte ki az idõs napi rendezvény valamennyi segítõjé-

beszélt, hogy a Magyar Falu
Program eredményei minden
kistelepülésen látszanak, ahogy
Vaspörön is. Ez nemcsak az épületek, utak, járdák felújításában
mutatkozik meg, hanem a falvak újraéledésében is. Népszerûvé vált vidéken élni, nincsenek eladó ingatlanok. A Magyar
Falu Program következõ hét
évében, nem kisebb célt tûzött
maga elé a kormány, minthogy
minden kistelepülésen minden
közintézmény, út és járda megújulhasson.

Vigh László és Fülöp Imre Loránd

nek. A képviselõ-testületnek a
falu fejlesztésében nyújtott
munkáját is megköszönte. Vigh
László országgyûlési képviselõnek pedig azt a támogatást köszönte meg, amelynek révén
több pályázati forrást nyerhettek el már a település fejlesztésére.
Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos arról

A rendezvényen verset mondott Fülöp Hunor, Katadics Dóri
és Macsek Bence. A szépkorúak
egy korábbi helyi lakosnak is
tapsolhattak: Borsos Eleonóra
népszerû operett slágereket
adott elõ. Az önkormányzat a
hölgyeket fehér szegfûvel, az
urakat egy palack borral lepte
meg.
Antal Lívia

ESÉLY GÁLÁN MUTATKOZTAK BE A FOGYATÉKKAL ÉLÕK

Fontos az elfogadás és a játék öröme
Negyedik alkalommal szervezte meg a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk Egyesülete (MOFE) az Esély Gálát. A Kiskondás étteremben tartott eseményre a megyei intézmények fogyatékkal élõ
lakói zenés, verses produkciókban mutatták meg tehetségüket.

Tóth Ágnes, a MOFE elnöke köszöntõjében elmondta, az esélyegyelõség világnapja tiszteletére
hagyományteremtõ szándékkal
hozták létre a fogyatékossággal
élõk kulturális, zenei rendezvényét, hogy a nyilvánossággal is segítsék egy elfogadó társadalom kialakulását. Minden évben új arcokat, tehetségeket kívánnak bemutatni a közönségnek, hisz attól,
hogy valaki fogyatékossággal született vagy késõbb vált azzá, nem
kell, hogy a társadalom vesztes oldalára kerüljön. Kerekesszékben
ülve, hallás nélkül, átültetett vesével is lehet kiváló eredményeket
elérni, amire Zala megyében is van
példa.
Balaicz Zoltánné, az Esély Gála
fõvédnöke arról beszélt, hogy Magyarországon közel egymillióra
becsülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékkal élõ emberek
számát. Mint fogalmazott, másként élni nem könnyû, nap mint
nap bebizonyítani, elfogadtatni
azt, hogy ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint a többiek. Bármennyire is nyitott a többség, nem mindenki gondolja így.
Az Esély Gálával a fogyatékosságról alkotott szemléletmódot kívánják pozitív irányba elmozdítani.
Azt szeretnék elérni, hogy az ép és
a fogyatékkal élõk közelebb kerüljenek egymáshoz.

Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg
alpolgármestere azt hangsúlyozta,
hogy segítõ kezet nyújtani az elesettek felé, nemcsak kötelesség,
de megtiszteltetés is egy toleráns
társadalom tagjának. Vigh László
országgyûlési képviselõ azt emelte ki, hogy a fogyatékkal élõknek
is fontos a munka, amelyben kiteljesedhetnek. Ezért örvendetes,
hogy 2010-ben a mozgáskorláto-

Zimborás Béla, az SZGYF Zala
Megyei Kirendeltségének igazgatója megköszönte a lehetõséget
az egyesületnek, hogy intézményeik lakóinak ismét egy maradandó élményt nyújtó rendezvényt szerveztek. Jakab Károlyné,
a program szakmai védnöke, az
Autista Sérültekért Zalában Alapítvány vezetõje azt emelte ki,
hogy a fogyatékkal élõk számára
ugyanúgy fontos a játék öröme,
mint az egészségesek számára.
Fontos továbbá, hogy többségi
társadalom elfogadja és befogadja õket, valamint azokat is, akik
értük dolgoznak.

A magyarszerdahelyi lábtánc csoprt
zottak mindössze 18 százaléka
dolgozott, jelenleg 44 százalékuk.
Mint mondta, a kormány a továbbiakban is megtesz mindent, hogy
esélyeik, más területeken is hasonlóak legyenek az épekhez.

A fellépõk nemcsak a tapsviharnak örülhettek, hanem a személyre szóló ajándékcsomagoknak is,
amelyeket Zalaegerszeg önkormányzata ajánlott fel számukra.
– liv –

MEGYE

EGÉSZSÉGÜGY
Elsõ alkalommal végeztek
elektróda nélküli pacemakerrel
beültetést a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház kardiológiai centrumában. Ezáltal Zalaegerszegen is elérhetõvé vált ez az új,
innovatív beavatkozás a hazai
klinikák és a Honvéd Kórház
után. A legmodernebb csúcstechnológiát képviselõ szívritmus-szabályozóval olyan betegek kezelhetõk, akiknél a hagyományos eljárás nem alkalmazható.

– Minden új beavatkozás a
tervezettnél hosszabb idõt vesz
igénybe, de jó hírünk van, remekül sikerült – mondta a mûtétet
követõ sajtótájékoztatón dr.
Lupkovics Géza orvos-igazgató,
a kardiológia osztályvezetõ fõorvosa. – De miben is különbözik a
két eljárás? A komputerbõl és
akkumulátorból álló hagyományos pacemakert a bõr alá ültetjük be a váll alá, és amelynek
elektródáit innen a szívbe vezetjük. Ezt a technológiát már évtizedek óta alkalmazzuk. Nagyon
sok páciens él évtizedekig ezzel
a szív munkáját segítõ elektromos eszközzel, amelybõl évente
négyszázat ültetünk be, és háromszáznak cseréljük ki a telepét. Vannak azonban olyan bete-

Második alkalommal látogatott a Richter Egészségváros
Zalaegerszegre, ami ezúttal is
szép eredménnyel zárult. A
Richter Gedeon Nyrt. országjáró
prevenciós programsorozatának 87. állomásán a 3,5 millió
forint alapadományt 7 millió
485 ezer 200 forintra sikerült
növelni, amelynek segítségével
egy többfunkciós ultrahangkészülék beszerzését tervezi a Zala Megyei Szent Rafael Kórház a
neurológiai osztály számára.

A zalaegerszegi Dísz téren tartott eseményen a látogatók 23
fontos szûrésen és tanácsadáson
valamint számos, az egészséges
életmódhoz kapcsolódó elõadáson vehettek részt chip-leolvasós
adománygyûjtõ füzetükkel. Ezzel
a kórház javára is tehettek, hiszen minden egyes szûrésért, tanácsadásért, élõben vagy online
meghallgatott elõadásért 300 fo-

ELÕSZÖR ÜLTETTEK BE ELEKTRÓDA NÉLKÜLI PACEMAKERT ZALAEGERSZEGEN

Új eljárás, új szívritmus-szabályozóval

Csordás Emõke, dr. Duray Gábor és dr. Tahin Tamás speciális kapszula bevezetése pillanatában

gek, akiknél a hagyományos
pacemaker nem válik be, mert
például befertõzõdik a beültetés
környéke. Számukra jelent megoldást ez az új eszköz, illetve eljárás, amit elsõ alkalommal végeztünk el. Ennek lényege, hogy
az elektróda nélküli, kapszula
méretû eszközt folyamatos
röntgenátvilágítás mellett a beteg combvénáján keresztül bevezetett katéterrel egyenesen a
szív jobb kamrájába juttatjuk,
ahol három karommal rögzül a
szövetekhez. Ez a pacemaker
örökre ott marad a beteg szívében, ha lemerül, akkor újat teszünk be – mondta az orvosigazgató.
Dr. med. habil Duray Gábor, a
Honvéd Kórház pacemaker és
elektrofiziológiai részlegének
vezetõje segített a kollégáknak,
magát a beavatkozást dr. Tahin
Tamás részlegvezetõ fõorvos végezte el Csordás Emõke asszisz-

tens közremûködésével. A közel
70 éves férfibetegnél fertõzés
lépett fel a hagyományos pacemaker körül, ezért volt szükség
az új eszköz beültetésére.
Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD fõigazgató azt tette hozzá, hogy az 1994 óta mûködõ
kardiológiai osztály már az induláskor is hírnevet szerzett magának, mert az országban elsõként
itt indult el a 24 órás katéteres
ügyeleti rendszer a szívinfarktus
ellátásában. Késõbb megalakult
a pacemaker és elektrofiziológiai
labor, amely új eljárások bevezetését is magával hozta. Kiemelte, hogy a kardiológia és a szívsebészet valamennyi munkatársa nyitott az újra. Mint mondta,
a szív- és érrendszeri megbetegedések száma nõ, muszáj lépést tartani a változásokkal. A
kórház menedzsmentje a többi
osztályt is fejleszteni kívánja, a
közeljövõben újabb bejelentések
várhatóak a traumatológiai és
neurológiai osztályt illetõen.
Az új, miniatûr pacemaker a
világ egyik legnagyobb orvostechnikai eszközgyártó vállalatának, az amerikai Medtronic-nak
a fejlesztése, mondta el Heim
Csaba, a cég hazai képviseletének stratégiai menedzsere a sajtótájékoztatón.
Antal Lívia

RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS: KÖZEL 7,5 MILLIÓ

Megduplázták az adományt
rint értékû ponttal gyarapíthatták a gyógyszergyártó vállalat által felajánlott 3,5 millió forintos
alapadományt.
A nap végén Gál-Olasz Sarolta,
a Richter Gedeon Nyrt. PR- és
kormányzati kapcsolatok osztály
csoportvezetõje osztotta meg az
érdeklõdõkkel a részvételi számokat. Mint mondta, ezúttal is megbizonyosodott az esemény létjogosultsága, hiszen többek között
prosztataszûrésen 145-en vettek
részt, itt egy extrém érték jelentkezett, a csontsûrûség-mérésen
a 254 szûrésbõl 17 esetben javasoltak további vizsgálatokat a

szakorvosok, Vérnyomásmérést
321-en kértek. Több esetben is
220 feletti értéket mértek, ami
miatt mentõt is kellett hívni. A
programot indító egészségsétához 187-en csatlakoztak. Sokan
hallgatták meg az elõadásokat, az
online térben is. A véradáson 22en vettek részt. A mai nappal a
velünk együttmûködõ egészségügyi intézményeknek már összesen 454 millió 180 ezer 100 forintot adományozhattunk – hangsúlyozta .
Ebben az összegben a zalaegerszegi egészségvároson öszszegyûlt adomány 7 millió 485

ENNYIEN HALTAK MEG MUNKABALESETBEN TAVALY

Nyolcvannégy pár bakancs
Nyolcvannégy pár bakancsot sorakoztattak fel a zalaegerszegi Dísz téren szomorú hírnökeként annak, hogy tavaly Magyarországon 84-en vesztették életüket munkabalesetben, köztük egy
zalai állatgondozó. A megemlékezést a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosztálya
tartotta a munkabalesetben elhunytak, megsérültek nemzetközi
és hazai emléknapján, április 28-án.

Héder Miklós, a megyei kormányhivatal fõigazgatója azt
hangsúlyozta, hogy a munkabalesetek megelõzése érdekében a
kormány kiemelt fontosságot
tulajdonít a biztonságos és az
egészséget nem veszélyeztetõ
munkavégzés körülményei megteremtésének. Az egészség, a
munkaképesség
elvesztése
ugyanis nem pótolható, nem beszélve arról, hogy ez jelentõs
anyagi hátrányt okoz a munkavállalónak, családjának és a munkáltatónak is. Ahogy az élet sem,
2021-ben 84 végzõdött halálos
kimenetellel. Az összes munkabaleset száma 21591 volt az elmúlt évben, melybõl 471 Zala
megyében történt. Összehason-
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lítás a 14233 tavalyi személyi sérüléssel járó közlekedési balesettel, a helyzet súlyosságát jelzi.
Kiemelte, össztársadalmi érdek a munkabalesetek megelõzése, melynek érdekében a megyei kormányhivatal munkaügyi
és munkavédelmi fõosztálya folyamatos hatósági ellenõrzése-

ezer 200 forintot tesz ki. Dr.
med. habil Gasztonyi Beáta PhD,
a kórház fõigazgatója köszönetét fejezte ki a Richternek, hogy
második alkalommal hozták el a
városba
a
szûrõprogramot,
amely most is szép eredménnyel
zárult, és amely ezúttal is egy
fontos cél megvalósítását segíti.
A neurológiai osztály számára
vásárolnának egy olyan multifunkciós ultrahangkészüléket,
amely több betegség diagnosztikáját is lehetõvé teszi. Az önkormányzatnak is megköszönte a
rendezvény támogatását. Mint
fogalmazott, minden képzeletet

ket végez, felhívva a munkáltatók és a munkavállalók figyelmét
a munkavédelmi szabályok szigorú betartására. A Magyarországon 2012-tõl megtartott emléknap éppen ezért a munkavédelem fontosságának elismerése
és az értékteremtõ munka megbecsülése is egyben.
Dávidné Gergál Rozália fõosztályvezetõ arról beszélt, hogy az
év 365 napjához képest a 471
zalai eset a helyzet súlyosságát
jelzi. Ezekben a munkabalesetekben elszenvedett sérülések
mind három napon túl gyógyulóak voltak. Végzõdhettek volna
komolyabb következményekkel,
amikor valaki élete végéig mozgásképtelen marad, és soha többet nem tud dolgozni. Az is elgondolkodtató, hogy a bejelentettnél, ami tavaly 21591 volt,
jóval több munkabaleset fordul
elõ egy évben az országban.
Meglátásuk szerint háromszor
annyi, mert a kisebb sérüléssel
járókat nem kell bejelenteni. A
legtöbb munkabaleset az építõiparban következik be, amit a
mezõgazdaság, a szállítmányozás, a feldolgozóipar és a gépipar követ. Az összes munkabaleset 30 százaléka az építõiparban történik. A magas arányhoz
az is hozzájárul, hogy ebben az
ágazatban a legtöbb a feketefoglalkoztatás és a munkavédelmi szabálytalanság.

Dr. Kozma Róbert, Balaicz Zoltán, Vigh László,
Gál-Olasz Sarolta és dr. Gasztonyi Beáta
felülmúlt, hogy egy szombati napon ennyi embert mozgatott
meg az esemény a helyszínen és
online is.
Balaicz Zoltán polgármester
rendkívül büszke volt a zalaeger-

szegiek teljesítményére, amelylyel a kiinduló 3,5 millió forintos
alapadományt nemcsak megduplázni, de közel félmillióval
túlszárnyalni is sikerült.
– liv –

NYÁRON IS FENNÁLL
A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS VESZÉLYE

Kilenc riasztás egy napon
A nyílt égésterû vízmelegítõk mûködtetése miatt a fûtési
szezon elmúltával, nyáron is
fennáll a szénmonoxid-mérgezés veszélye – figyelmeztet az
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság (OKF).

Az OKF annak apropóján közölte ezt, hogy országszerte
csak május 12-én kilenc szénmonoxiddal kapcsolatos riasztást kaptak a tûzoltók, az év eddigi szakaszában pedig már 50
alkalommal kellett tragédia
megakadályozása érdekében
beavatkozniuk. Aznap Budapesten, Sopronban és Zalaegerszegen is két-két helyen, de Keszthelyen, Salgótarjánban és Vácon is kivonultak a mérgezõ gáz
miatt a tûzoltók.

Felhívták a figyelmet arra,
hogy minden olyan vízmelegítõ
veszélyforrást jelent, amelyik
nyílt lánggal mûködik, és nem
biztosított környezetében a
megfelelõ levegõ-utánpótlás.
Ezért nem szabad például a fürdõszobák, konyhák felújítása, átalakítása, a nyílászárók cserélése
során megszüntetni a szellõzõnyílásokat. Ha nincsenek légbevezetõk, a nyílt lánggal mûködõ
vízmelegítõ elhasználja a helyiség levegõjét és mérgezõ szénmonoxid fejlõdik, ami már nagyon kis koncentrációban is halált okozhat. A mérgezés évrõl
évre tíz-tizenöt áldozatot szed,
ezért a szellõzés biztosításán túl
fontos a vízmelegítõk rendszeres, évenkénti szakszerû ellenõrzése is.
MTI

RÉGIÓ
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terményfelvásárlási
árak folyamatos növekedése, az inputanyagok valamint az energiahordozók rendkívüli drágulása miatt a
korábbiakhoz képest sokkal magasabb költség- és jövedelemszintre került a hazai mezõgazdasági termelés, amit alapanyaghiány is terhel az orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatt.
Mindezek ágazatra gyakorolt hatásairól Simonfalvi Elemért, a B.
L. Agrokem Kft. ügyvezetõ-igazgatóját kérdeztük.

A

– Az orosz–ukrán háború miatt
olyan mértékû kereslet van a takarmány- és az élelmiszer-alapanyagok iránt, amelyre nem volt
példa a közelmúltban. Az igény
növekedését egyrészt bolygónk
népességszámának folyamatos
emelkedése, másrészrõl a szegényebb országokban bekövetkezett életminõség-javulás vonta
maga után. Az Európai Unió
Green Deal, zöld megállapodás
intézkedése jó néhány növénynél
megnövelte a termelés kockázat,
ami miatt például a repce lekerült termeszteni kívánt növények
palettájáról. Az éghajlatváltozás
szerepe sem elhanyagolható.
Nem csupán a hõmérséklet emelkedésérõl, a melegedésrõl van
szó, hanem arról is, hogy kiszámíthatatlanná vált a csapadék
mennyisége és eloszlása, ami nagyon fontos tényezõ a mezõgazdaság számára. Emiatt rendkívüli
módon változik a termések minõsége és mennyisége egyik évrõl a másikra. Mindezek hatása
megmutatkozik az élelmiszerek
és az élelmiszer-alapanyagok
gyors ütemû árnövekedésében,
amit nyilván lekövettek az inputanyagok árai is. A háborús helyzet mindezt csak fokozta. Az

B.L. AGROKEM KFT.: A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÉS HELYZETÉRÕL

A bevételek mellett a kiadások is növekedtek
Oroszországgal szemben bevezetett embargók nemcsak az energiaárak elszabadulása miatt kérdésesek, hanem az alapanyagok
hiánya miatt is. Kálium és a foszfor a mûtrágya alapanyagai,
amelyek nem pótolhatóak máshonnét. Ugyanígy egyes növényvédõ szerek alapanyagai sem,
mint például a szintén orosz bányákból származó sárga foszfor,
amely a glifozát gyártásához
szükséges. Emiatt a glifozát tartalmú gyomirtók ára ötszörösére
növekedett.
– Hogyan éri mindez a magyar
mezõgazdasági termelõket?
– Olyan helyzetbe kerültünk,
amelyben még nem voltunk soha.
Példaként mondanám, hogy tavaly, aki három tonna repcét termelt hektáronként, a jövedelmezõség határán volt, most a három
tonna repcével sok százezer forint
jövedelme képzõdik egy hektáron. Úgymond ezen a jövedelmen
osztozni akar a termelõvel az inputanyag- és a gépbeszállítók.
Nyilván ez maga után vont egy
olyan alapanyagár-emelkedést is,
amely megdrágította a teljes mezõgazdasági termelés rendszerét
sokkal magasabb költség- és jövedelemszintre emelve.
– Integrátor cégként milyen
kihívásokkal kellett szembesülniük?
– Mindezen változás a finanszírozás oldaláról jóval több pénzt

Az Agrokem zalaegerszegi telephelye
követelt meg, amelyhez a banki
háttér megteremtése nagyon komoly feladat volt, de megoldottuk. Az alapanyaghiány ellenére
ennek is köszönhetõen szinte késedelem nélkül tudtuk biztosítani
azon készítményeket, mûtrágyákat, növényvédõ szereket és vetõmagokat, amelyeket termelõink
igényeltek.
– Bõvül-e szolgáltatásuk a
drónos növényvédõszeres permetezés lehetõségével?
A repce deszikkálásának idõszakára, vagyis június közepére
rendelkezésünkre fog állni egy
olyan drón, amellyel napi 50–100
hektár közötti terület kezelését
tudjuk elvégezni. Ennek technikai

ELISMERÉS ÉS KÖSZÖNET A MEGYEI TÛZOLTÓNAPON

Védõszentjük elõtt tisztelegtek
Szent Flórián napja alkalmából tartott tûzoltónapi ünnepséget a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Búcsúszentlászlón, a
Szent-László templomban. A rendezvényt indító szentmisén megemlékeztek az elhunyt tûzoltó bajtársakról, és azokról is, akik szolgálatteljesítés közben veszítették életüket. Az eseményen kitüntetéseket
adtak át, majd megkoszorúzták a tûzoltók védõszentjének szobrát a
templom elõtt parkban.

Az ünnepségen elsõként Nagy
Bálint, a 2. választókerület országgyûlési képviselõje szólt a jelenlévõkhöz. Kiemelte, a hivatásos és
önkéntes tûzoltók garantálják a
megye lakosainak biztonságát,
mindig lehet rájuk számítani, ezért
köszönet és hála illeti õket. Vigh
László, az 1. választókerület országgyûlési képviselõje gratulált
Egri Gyulának, akit dr. Áder János
köztársasági elnök május 4-i hatállyal tûzoltó dandártábornokká
nevezett ki. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 2012 júliusa óta áll a szervezet
élén. Valamennyi beosztásában
olyan munkát tett le az asztalra,
amelyre méltán lehet büszke a
megye közössége. Kiemelte továbbá, hogy a magyar, köztük a zalai tûzoltók immáron több mint
150 éve az egyik legnagyobb társadalmi elismertségnek örvendenek, hiszen bárhova, bármikor önzetlenül és legjobb tudásuk szerint
sietnek segíteni, ha kell, életük
kockáztatásával együtt.
Ez így volt a május 3-i ünnepség
ideje alatt is: egy zalaegerszegi és
egy lenti hivatásos egység kigyulladt épületek oltásán dolgozott
Lickóvadamoson.
Egri Gyula tûzoltó dandártábornok, megyei igazgató kifejezve valamennyi bajtársuknak a köszönetét úgy fogalmazott: „Arra esküdtünk, hogy követjük Szent Flórián
eszméjét, és tesszük mindazt, amit
az emberség, a tisztesség, a be-

KÖRNYEZET

csület ma is megkövetel. Ez a tûzoltói hitvallás lényege. Van, aki önkéntesen teszi, van, aki hivatásból.
Van, aki bevetésre indulva, van, aki
az íróasztal mögül. Ebben nincs különbség, hisz az áldozat, a bajba jutott ember csak azt érzi, hogy érkezik a segítség."

hét óra alatt, megfeszített munkával oltották el a tûzoltók.
Az ünnepségen kiemelkedõ
szakmai munkájáért elismerést vehetett át a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományából Lengyel László tûzoltó alezredes, a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi kirendeltség állományából
Horváth János címzetes tûzoltó
törzsõrmester, és Varga Béla, a
lenti parancsnokság címzetes tûzoltó zászlósa, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából Cseresznyés Dániel tûzoltó hadnagy valamint a Keszthelyi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

és mûszaki feltételeinek megteremtése folyamatban van. Egyelõre bérleményben gondolkodunk, mert többféle drónt szeretnénk kipróbálni, ami alapján el-

döntjük majd, milyen típusú permetezõ egységet szerzünk be. A
repce felvásárlási ára, ami jelenleg
330 ezer forint tonnánként, indokolja ezt a lépést. A drónos kezeléssel ugyanis elkerülhetõ az állományban a földi, nagy gépek által
okozott taposási kár, ami milliós
nagyságú is lehet.
Továbbra is problémánk, hogy
a növényvédõ szer engedélyokiratok kiterjesztése rendkívül lassú. Eseti engedélyeket kell kérni
ezen készítmények kijuttatására,
amit kimondottan csak kísérleti
jelleggel lehet végezni, és ami
rengeteg adminisztrációval jár.
Mindezek ellenére bevállaljuk,
mert a valódi igény, a felhasználás
mértéke, hogy megéri-e a gyakorlat során derül ki.
– Milyen a várakozás elõzi
meg az aratást?
Minden évben nagy kérdés az
idõjárás, amivel térségünkben ez

idáig nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a csapadék, ha késõn
is, de megérkezett. Most május
elején nagyon ígéretes képet mutat a határ, ami miatt optimista is
a gazdatársadalom. Reméljük,
nem köszönt be túl korán a nyár, a
forróság, igaz, jelenleg a tavalyihoz, illetve a tavalyelõttihez képest kéthetes elmaradásban vannak a növények.
Az Agrokem zalaegerszegi telepét már felkészítettük a termények fogadására. Két beruházást
is tervezünk. Szeretnénk létesíteni egy olyan kisebb naperõmûvet,
amellyel energiaigényünk 80 százalékát tudjuk biztosítani. Mivel
már most is tárolókat kell bérelnünk, ezért itt a telepen egy 3-4
ezer tonna terményt befogadó
tároló építésébe is kezdünk, várhatóan az õsszel.
Antal Lívia

GABONA GAZDÁK MEZÕGAZDASÁGI SZÖVETKEZETE

Nehézségek az export korlátozása miatt
A Gabona Gazdák Termelõi Csoport Szövetkezete 2021-ben 3,7
milliárd forgalmat ért el. Ebbõl a 48 tagú szövetkezeten keresztüli értékesítés 2,1 milliárd forintot tett ki, míg a külsõ mezõgazdasági termelõktõl származó termények értékesítése 1,6 milliárdot. Milyen gazdasági év elé néznek, milyen újabb kihívásokat
hozott a 2022-es esztendõ? – kérdeztük Simonfalvi Elemértõl, a
szövetkezet kereskedelmi vezetõjétõl.

– A mezõgazdasági termelés
helyzetét továbbra is magas terményárak, ezzel együtt az inputanyagok, a gépek, alkatrészek és
az energia jelentõs drágulása jellemzi. Emiatt egyértelmû, hogy
tagjainkat rendkívül érdekli a terményfelvásárlási árak alakulása,
amelyrõl napi szinten kapnak tájékoztatást. Május 5-én a takarmánybúza és a malmi búza 130
ezer forinton állt tonnánként, a
takarmányárpáért 120 ezer forintot, a kukoricáért 121 ezer forintot, a magas olajsavas napraforgóért 310 ezer forintot, míg a
repcéért 330 ezer forintot adtak
tonnánként.
A gazdaszövetkezetünk életére is befolyással bír, hogy az állam
a hazai takarmány- és élelmiszerellátás biztonsága érdekében elõvásárlási jogot vezetett be egyes
termények exportjára, amit a
NÉBIH-nek kell bejelenteni. Többek között a gabona csak akkor
szállítható ki Magyarországról, ha
az állam 30 napon belül nem nyilatkozik, vagy olyan nyilatkozatot
tesz, amely szerint az elõvásárlási
jogot vagy a vételi jogot nem kívánja gyakorolni.
Mindez adminisztrációs nehézségekkel jár, amely rendkívül
lelassítja az értékesítést. Termelõink eddig ahhoz voltak szokva,
hogy megvesszük tõlük a terményt és kifizetjük. Most ezen
rendelet miatt meg kell várnunk

az általunk megkötött üzletre az
engedélyt, és csak ezt követõen
tudjuk õket kifizetni. A korlátozás azért is okoz nehézséget ga-

elállt az üzlettõl. Emiatt félõ,
hogy az olasz, osztrák piacaink elállnak tõlünk, és inkább Szlovéniából és Horvátországból szerzik
be az árut, mert ott nincs ilyen kikötés.
Az exportértékesítés korlátozására részben megoldást jelentene, ha a gazdák elõre lekötnék
árut, de amíg a terményfelvásárlási árak felfelé mozognak, nem
kerül erre a sor. Azzal, hogy engedélyt kell kérni a kivitelre, a raktá-

bonaszövetkezetünk számára,
mert a felvásárolt termények
szinte száz százalékát exportáljuk, többek között Olaszországba, Ausztriába és Németországba. Az megint egy kérdés, hogy
valamilyen okból nem talál meg
bennünket a belföldi piac, ezért
megy külföldre az áru, pedig
szívesen értékesítenénk belföldön is.
Némi aggodalommal várjuk
tehát az idei szezont. Volt engedély, ami egy-két napon belül
megjött, de volt olyan is, amire
heteket kellett várunk és vevõnk

rozás kockázata is megnõtt. Az
energiaárak növekedése miatt a
tárolt termények minõségének
megõrzése is sokkal többe kerül.
Az üzemanyagárak jelentõs drágulása miatt a fuvarköltségeink is
jócskán megnövekedtek, ezért
saját erõbõl két szállítójármû beszerzését tervezzük. Az elmúlt év
eredményét 50 ezer tonna termény értékesítésével értük el. Bízunk abban, hogy a nehézségek
ellenére ez idén is megvalósítható, mondta végül Simonfalvi
Elemér.
Antal Lívia

Varga Béla, Prepok Attila, Cseresznyés Dániel, Egri Gyula, Horváth
Zsolt Ferenc, Lengyel László, Kemény Csaba és Horváth János

A dandártábornok felidézte az
elmúlt tíz év legnagyobb beavatkozásait, megemlítve többek között a megye legsúlyosabb árvizét,
amit a 2014 szeptemberében következett be a Mura-folyó és a
Principális áradása miatt, valamint
az „évtized tûzesetét”. 2017 júniusában a General Electric nagykanizsai gyárában több ezer négyzetméteren keletkezett raktártüzet

állományából Horváth Zsolt Ferenc
címzetes tûzoltó törzsõrmester.
Oklevelet kapott Prepok Attila tûzoltó alezredes, a nagykanizsai kirendeltség polgári védelmi felügyelõje, valamint Kemény József
nyugállományú polgári védelmi
ezredes. Az oklevelet távollétében
fia, Kemény Csaba tûzoltó õrnagy
vette át.
– AL –

egyéni vállalkozó

