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Vigh László elöljáróban a kor-
mány családvédelmi akciótervérõl
beszélt. Többek között elmondta,
hogy idén január elsejétõl azok az
édesanyák, akik legalább négy
gyermeket nevelnek vagy nevel-
tek fel, életük végéig mentesül-
nek személyi jövedelemadójuk fi-
zetése alól. Az akcióterv részeként
a nagyszülõi gyed is életbe lépett
január elsejétõl, amit a még nem
nyugdíjas nagyszülõk vehetnek
igénybe. A folytatásban a megye-
székhelyt és a megyét érintõ ter-
veket hozta szóba. Elmondta,
hogy a megyei Szent Rafael Kór-
ház 521 millió forintos konszolidá-
ciós pénzhez jutott, amit fejleszté-
sekre fordíthat. Idén a zalaeger-
szegi rendelõintézet nyílászárói-
nak cseréje is megtörténhet, a
300 millió forintos beruházás je-
lenleg közbeszerzési eljárás alatt
áll. A Magyar falvak program te-
kintetében arról beszélt, hogy a

kormány döntése értelmében to-
vábbi területekre – útkarbantar-
tásra és a falusi civil szervezetek
támogatására – közel 13 milliárd
forint plusz forrást juttatnak idén.
Jelezte, mivel ez a program az öt-
ezer lélekszám alatti településeket
érinti, ezért a kormány (a Modern
városok programot és a Magyar
falvak programot) kiegészítve egy
kisvárosi program bevezetésében
is gondolkodik. Így Zala megyé-
ben, a nyolcezer lakosú Lenti szá-
mára is elérhetõvé válnak további
fejlesztési források.

A közel 60 százalékos készült-
ségi fok alatt álló zalaegerszegi
jármûipari tesztpályáról elmondta,
hogy az elmúlt évben mintegy 40
cég vette igénybe szolgáltatásait.
Idén augusztus utolsó vasárnapján
ismét nyílt napra, kerékpáros bejá-
rásra invitálják az érdeklõdõket a
tesztpályára. Az M76-as gyorsfor-
galmi okos út építése is a terve-

zett ütemben zajlik, közölte a par-
lamenti képviselõ. 

Dr. Sifter Rózsa jelezte, hogy az
októberi választásokat követõen a
258 megyei település kiválóan tel-
jesített a közös önkormányzati hi-
vatalok újjászervezésben. Mind-
össze három esetben kellett kije-
löléssel állami segítséget nyújtani
az önkormányzatoknak. Január el-
sejétõl ennek köszönhetõen min-
denhol törvényesen indulhatott el
a munka az állami finanszírozásra
jogosultság mellett. 

Szólt arról is, hogy a kormány-
hivatalok egyszerûsítésérõl szóló
decemberben elfogadott törvény-
módosítás értelmében a megye-
székhelyi járási kormányhivatal
megyére kiterjedõ feladatai átke-
rülnek a megyei kormányhivatal-
ba. Fontos változás az egyfokú
közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszûnik a fellebbezési lehetõ-
ség a járási hivatalok döntései ese-
tében, az ügyfelek a jogorvoslati
jogukat közvetlenül a bíróságnál
gyakorolhatják. Jelentõs változás

az is, hogy az önkormányzatoktól
átkerül az építéshatóság a kor-
mányhivatalokba. Ezek az ügyek
már csak államigazgatási eljárás
keretében lesznek intézhetõk.
Egyes tevékenységeket viszont a
NAV, a rendõrség és a kamarák
vesznek át kormányhivataloktól.
Az ügyfélbarát közigazgatás to-
vábbra is fontos cél. Ezt szolgálja
az elektronikus ügyintézés fejlesz-
tését szolgáló idén befejezõdõ
projekt, amelyben Zala megye is
részt vesz, mondta el egyebek
mellett a kormánymegbízott. 

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke azt közölte, hogy a me-
gyei TOP-programban 2020-ban
4,5 milliárd forint áll rendelkezés-
re. Ebbõl tud folytatódni többek
között a Zala Kétkeréken turiszti-
kai projekt, például a Mura-
keresztúr és Õrtilos közötti kerék-
párút zalai szakaszának megépíté-
sével. Zalaegerszeg és Rédics kö-
zötti vasútvonal felújítására vo-
natkozó kiviteli tervek elkészítésé-
re a NIF már kiírta a közbeszerzési
eljárást. A NIF egyúttal pályázatot
nyújtott be a horvát-magyar
programba a Murake-resztúr és
Kotoriba között megépítendõ Mu-
ra-híd tervezésére. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

ÉVINDÍTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 2020-AS TERVEKRÕL, BERUHÁZÁSOKRÓL

Milyen év elé néz a megye és Zalaegerszeg?

Fotó: Antal Lívia
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Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa, Vigh László és dr. Pál Attila

Mellszobor állításával tisz-
telgett a Pannon Egyetem
Keszthelyi Georgikon Kara dr.
Sáringer Gyula akadémikus, az
intézmény néhai munkatársa,
a jogelõd egyetem volt rekto-
ra emlékének. 

A szobor emelésérõl a
Georgikon Alapítvány döntött
egyhangúlag. Az alkotás Orr
Lajos, Várvölgyön
élõ  szobrászmûvész
munkája, elkészíté-
se Magyarország
Kormánya, az Agrár-
minisztérium, szá-
mos tudományos
szervet, vállalkozás,
önkormányzat, civil
közösség és magán-
személy támogatá-
sával történt. A mû
a Deák Ferenc utca
16. szám alatti épü-
let szoborparkjában
kapott helyet, ava-
tására családtagok,
a tudományos és
helyi közélet képvi-
selõi, tisztelõi köré-
ben került sor. Sár-
inger Gyula nemzet-
közileg is elismert,
rovartani témákban
végzett tudomá-

nyos munkásságát dr. Polgár J.
Péter, az egyetem Georgikon
karának dékánja méltatta. 

Keszthely város részérõl
Nagy Bálint polgármester be-
szélt az akadémikus példamu-
tató közéleti tevékenységérõl,
aminek elismeréseként koráb-
ban díszpolgári címben is ré-
szesült. 

SZOBOR SÁRINGER GYULÁNAK

Tisztelgés az akadémikus elõtt

Munkás, nyugodt év várható, fogalmazott Vigh László országgyû-
lési képviselõ, miniszteri biztos a Megyeházán tartott évindító sajtó-
eseményen, amelyen rajta kívül dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott,
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, valamint Balaicz Zoltán, Za-
laegerszeg polgármestere számolt be a megyét és a megyeszékhelyt
érintõ idei tervekrõl és beruházásokról.  



Muzeális kincseivel villant fel
kerek évfordulókat az idén foly-
tatódó Hónap könyve kiállítás
sorozatával a keszthelyi Helikon
Kastélymúzeum történelmi
könyvtára. 

Az intézmény a korábban út-
jára indított bemutatóival gróf
Festetics György halálának 2019.
évi bicentenáriuma elõtt tisztel-
gett a személyéhez, munkássá-
gához kötõdõ korabeli olvasmá-
nyokra irányítva a figyelmet.
Idén „Emlékezzünk régiekrõl a
Helikon Könyvtár kincseivel” cí-
men indítottak útjára újabb soro-
zatot. A hónapról hónapra egy-
mást követõ bemutatók célja,
hogy az esztendõ során a 20-as
évszám „bûvöletében” kerek év-

fordulókat, évfordulós személye-
ket, irodalmi, történelmi, mûvé-
szettörténeti eseményeket kap-
csoljanak össze a könyvtár szám-
talan értékes dokumentumával:
könyvvel, folyóirattal, kottával,
térképpel, egyebekkel. 

Az éves mozaik elsõ darabjá-
val 1520-ba „repülünk” vissza.
Abban az évben Kölnben,
Johann Soter könyvkiadó mûhe-

lyébõl került ki a becses darab,
amely a Szászország történel-
mét, társadalmi aspektusait dol-
gozza fel. A mû írója Albert
Krantz (Crantz) (1450 körül –
1517), aki a német reneszánsz
történetírás egyik jelentõs alakja
volt. Jogi, teológiai tanulmányai
befejezése után éveken keresz-
tül Nyugat- és Dél-Európában
tett utazásai révén szerzett ta-

pasztalatait jól kamatoztatta a
késõbbiekben megjelent törté-
nelmi témájú munkáiban is. Mû-
veit kivételes kutatás, alaposság
jellemezte. Szászországot bemu-
tató munkájának elsõ kiadása ha-
lála után jelent. A könyv az 1500-
as évek folyamán több kiadást is
megért. A muzeális értékû darab
még mindig nagyon jó állapotú,
egészbõr barokk kötését a 18.

században kaphatta. A Festetics
család gyûjteményébe való kerü-
lésének körülményei nem ismer-

tek. A „Historia Universalis” szak-
csoportot gazdagítja hosszú év-
századok óta.

HISTÓRIA2 MEGYE

KESZTHELYI HELIKON KASTÉLYMÚZEUM

Könyvemlékek 2020 bûvöletében
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AKeszthelyi Kórház alapítá-
sának 2019-beli 260. év-
fordulója alkalmából je-

lentetett meg jubileumi kötetet
dr. Szutrély Péter orvos, aki édes-
apja révén kötõdik a nagy múltú
intézmény több évtizedéhez. 

A könyvben orvosokkal készült
riportokat, visszaemlékezéseket
olvashatunk, a megkérdezettek
Keszthelyen gyógyító szüleik pél-
dáján választották a hivatásukat. A
szerzõ Keszthely város tiszteletbe-
li magisztrátusának tagja, a könyv-
höz magisztertársa, dr. Török Gá-
bor professor emeritus, akadémiai
doktor írt elõszót. Az olvasnivalót
így ajánlja: „Meggyõzõdésem,
hogy e kötetnek minden keszthe-
lyi lokálpatrióta könyvespolcán he-
lye van. De egyetemes mondaniva-
lója miatt ajánlom a szélesebb
nagyközönség számára is.” Kiemeli,
hogy a megszólalók emberi oldalu-
kat mutatják meg, amibõl érezhe-
tõ a kórház szelleme. 

Az „Aeskulap nyomában…” ge-
nerációs családtörténet is, a kórház
évtizedeivel együtt. Értéke, hogy
nem adathalmazt tart kézben az ol-
vasó, a tartalom nem helytörténeti,
levéltári kutakodás eredménye, ha-
nem a valós életek, sorsok emlékei.

Sorra találkozunk ismerõsök nevé-
vel, akik mint orvos-gyermekek
mesélnek a Keszthelyi Kórházban
töltött idõrõl, a hivatással átszõtt
családi életrõl, pályaválasztási moti-
vációkról, gyakorlóévekrõl. 

A szerzõ a bevezetõben írja,
hogy titokzatos vonzások miatt
érezte a kerek évforduló jegyében
a kiadvánnyal való tisztelgést az in-
tézmény elõtt, melynek sokat kö-
szönhet, hiszen részévé vált az éle-
tének. Tette ezt immáron második
alkalommal, elõbb a 250. évfordu-
lón, amikor „Évek, arcok” címmel
jelent meg könyve a kórház utóbbi

fél évszázadáról. Dr. Szutrély Péter
gyermekkorában került a családdal
Keszthelyre, sebészorvos édesapja,
dr. Szutrély Antal 1954-tõl 1980-ig
volt az intézet igazgatója. A kötet-
ben 20 orvos szólal meg. Nem min-
den megkeresett vállalta ezt a nyil-
vánosságot, de a szerzõi üdvözlet
õket is illeti, és a sajnálattal való el-
nézés kérés azoktól, akik ugyan
illenek a sorba, de mégsem kerül-
tek képbe. 

„Aeskulap nyomába eredtünk
Keszthelyen. Bot és a rajta tekergõ
kígyó, mely befonja valamennyiünk
életét, elkísér az utolsó lépésig….
Egy intézmény, mely csak az elmúlt
száz évben a mai napig dinasztiate-
remtõ humusz volt…. egy kisváros,
Keszthely kórházának orvosai nem-
csak a munkát látták intézményük
mûködésében, hanem alkotó, bará-
ti közösséggé váltak, meglehetõsen
szerény, mégis igényes körülmé-
nyek között. Csoda hát, hogy elsõ
generációs leszármazottaik szinte
kivétel nélkül e pályát választották?
Az. Csoda. Nevezzük inkább
Aeskulap bûvöletének, a hivatásos
segítõ ember, az orvosi létforma
megtörhetetlenségének.” – sum-
máz dr. Szutrély Péter a kötetében
azzal együtt, hogy vigyázzunk az
értékeinkre. Ez is az!

Dr. Müller Róbert régész, a
történelemtudományok kandi-
dátusa, az MTA doktora a Fejér
György könyvtárban rengeteg
érdeklõdõ elõtt mutatta be új,
háromnyelvû, Keszthely város
történetét bemutató könyvét ja-
nuár derekán.

Mint elhangzott: a Balatoni
Múzeum több emlékéremmel és
lovagkereszttel kitüntetett tudo-
mányos fõmunkatársa sok évtize-
de kutatja lelkes odaadással
Keszthely históriáját. A frissen
megjelent kötet szerzõjének a
neve mára erõsen összeforrt a
Keszthely környéki legfontosabb
ásatásokkal. Megszámlálhatatlan
sikeres és fontos régészeti kuta-
tást vezetett, s megannyi értéke-
ket tárt fel. A megbecsült szak-
embernek rengeteg tudomá-
nyos, szakmai kötete, valamint
publikációja jelent meg, de az új
kötettel is azt akarta jelezni, hogy
fáradhatatlanul lelkes, ha kedvelt
témakörérõl van szó. 

A hiánypótlónak mondott
munkát bemutató ünnepségén
mondott köszöntõjében Vozár
Péterné alpolgármester a város ál-
tal is támogatott könyvet kultúr-
történeti ritkaságnak nevezte,

amely élmény teli utazásra csábít-
va elsõsorban a keszthelyieknek
jelent óriási értéket. 

A könyv szerzõje – mielõtt a vá-
ros históriájának legfontosabb
mozzanatait elemezte volna – me-
sélt az eddig megjelent monográ-

fiák téves következtetéseirõl, hiá-
nyosságairól, helytelen ténymeg-
állapításairól és arról, hogy a folya-
matosan megújuló tudomány leg-
frissebb eredményeit is mindig il-
lik beleilleszteni a szakmailag
helytálló publikációkba.

www.zalamedia.hu

TISZTELETKÖTET AZ ALAPÍTÁS ÉVFORDULÓJÁRA

260 éves a Keszthelyi Kórház
KÖTET KESZTHELYRÕL

Várostörténet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A Magyar falu program tekinte-

tében a megyei közgyûlés elnöke
elmondta, hogy a megyében 595
támogatási kérelem részesült ösz-
szesen 2,8 milliárd forint támoga-
tásban. Az önkormányzatok töb-
bek között óvodák, orvosi rende-
lõk, önkormányzati utak, járdák
felújítására pályáztak. 

A megyei fejlesztések között
megemlítette, hogy a nagykani-
zsai sport- és rendezvénycsarnok
építésének szerzõdését decem-
berben írták alá 600 napos kivite-
lezési határidõvel. Lentiben pedig
kézilabda munkacsarnok építése
kezdõdik meg idén. Norvégiai be-
fektetõk pedig pilótaképzõ köz-
pontot építenek a Hévíz-Balaton
Airporton. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere úgy fogalmazott,
az elkövetkezõ években is a leg-
fontosabb cél a megyeszékhely
gazdaságának fejlesztése. Ennek
elemei közé sorolta a már említet-
tek mellett a Zalaegerszeget Kör-
menddel (M8-as és M86-os) össze-

kötõ kétszer kétsávos gyorsforgal-
mi út tervezését, a logisztikai köz-
pont és konténerterminál kialakí-
tását, az északi ipari park bõvíté-
sét, valamint a MOL új zalaeger-
szegi gumibitumen gyártó üzemé-
nek építését. Mint mondta, a már
zajló, illetve 2020-ban elkészülõ
beruházások 12 projektet takar-
nak, amelyek összességében közel
20 milliárd forint értékû fejlesztést
jelentenek a város számára. Ezek
között megemlítette az új uszoda
és városi strand, a Mindszenty-
iskola új tornacsarnoka és vívóter-
me, valamint a duális szakképzõ
központ építését, továbbá a Gö-
cseji Múzeum teljes felújítását. 

2020-ban elkezdõdik a Liszt Fe-
renc, valamint Petõfi Sándor Álta-
lános Iskola, továbbá az Ostoros
Károly Munkacsarnok felújítása.
Mindemellett megkezdõdik a Páf-
rányok útja turista útvonal, a
Mindszentyneum, a Kézmûves
Termékek Helyi Piacának építése.
Elindul az Alsóerdei Sport és Rek-
reációs Központ kialakítása a régi
napközis tábor területének reha-

bilitációjával. A közbeszerzés lezá-
rulása után kezdetét veszi a Heve-
si Sándor Színház, a Ruszt József
tér és a színészház felújításának
tervezése. Az elképzelések között
más iskolák és intézmények felújí-
tása szerepel; például a városi és
megyei rendõrség, illetve a Mária
Magdolna Plébániatemplom épü-
letének rekonstrukciója.

1885. május 13-án nyilvánítot-
ták Zalaegerszeget rendezett ta-
nácsú várossá. 2020-ban e fontos
esemény 135. jubileumát ünne-
pelheti a város, továbbá a Zala-
egerszegi Torna Egylet (ZTE) 1920-
as megalapításának 100. évfordu-
lóját. 2020. augusztus 28-30. kö-
zött Zalaegerszegen és Soholláron
rendezik meg az Országos Vadász-
napokat a 2021-es Vadászati Világ-
kiállítás elõrendezvényeként. Ez-
zel egy idõben az országos halfõzõ
versenynek is helyet adhat a vá-
ros, jelezte végül a polgármester,
aki szintén köszönetét fejezte ki a
sajtó munkatársainak a korrekt
együttmûködésért. 

– liv –

Zala megyében soha nem me-
rültek fel nehézségek, itt a köz-
igazgatás valóban képes kiszol-
gálni azokat a fejlesztéseket,
amelyek segítenek abban, hogy
egy évtizeden belül Magyaror-
szág egyik legfejlettebb térsége
legyen. Ehhez Zalaegerszeg is
óriási lépéseket tett az elmúlt
idõszakban, hangsúlyozta a Mi-
niszterelnökséget vezetõ minisz-
ter a Zala Megyei Kormányhivatal
a jármûipari tesztpálya fogadó-
épületében tartott szûkített állo-
mánygyûlésén. 

Gulyás Gergely elöljáróban gra-
tulált a kormányhivatalnak a teszt-
pálya építéséhez szükséges meg-
annyi engedélyezési eljárás gyors
és professzionális végrehajtásáért,
amivel a beruházást elõmozdítot-
ta. Mint fogalmazott, a tesztpálya
a térségben egyedülálló fejlesz-
tést hoz létre, amely iránt Angela
Merkel német kancellár is érdeklõ-
dött egy berlini tárgyaláson Orbán
Viktor miniszterelnöktõl, 2018
nyarán. Egy Magyarország-térké-
pen meg kellett mutatni neki a vá-
ros pontos helyét, idézte fel a mi-
niszter. Mint mondta, már akkor a
német autóipar és rajta keresztül
a német politika legfelsõbb szintje
úgy tartotta számon az épülõ
tesztpályát, ami ugyan még a 21.
században van, de már a 22. szá-
zad technológiáját mutatja be. 

A kormányhivatalok munkájá-
ra rátérve kifejtette, hogy az ud-
variság, az ügyek hatékony keze-
lése nagymértékben befolyásolja
az állam megítélését, ami az ügy-
intézés szempontjából is összeha-
sonlíthatatlanul jobb a 8-10 évvel
ezelõttinél. Különösen bevált az
egyablakos ügyintézés, ami az ál-
lampolgárok számára lehetõvé
teszi, hogy egy helyen tudják
ügyeiket intézni. A kormányhiva-
talok létrejöttével az a 2010-es
célkitûzés is teljesült, miszerint
tegyék világossá, melyek az ön-

kormányzati feladatok és melyek
az államigazgatás keretébe tarto-
zók. Maradtak még rendezetlen
területek, mint például az építés-
hatósági jogkörök, amelyek most
átkerülnek a kormányhivatalok-
ba. A változások között említette
továbbá, hogy egyfokúvá válik a
területi közigazgatás, és kétfokú-
vá a bírósági jogorvoslat, de a
kormányhivatalok felelõssége to-
vábbra is megmarad. A területi
közigazgatásban nem lesz lét-

számleépítés, és a járási hivata-
lokhoz sem akar hozzányúlni a
kormány, a feltételezések alapta-
lanok, hangsúlyozta. A jövõ évi
bérfejlesztéssel kapcsolatban azt
közölte, hogy Zala megyében az
újra bevezetendõ cafeteriát is be-
leszámítva 15 százalékos lesz az
emelés. Mint mondta, a tervezett
béremelésekkel az a cél, hogy
kormányhivatalban dolgozni ne
csupán erkölcsi, de anyagi meg-
becsültség is legyen.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, a 265 hektáron épülõ jár-
mûipari tesztpálya miniszteri biz-
tosa köszönetet mondott a Zala
Megyei Kormányhivatalnak a re-
kordgyorsaságú ügyintézésért,
ami nélkül nem tarthatna itt az
építkezés. Vetített képes elõadás-
ban mutatta be a jelenleg 55 szá-
zalékos készültségi szinten lévõ
beruházás során már elkészült
pályaelemeket. Hangsúlyozta, az
egyedülálló tesztpályával és az

idei érkezõ szakmai értelmiséggel
Európa és Magyarország jármû-
ipari Szilícium-völgyét alakítják ki
Zalaegerszegen.

Balaicz Zoltán, a megyeszék-
hely polgármestere köszönetet
mondott Gulyás Gergelynek a
tervezett beruházások elindítá-
sában nyújtott segítségért.
Ugyancsak köszönetét fejezte ki
a Zala Megyei Kormányhivatal-
nak. Munkájuknak és a szoros és
korrekt kapcsolatnak köszönhe-
tõen Zalaegerszeg a 23 megyei
jogú város között az elsõk között
állhat a Modern Városok Program
egyes pontjainak megvalósításá-
ban. Kiemelte továbbá, hogy a
kormányhivatal beruházásaiban
sorra újultak meg a hivatalok,
amelylyel a város is tovább szé-
pült. Úgy fogalmazott, eddig is
kisebbfajta csodákat tudtak meg-
valósítani a jó kapcsolatnak kö-
szönhetõen. Az összefogás azt
ígéri, hogy a csodák folytatódnak
a jövõben is.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott azzal kezdte, hogy a Zala
megye vesztese volt a szocialista
kormány régiós törekvéseinek. A
hivatalok Gyõrben és Szombathe-
lyen mûködtek, ami megnehezí-
tette a zalai emberek számára
ügyeik intézését. A 2010. évi kor-
mányváltással, a régiók megszû-
nésével majd a kormányhivatalok
2013. évi felállításával a megye
teljes egésze esélyt kapott mo-
dern közigazgatási rendszerének
kiépítéséhez. Ennek létrejötte le-
hetõvé tette a racionális munka-

szervezést, a gazdaságos mûkö-
dést és a bürokrácia csökkenté-
sét. A kormánymegbízott el-
mondta, a megyében kilenc kor-
mányablak és kettõ okmányiroda
mûködik rugalmas nyitvatartási
idõvel. A felkészültség, a szaksze-
rûség, a gyorsaság és a várakozá-
si idõ alapján az ügyfél-elégedett-
ségi mutató rendkívül magas,
96,4 százalékos a decemberi fel-
mérés szerint. 2017 közepétõl az
adóhatóság ügyfélszolgálata is el-
érhetõ négy vidéki kirendeltsé-
gen. 2018 októberében állították
üzembe a kormányablakbuszt,
ami a kistelepüléseken élõket hi-
vatott kiszolgálni. A kormány-
megbízott többek között beszélt
arról, hogy uniós pályázatokból
és saját forrásból 2014 és 2019
között 25 kormányhivatali épüle-
tet (közte a megyeházát) újítot-
tak fel, ami összesen 4,5 milliárd
forintot tesz ki. A személyi állo-
mányról elmondta: jól képzett
kollégák dolgoznak a kormányhi-
vatalokban, akiktõl mindenek-
elõtt empátiát várnak az állam-
polgárok, s elkötelezettséget az
államigazgatás irányába.

Dr. György István területi köz-
igazgatásért felelõs államtitkár
beszédében úgy értékelt: amióta
a modern közigazgatás létezik,
ekkora átalakítást nem hajtottak
végre, mint az elmúlt tíz évben
Magyarországon. A kormányhiva-
talok létrejöttével olyan koncent-
ráció jött létre, amely az állam-
igazgatást és a területi közigazga-
tást is új szintre emelte.

A rendezvényt színesítette mû-
sorával a Zala Táncegyüttes, majd
zárásként Kormány-megbízotti El-
ismerõ Oklevelet adtak át a hivatal
öt dolgozójának, dr. Sali Zsófia és
dr. Németh Gyöngyi fõosztályve-
zetõnek, László Katalin kormány-
ablak szakügyintézõnek, Novákné
Zámbó Rita kormányablak ügyin-
tézõnek és Szelencsik Gábor osz-
tályvezetõnek.

Antal Lívia

ÁLLOMÁNYGYÛLÉST TARTOTT A MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Empátia és elkötelezettség a közigazgatásban

Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Pál Attila, a megyegyûlés elnöke, Vigh László,
dr. György István, Gulyás Gergely, dr. Sifter Rózsa és Balaicz Zoltán

ÉVINDÍTÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A 2020-AS TERVEKRÕL, BERUHÁZÁSOKRÓL

Milyen év elé néz a megye és Zalaegerszeg?

A korábbi évet tíz százalékkal meghaladóan
több mint 5,5 millióra emelkedett tavaly
Letenyén a magyar–horvát határon a személy-
forgalom, a teherjármûvek száma pedig több
mint hatvan százalékkal emelkedett.  A ki- és
belépõ utasok között a legtöbb magyar volt,
több mint egymillió 474 ezer, a számuk 14 szá-
zalékkal haladta meg az elõzõ évit. A jellemzõen

az Adriai-tengerre és onnan visszafelé tartó
utasforgalomban csaknem 999 ezer lengyel,
közel 913 ezer szlovák, majdnem 801 ezer cseh,
illetve 530 ezer horvát állampolgár szerepelt.
Míg a lengyelek száma négy, a cseheké hét, a
horvátoké pedig 25 százalékkal emelkedett,
addig a szlovákok száma két százalékkal csök-
kent 2018-hoz képest.

Tizedével nõtt a magyar–horvát határforgalom Letenyén



FALUKÉP4 MEGYE

Az új év új kezdet a települé-
sek számára is. Az õszi önkor-
mányzati választások után ez
még inkább igaz, Gellénházán is.
A településfejlesztésben éles ha-
tárt nem szab, hiszen vannak át-
húzódó projektek, ahogy új célok
és tervek, melyekrõl Farkas
Imréné polgármesterrel beszél-
gettünk.  

– Az önkormányzati választá-
sok után az új képviselõ-testület
három régi és három új taggal
kezdte meg munkáját. Valameny-
nyien elkötelezettek az együtt-
mûködésre, agilisek és komolyan
veszik feladataikat Gellénháza
gyarapodása érdekében – mond-
ta érdeklõdésünkre a polgármes-
ter. – Ezt támasztja alá az is, fel-
osztottunk közöttük a falut kör-

zetekre a lakossággal való jobb
kapcsolattartás érdekében. Ta-
valy ez megnyilvánult úgy is,
hogy azoknak, akik nem tudtak
jelen lenni az idõsnapi rendezvé-
nyen, személyesen vitték el az
ajándékot. A képviselõk ugyanígy
a települési falinaptárt is kiosztot-
ták saját körzetükben, amellyel
valamennyi lakost megajándé-
koztunk. A választások után a
Gellénházi Közös Önkormányzati

Hivatalt is újjá kellett alakítanunk.
Az addig a csonkahegyháti kiren-
deltséghez tartozó öt település
közül Dobronhegy és Németfalu
a teskándi közös hivatalhoz csat-
lakozott. Becsvölgye viszont hoz-
zánk, leválva Teskándról. A
Gellénházi Közös Önkormányzati
Hivatalt így 11 településsel tud-
tuk újjáalakítani, csonkahegyháti
és becsvölgyei kirendeltségekkel.

Január 10-én egy vacsorát is tar-
tottunk az összekovácsolódás je-
gyében.

– Beszéljünk a beruházások-
ról! Az elmúlt évet az óvoda fel-
újítása határozta meg.

– Az óvoda felújítását és bõví-
tését a TOP-programon elnyert
pályázati forrás és mintegy 10
millió forintos saját erõ tette lehe-
tõvé. A fejlesztés célja mini böl-
csõde létrehozása is volt, ami a

földszintes épület alacsonyabb
szintjén kapott helyet, külön bejá-
rattal. Itt korábban a harmadik
csoportszoba volt, amit úgymond
"felköltöztettük" az óvodai szintre.
Ezt az épületrészt bõvítettük egy
új szárnnyal, ahol tornaszobát és
az óvoda személyzete számára
irodát létesítettünk. A mini böl-
csõde két fõ alkalmazását is ma-
gával hozta. A beruházás eredmé-
nyeként könyvelhetjük el azt is,
hogy két gyermekintézményt
kaptunk egy épületben. Az elmúlt
évben pályázati támogatás segít-
ségével akadálymentes mellékhe-
lyiséget alakítottunk ki a mûvelõ-
dési házban. Egy kivitelezõ végez-
te el mindkét munkát, melynek
minõségével elégedettek lehe-
tünk. A gyermekintézményeknél
maradva, az iskolai mellékhelyisé-
gek felújítását vettük fontolóra,
amit nem tartalmazott az épület

korábbi rekonstrukciója. Miután a
három szinten három mosdó van,
külön a lányoknak és a fiúknak,
plusz a tanári, költségfelmérést
szükséges végezünk. A várható
nagy kiadás miatt nem egyszerre,
hanem szintenként kívánjuk elvé-
gezni a mosdók felújítását pályá-
zati forrásból és önerõbõl az elkö-
vetkezõ években. 

– Megvalósulhat-e a tervezett
járdafelújítás a Kossuth utcá-
ban?

– Egyelõre úgy állunk, hogy a
Magyar falu programból nyertünk
3 millió forintot, a Belügyminisz-
tériumhoz tavaly beadott pályáza-
tunk viszont nem volt eredmé-
nyes. Tovább próbálkozunk a BM-
nél, illetve a Magyar falu program
idén meghirdetett kiírására is pá-
lyázatot adunk be. Elsõdleges fel-
adatunknak tartjuk a járdák és az
önkormányzati utak felújítását,

melynek érdekében minden pá-
lyázati lehetõséget ki fogunk
használni.  

Az egykori iskola épülete egy
ideig idõsek nappali otthonaként
mûködött. Már több éve rendez-
vények helyszíne az épület, amit
tavaly felújítottunk. Az ablakokat
mûanyag nyílászárókra cseréltük,
az ajtókat és a falakat lefestettük,
a parkettát újracsiszoltuk, kony-
háját pedig újra bútoroztuk. Az
idén a konyha és egy kisebb helyi-
ség járólapját szeretnénk újra cse-
rélni. Ezeket a munkálatokat azért
végeztük el, hogy megfelelõ kö-
rülményeket biztosítsunk. Itt tart-
ják programjaikat a helyi civil szer-
vezetek, itt lesz ismét márciusban
a borverseny. Az épületet a lakos-
ság is igénybe veszi családi ren-
dezvényeihez.

– Mi mondható el a civil élet-
rõl?

– Gellénháza közösségi életé-
ben mindig is aktív szerepet vál-
laltak a civil szervezetek. A nõ-
klub, a nyugdíjasklub és a dalkör
tevékenységére ez egyaránt igaz,
ahogy a tavaly alakult gazdakörre

is. Önkormányzatunk éppen ezért
érzi fontosnak a helyi csoportok
támogatását. Legutóbb az egy-
házközségnek segítettünk az új
orgona beszerzésében, ami folya-
matban van. Rendezvényeinket
továbbra is meg szeretnénk tarta-
ni. Tavaly év végén nagy sikere
volt a Mikulás-váró ünnepségnek,
az idõsek köszöntésének. Finom
vacsorával és színvonalas kulturá-
lis mûsorral láttuk vendégül a 65
év felettieket. A közel 300 meghí-
vottból mintegy 120-an el is jöt-
tek, és nagyon jól érezték magu-
kat. December 14-én nagy érdek-
lõdés mellett tartottuk meg a ha-
gyományos bögrés-teás karácso-
nyi vásárt a reptéren, egy hétre rá
pedig az ünnepélyesebb hangula-
tú karácsonyi koncertet a helyi
csoportok közremûködésével a
mûvelõdési házban. Idén decem-
berben ennek a programsorozat-
nak a 10. évfordulója lesz, amit
egy nagyobb szabású rendez-
vénnyel szeretnénk majd megün-
nepelni – mondta Farkas Imréné
polgármester. 

Antal Lívia

ELHIVATOTTAN GELLÉNHÁZA FEJLESZTÉSÉBEN

Megújult az óvoda

Nagykapornakon az õszi ön-
kormányzati választásokon is-
mételten bizalmat kapott Sifter
Péter, aki a település polgármes-
tereként a negyedik ciklusát
kezdte meg. Hogyan látja a pá-
lyázati lehetõségek kihasználá-
sával az egykor mezõváros és já-
rási székhely ranggal is rendel-
kezõ település további fejleszté-
sét, errõl is beszélgettünk. 

– A közös hivatalok újraalakítá-
sa van, ahol problémákat vetett
fel, ki hova társuljon, de nálunk a
Nagykapornaki Közös Önkor-
mányzati Hivatal tekintetében
nem történt változás. A nyolc
tagtelepülés továbbra is össze-
tart, melyben nagy szerepe van
Kövécsné Kozma Györgyinek
jegyzõnek. Nincsenek kardinális
vitáink egymással, teljesen har-
monikus az együttdolgozás, se-

gítjük egymást. Ez a lakossági
ügyfélellátás szempontjából is
igaz. Stabil a szervezeti háttér,
ami zökkenõmentes folytatását
ígéri a közös munkának. 

Fontos kérdés az, hogy amióta
feladatfinanszírozásra álltak át az
önkormányzatok, azóta nagy tar-
talékok képzésére nemigen van le-

hetõség. Abból gazdálkodunk,
amit kifejezetten a feladatra ad-
nak. A települések az elõrehaladás,
a fejlõdés tekintetében viszont
erõsen függnek a pályázati rend-
szertõl, tehát mi is csak akkor tu-
dunk fejleszteni, ha támogatást
nyerünk. Nagykapornak esetében
ellentmondást érzek. Sajnos az
utóbbi idõszakban nem lehetünk
elégedettek pályázatainkkal. Mos-
tanság mindössze 25 százalékuk
nyer, ellenben egy-két ciklussal ez-
elõtt, amikor ez az arány 50 száza-
lék volt. Hozzátenném azt is, hogy
ezek nem nagy pénzek, de azzal
fõzünk, amink van. 

– Melyekre gondol?
– Szolgálati lakás kialakítására,

urnafal létesítésére valamint gép-
beszerzésre beadott pályázataink
nem kaptak támogatást a Magyar
falu programtól. A régi bencés
rendház üresen álló keleti szár-
nyának hasznosítására az elmúlt
13 évben nem sikerült pályázatot

nyerünk. Most sem, pedig itt kap-
na helyet az önkormányzati szol-
gálati lakás. A többfunkciós trak-
torra a 16 kilométer hosszúságú
belterületi utak karbantartása mi-
att lenne szükség. A körzeti orvo-
si rendelõ és a védõnõi szolgálat
eszközbeszerzésére 2,9 millió fo-
rintot nyertünk. Természetesen
örülünk, hogy növekszik az ellátás
színvonala az ellátotti körbe tar-
tozó 5-6 település számára, vi-
szont nem lehet színtisztán
kapornaki gyõzelemnek tekinte-
ni. Hasonlóképpen az óvoda ud-
varának fejlesztésére kapott 5
millió forintos pályázati támoga-
tást sem, hiszen az intézmény hat
település tulajdona. 

A Magyar falu programban
várhatóan újból kihirdetik azokat
a célterületeket, amelyekkel el-
buktunk. Újból pályázni fogunk,
remélve azt, hogy Nagykapornak
is bekerülhet a szerencsés falvak
közé. Eredményként értékeljük,

hogy a régi fiúiskola önkormány-
zati célú hasznosítását szolgáló
felújítására 9,2 millió forintot
nyertünk a Leader-progamon. Ez
egy 2016-ban beadott pályázatot
volt, az akkori építõipari árak sze-
rint. Most 2020-ban esélytelen,

hogy ebbõl az összegbõl elvégez-
zük a rekonstrukciót, ezért jelen-
tõs önerõt kell hozzátennünk. A
nagykapornaki önkormányzatot
fogja szolgálni az épületet, ahol
polgármesteri irodát (ami a meg-
lévõ hivatalban nincs) és egy ki-
sebb tárgyalót alakítunk ki. 

– Számíthat-e az önkormány-
zat máshonnét bevételre?

– Úgy tûnik igen. Ez a 2006 óta
mûködtetett turistaszállót érinti,
amelynek üzemeltetése nullszal-
dós. Haszna természetesen volt,
hiszen itt szállásoltuk el saját ven-
dégeinket, valamint a fafaragó
tábor résztvevõit is. Nemrég a
Jobtain Kft.-vel kötöttünk szerzõ-
dést, ami alapján a munkaerõ-
közvetítõ cég bérbe veszi a turis-
taszállót ukrán vendégmunkások
számára. Õk a Flexben fognak
dolgozni. Ha ez normálisan fog
mûködni, és nem lesznek maga-
tartásbeli problémák, akkor ez a
bérbeadás a településnek bevé-

telt fog jelenteni. Ebbõl felújít-
hatnánk a turistaszállót, illetve
pályázatok önrészét tudnánk ki-
pótolni. 

– Mi jellemzi a falu életét?
– Továbbra is az aktivitás,

melybõl az új képviselõ-testületi
tagok is ki akarják venni részüket.
A december elég mozgalmasan
telt. A Kapornak Fejlõdéséért
Egyesület sikeres karácsonyi vá-
sárt rendezett, forralt borral, sült
kolbásszal. Sokan eljöttek, fõleg
az esti órákban. Tényleg olyan
volt a hangulat, mint egy városi
adventi vásárban. Cipõs doboz
ajándékakciót hirdettünk, melyek
többségébe gyermekruhák kerül-
tek. Több mint 100 jött össze. Be-
csületkasszába bedobott 100 fo-
rintért választhattak belõle az ér-
deklõdõk. Az egyesület a vásár
bevételét a nyári gyermeknapra
kívánja fordítani. 

A karácsony elõtti hétvégén
Molnár Szilárd képviselõ vezette
társaság betlehemes mûsort
adott elõ több helyszínen a falu-
ban. Hagyományos karácsonyi
koncertünket december 23-án
tartottuk teltházzal a templom-
ban. Az általános iskolások és a
misefai Dalárda mûsora az Apáti
Capella Kamarakórus lépett fel. 

Február elsején az önkor-
mányzat és a faluház szervezésé-
ben ismét süteményversenyre in-
vitáljuk az asszonyokat, a férfia-
kat pedig pálinkamustrára. Szak-
értõ fogja bírálni a pálinkákat, aki-
tõl hasznos tanácsokat is kapnak
készítõik. A program vacsorával
zárul a faluházban.  

Február 8-án rendezi meg ha-
gyományos farsangi bálját a
Nagykapornaki Iskoláért és Óvo-
dáért Közhasznú Alapítvány. A
szülõk ezúttal palotást adnak elõ,
a misefai Dalárda pedig slágerek-
kel szórakoztatja majd a nagyér-
demût. A jótékony célú alapítvá-
nyi bál bevétele a két gyermekin-
tézményre fordítódik. 

Nagykapornak eredményt vár el pályázataitól
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Letenye jó példája a tudatos
városépítésnek. Az önkormány-
zat az elmúlt ciklusban bizonyí-
totta rátermettségét az egymás-
ra épülõ fejlesztések megvalósí-
tásában. Mindemellett arra töre-
kedtek, hogy a hivatal, mint szol-
gáltató, ügyfélközpontú mûkö-
déssel álljon rendelkezésére a la-
kosságnak. Az új önkormányzati
ciklus elején Farkas Szilárd pol-
gármesterrel a már megvalósult
és a várható fejlesztésekrõl be-
szélgettünk.   

– A pályázati lehetõségek minél
hatékonyabb kihasználását tartjuk
szem elõtt a folytatásban is, ami
több eredményt hozott az elmúlt
idõszakban. A Happy Bike határon
átnyúló magyar–horvát program-
ból az egyedutai mûvelõdési ház
felújítását és kerékpáros centrum-
má való átalakítását végeztük el az
elmúlt évben. Az épület egyrészt
pihenõhelyként funkcionál a ke-
rékpárosok számára, de a lakosság
is igénybe veheti programjaihoz.
Üzemeltetését az önkormányzat
cége, az Ékköv Kft. végzi idén janu-
ár elsejétõl.  Sikerként könyvelhet-
jük el a Szapáry–Andrássy kastély
földszintjének belsõ felújítását is.
Ez a horvát–magyar Interreg prog-
ramban a Csáktornyai Fejlesztési
Ügynökség koordinálásával való-
sulhatott meg. Egyelõre arról szá-
molhatok be, hogy megtörtént a
második körös pályázat elbírálása,
ami reményeink szerint a kastély
emeleti színháztermének rekonst-
rukcióját teszi majd lehetõvé. A
TOP-programnak köszönhetõen
tavaly a kastélypark is megújult.
Mivel a városközpont egyik kiemelt
helyszíne, ezért gondozását január
elsejétõl szintén átadtuk az Ékköv
Kft.-nek. 

– Hogyan folytatódhatnak to-
vább az óvodafejlesztések?

– Az elmúlt évben a Bajcsy ut-
cai Hóvirág óvoda udvarát szépí-

tettük meg új játszóeszközökkel
és térbútorokkal. Belsõ felújításo-
kat is végeztünk a négycsoportos
óvodában, ahol idén a padozatot
és a bútorzatot szeretnénk kicse-
rélni, saját erõbõl. A két csoport-
tal mûködõ Eötvös utcai óvoda
energetikai korszerûsítésére kö-

zel 15 millió forintot nyertünk a
településfejlesztési programból.
Itt többek között a homlokzat hõ-
szigetelése, kazáncsere, akadály-
mentes vizesblokk létesítése va-
lósulhat meg idén. A Magyar Falu
Programból mintegy ötmillió fo-
rintot fordíthatunk egy több-
funkciós kültéri játszóeszköz el-
helyezésére és némi udvarrende-
zésre. Az óvoda udvara tovább
szépülhet egy magyar–horvát ha-
táron átnyúló pályázat kereté-
ben, amely a környezettudatos-
ságot és a környezeti nevelést
célozza meg. Az óvodához vezetõ

járdaszakasz felújítását önerõbõl
tervezzük. 

– Megkezdõdött a termelõi pi-
ac építése a buszpályaudvar
alatt.

– Helyszínként azért döntöt-
tünk ezen önkormányzati tulajdo-
nú területrész mellett, mert a

csökkentett összegû pályázati tá-
mogatásból nem jutott volna új te-
lek vásárlására. A lakosságot igye-
keztünk megnyugtatni, hogy azon
leszünk, hogy a lehetõ legkisebb
zavaró hatása legyen a létesítmé-
nyeknek. Az árusok a buszpályaud-
var felõl tudják majd megközelíte-
ni a piacot, a vásárlók pedig a Béke
utca felõl. Itt parkolókat is kialakí-
tunk, ami a piacra látogatók mel-
lett az itt lakók parkolását is bizto-
sítja majd.

Az elmúlt évben közel 25 millió
forint saját erõ fordítottunk a ter-
málfürdõre és strandra újranyitása

érdekében. Többek között speciá-
lis festék alapú burkolatra cserél-
tük a meglévõ csempét a gyerek-
medencében. A Zöld város kialakí-
tása címû projekt keretében fe-
dett közösségi kiülõket létesítünk
a kempingben, vonzóbbá téve a
környezetet. Ugyanezen projekt-
bõl megkezdõdött már a városi ját-
szóteret és az óvoda elõtti parkot
összekötõ Mesehíd építésének ala-
pozó munkálata. A faszerkezetû
gyalogos hidat mesefigurák díszí-
tik majd.

– Milyen beruházásokat ígér
még az új önkormányzati ciklus?

– Január közepén írtuk alá a
Nemzeti Sportközpontok budapes-
ti székhelyén a tanuszoda ingatlan-
tulajdonjogának térítésmentes át-
adásáról szóló szerzõdést. Ezzel
beérett az a képviselõ-testületi és
önkormányzati munka, amit 2017
óta végeztünk létesítése érdeké-
ben. Az iskola és az óvoda mögötti
területen felépülõ tanuszoda üze-
meltetését a Nemzeti Sportköz-
pontok fogja ellátni. A létesítmény

a gyerekek úszásoktatásában kap
szerepet, de a felnõttek számára is
nyitott lesz. Az uszodához egy új
utcát is létesítünk majd terveink
szerint a Béci utca felõl.  

A letenyei mentõállomás felújí-
tása érdekében is megtettünk
mindent.  Az Országos Mentõszol-
gálat beruházásában mentõgarázs
is épül kiszolgálóhelyiségekkel. In-
formációim szerint már a közbe-
szerzési eljárásnál tart a projekt. A
beruházás idejére meg kell talál-
nunk a mentõállomás és az orvosi
ügyelet ideiglenes mûködési he-
lyét. A jelenlegi ötéves ciklus egyik

fõ feladatának tartjuk, hogy a le-
hetõségeinkhez mérten minél
több útszakaszt és járdát újítsunk
fel. Ehhez továbbra is kihasználjuk
a közfoglalkoztatásban zajló
térkõgyártást, mely révén eddig is
újítottunk fel járdákat. Már elbírál-
ták, de eredményrõl még nem tu-
dok beszámolni a Kárpáti utcai volt
gyermekorvosi rendelõ pályázata
tekintetében. Az átalakítás során
élõvilágot bemutató kiállítóhely lé-

tesülne az épületben, mögötte pe-
dig egy közösségi tér. Egy pályá-
zatból tároló vitrineket vásárolha-
tunk a kastély muzeális kiállítóhe-
lyének fejlesztésére. Reményeink
szerint ezáltal visszakerülhetnek a
Nagykanizsára elszállított értéke-
ink, amelyeket állandó kiállítás ke-
retében szeretnénk ismét bemu-
tatni a kastélyban. 

Elõttünk álló nagy feladat a tég-
lagyár területén egy közösségi tér
kialakítása. Hamarosan megkezdõ-
dik a barnamezõs beruházás köz-
beszerzésének elõminõsítése, amit
a tényleges közbeszerzési eljárás
megindítása követhet. Jelenleg az
Irányító Hatóság határidõ-módosí-
tási engedélyére várunk. A polgár-
mesteri hivatal felújítását ugyan-
csak a ciklus fõ feladatának tartjuk.
De az épületben más szervezetnek
is van tulajdona, ezért újabb tár-
gyalásokat kezdünk a százszázalé-
kos tulajdonjog megszerzése érde-
kében. Ha ez megtörténik, utána
tudunk csak pályázatot benyújtani
rekonstrukciójára.

Január 4-én a hagyományokhoz
híven Letenye Város Fúvószeneka-
rának koncertjével nyitottuk meg
az új évet. A rendezvényen köszö-
netemet fejeztem ki mindazoknak,
akik sokat tettek a város fejlõdésé-
ért. Külön kiemeltem a vállalkozá-
sokat, hiszen az általuk befizetett
iparûzési adó nélkül nem érhet-
tünk volna el eredményeket, nem
biztosíthattuk volna a pályázati ön-
erõket, saját forrásokat. Az önkor-
mányzati választásokat követõen
új képviselõ-testület kezdte meg a
munkáját. Összhangban és egyet-
értésben mindannyian azért dol-
gozunk, hogy Letenye tovább
épüljön, és még élhetõbb legyen.
Tudjuk, hogy sok feladat áll elõt-
tünk, melyek megoldására,
együttmûködve a vállalkozásokkal
és a civil szervezetekkel, az elkö-
vetkezõkben is képesek leszünk –
hangsúlyozta végül Farkas Szilárd.

Antal Lívia

Tudatos városépítés Letenyén

Pacsán hatodik alkalommal
rendezték meg az újévi foga-
dást, melyen országos, megyei
járási, helyi közigazgatási és
rendvédelmi szervezetek képvi-
selõi vettek részt, fontosnak
érezve a megjelenést. A térség
16 településének polgármeste-
rei ugyanígy éreztek, hiszen je-
lenlétükkel tisztelték meg Zala
megye legfiatalabb városának
2020-as esztendõt köszöntõ
rendezvényét.

Errõl Kelemen Tamás polgár-
mester beszélt köszöntõjében.
Mint fogalmazott, hat év nem-
csak a gyermekek életében jelen-
tõs, akik az új szabályozás szerint
már hatévesen iskolába fognak
járni, vagy legalábbis nagycsopor-
tosok, hanem Pacsa életében is.
Az elmúlt hat év a széles körû
részvételi létszámmal bebizonyí-
totta, hogy van létjogosultsága,
sõt igény is erre a rendezvényre,
mivel a jelenlévõk közül a több-
ség nem elõször van itt.  

Az önkormányzati törvénye
egyik paragrafusára utalva azt
hangsúlyozta, Pacsán komolyan
veszik a lakosság önszervezõdõ
közösségeivel való együttmûkö-
dést, amelyhez nyitottan, felelõ-
sen és segítõkészen állnak hozzá.

Mint mondta, bízik abban, hogy
ezt a jelenlévõ civil szervezetek
képviselõi is érzik. Nemcsak itt
ünnepélyes keretek között, ha-
nem egész évben, ezért ezúton is
köszöni az együttmûködést, a kö-
zös gondolkodást, az egymást se-
gítõ tetteket. A közösség össze-
fogása nélkül Pacsa nem érhette
volna el mindazt, amit a 2019-es
esztendõben is megvalósítottak,
a járdák, épületek felújítását, a
város megújítását. Az elért ered-
ményekben kiemelte a közigaz-
gatási és rendvédelmi szervek
szerepét is. A folytatásban a tele-
pülésen mûködõ cégeket, intéz-
ményeket, civil szervezeteket
mutatta be, melyeknek köszön-
hetõen a mindössze 1700-as lel-
kes Pacsa a kultúra, a sport, az
oktatás, a közmûvelõdés, az
egészségügy, a rendvédelem, a
szolgáltatások és a gazdaság te-

rén jelentõs háttérrel rendelke-
zik. A sort a zalai vállalkozások
2019. évi TOP 100 kiadványában
is szereplõ Pacsai Malom Bt.-vel
kezdte. A Molnár Tamás által ve-
zetett malomipari terméket gyár-
tó cég nettó kétmilliárd forintot
meghaladó éves árbevételével
kerülhetett be a kiadványba. A
település valamennyi vállalkozá-
sát értékelve azt hangsúlyozta,
hogy adófizetéseikkel fejlesztési
lehetõséget biztosítanak az ön-
kormányzat számára, munkálta-
tóként pedig megélhetést a csa-
ládoknak. Bizakodásra ad okot,
hogy a vállalkozások újabb fej-
lesztéseket jelentettek be, ami a
foglalkoztatás további bõvülését

vetíti elõre. A polgármester kö-
szönetét fejezte ki valamennyi
cégvezetõnek azért, hogy elmúlt
évben is hozzájárultak a város fej-
lõdéséhez.

Ugyancsak tevékenységüket
méltatva név szerint mondott kö-
szönetet az óvoda, az általános is-
kola, az egészségház, a városi
könyvtár, a katasztrófavédelmi
õrs, a rendõrõrs, az önkéntes tûz-
oltó egyesület, a városszépítõ
egyesület, az egyházközség, a
dalkör, a Nõszirom kulturális
egyesület, a Pacsáért Alapítvány,
a pacsai tv, horgászegyesület és a
sportegyesület vezetõjének. Az
utóbbi tekintetében kiemelte a
87 fõs kézilabda szakosztályt,

melynek lánycsapata régiós baj-
nokságban játszik.  A polgármes-
ter összegzésként azt mondta,
Pacsa sikeres évet zárt 2019-ben
a vállalkozásoknak, az intézmé-
nyeknek és a civil szervezeteknek
köszönhetõen. A 2020-as eszten-
dõt is az összefogás és együtt-
gondolkodás évének tekintik. A
város fejlõdése abban is megmu-

tatkozik, hogy a korábban eladás-
ra kínált ingatlanok mind elkeltek,
de a kereslet továbbra is fennáll.
Ez a népességgyarapodás szem-
pontjából mindenképpen öröm-
teli, hangsúlyozta végül Kelemen
Tamás polgármester.

A fogadáson Ruzsics Ferenc, a
megyei közgyûlés alelnöke a Ma-
gyar falu program, és az év elsõ
felében induló a Magyar kisváros
fejlesztési program jelentõségét
emelte ki a vidék fejlõdése tekin-

tetében. Az októberi önkormány-
zati választás kapcsán gratulált a
térség megválasztott, illetve újra-
választott polgármestereinek. Fel-
hívta figyelmüket arra, hogy mun-
kájuk eredményessége a lakosság
bizalmára, támogatására épül. 

A 258 zalai település közül 155
tagja a Települési Önkormányzat-
ok Országos Szövetségének
(TÖOSZ). Dr. Gyergyák Ferenc fõ-
titkár elöljáróban gratulált Kele-
men Tamásnak, hogy a januári za-
lai tisztújító tagozati ülésen a 15
fõs országos küldöttség közé vá-
lasztották. Rajta kívül gratulált
Baracskai Józsefnek, Zala-
szentgrót polgármesterének és
Horváth Tibornak, Sármellék pol-
gármesterének, hogy továbbra is
õk láthatják el a tagozatvezetõi,
illetve a tagozatvezetõ-helyettesi

feladatkört a zalai szervezetben.
A TÖOSZ fõtitkára szintén az ösz-
szefogás jelentõségét emelte ki.
Mint fogalmazott, egyedül nem
megy. Nemcsak egy településen
belül, de a települések között
mikro térségi szinten is szükség
van az együttmûködésre, mert
csak így valósíthatok meg fenn-
tartható fejlesztések. Pacsa veze-
tésének szemlélete jó példa erre,
szögezte le végül.

– liv –

ÚJÉVI FOGADÁS A MEGYE LEGFIATALABB VÁROSÁBAN

Pacsán az összefogást tartják a siker kulcsának

Molnár Tamás, dr. Gyergyák Ferenc,
Kelemen Tamás és Ruzsics Ferenc 

A tanuszoda látványterve

Farkas Szilárd polgármester



A Suli Harmónia – 2007 Gyer-
mekeket Segítõ Alapítvány isko-
láiban minden a gyermekrõl
szól, legyen szó programokról,
beruházásokról, és az oktatás
színvonalának állandó fejleszté-
sérõl. Kósa Istvánnét, az alapít-
vány kuratóriumi elnökét kér-
deztük, hogyan és milyen prog-
ramokkal telik a 2019-2020-as
tanév az iskolákban. 

– Tavaly októbertõl közoktatá-
si szakértõ kezdte meg munkáját
Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna sze-
mélyében, akit sokan a zalaeger-
szegi Kölcsey Ferenc egykori
igazgatójaként ismerhetnek –
mondta érdeklõdésünkre. – Az
alapítvány a szakértõ foglalkozta-
tását egyrészt a jogi szabályozás
szempontjából tartja fontosnak,
melynek teljesülése az alapítványi
mûködtetés záloga. Másrészt az
oktatás színvonalának további
növelése tekintetében fontos a
munkája, amibe minden doku-
mentum átlátása beletartozik,
ami az oktatással függ össze. A
szakember személyre szabottan
segít a kollégáknak is a pedagó-
gus életpálya részeként jogsza-
bályban elõírt minõsítõ rendszer
fokozatainak teljesítésében.  

A Suli Harmónia által fenntar-
tott intézményekben már a 12.
tanévben járunk, amely ered-
ményre büszkék lehetünk. Köszö-
nettel tartozunk az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumának, amelynek
plusz támogatásával tudjuk bizto-
sítani a stabil mûködést. Az önkor-
mányzatokat is köszönet illeti,
hogy az alapítványi iskolák tavaly a
12. tanévüket kezdhették meg.
Külön köszönet Vigh László or-
szággyûlési képviselõnek és mi-
niszteri biztosnak, aki mindig is tá-
mogatásáról biztosította az alapít-
ványt abban a küldetésében, ami
az oktatás helyben maradását
szolgálja a kisfalvakban. 

– A folyamatos szakmai meg-
újulás mellett a fejlesztésekre is
odafigyelnek?

– Az alapítvány Zalában
Pölöskén, Zalaszentmihályon és
Felsõrajkon, míg Vas megyében

Káldon és Egervölgyön mûködtet
iskolát. Káldon óvodát is az önkor-
mányzatok támogatásával. Ez a
helyhatóságok az alapítvánnyal
egyetértésében benyújtott sike-
res pályázataiban is megnyilvánul.
Egervölgyön a helyhatóság 90
millió forintos elnyert támogatás-
ból valósul meg az iskola rekonst-
rukciója. Káldon az óvoda felújítá-
sa, melyre 50 millió forintot nyert
az önkormányzat. Ezek a beruhá-
zások idén tavaszra illetve a nyár-
ra fejezõdnek be. Pölöskén közel
10 millió forint saját erõt költött
az önkormányzat az iskola tetõ-

szerkezetének megújítására ta-
valy. Zalaszentmihályon az önkor-
mányzati választások után felállt
új vezetés is tervezi az iskola fel-
újítását, melyhez pályázati forrást
remél. 

A felsõrajki Szent Imre Iskolá-
ban az elmúlt években több beru-
házást hajtottunk végre. Ahogy
máshol, itt is sokat tesz a szülõi
munkaközösség az iskoláért. En-
nek egyik fóruma az idén is meg-
rendezendõ farsangi jótékonysági
bál, amiért külön köszönet jár
László Tímeának, a szülõi munka-
közösség elnökének. Õ nemcsak
ebben a tisztségben, de vállalko-
zóként is segíti rendezvényeink
megvalósítását. A bál bevétele is
mindig az iskolára fordítódik,
amelybõl támogatták az elmúlt
idõszakban többek között a tetõ-

cserét, az udvar parkosítását, va-
lamint a gyerekek különféle ver-
senyekre, programokra való utaz-
tatását.

A felsõrajki iskola tantestülete
idén Kultúra ifjú nagykövete címet
létesített, amivel a kultúra napi
rendezvényünkön két nyolcadikos
diákot, László Zsófiát és Zsuppán
Bencét tüntettük ki. Zsófi táncol,
citerázik, szaval, országos karate
bajnok. A Press Dance táncosa-
ként márciusban nemzetközi ver-

senyen vesz részt Moszkvában.
Bence szaval, zongorázik, énekel a
templomban.

A Kultúra ifjú nagykövete cím-
mel minden évben kitüntetjük
azokat a nyolcadikos diákokat, akik
tanulótársainknak példát mutatva
meghatározó szerepet vállalnak a

felsõrajki iskola kulturális életé-
ben, és ezáltal messzire viszik az
intézmény jó hírét, fûzte hozzá
Berkenyés Lászlóné tagintéz-
mény-vezetõ. 

Büszkék lehetünk a Pengetõ ci-
teracsoportra, valamint a népda-
los gyerekeinkre is, akik a Tiszán
innen–Dunán túl népdaléneklési
verseny zalaszentbalázsi forduló-
jában aranyminõsítést szereztek,
a közelmúltban, folytatta Kósa
Istvánné. Nemkülönben szakmai

vezetõjükre, Kulcsárné Csejtei Ma-
riannára, akinek a KÓTA (Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége) elnöksé-
ge KÓTA díjat adományozott kó-
rusénekes és kórustitkár kategóri-
ában. A kitüntetést január 26-án,
Budapesten vette át. 

Eredményeink között kiemel-
ném továbbá, hogy az országos
angol csapatversenyen Pölöske 6.
helyezést, Zalaszentmihály 13. he-
lyezést ért el 200 csapat közül.

– Az intézményeken belüli ren-
dezvényeknek is az a célja, hogy
a diákok megmutassák tehetsé-
güket. 

– A kultúra napi megemléke-
zést minden iskolánkban megtar-
tottuk, amelyeken számos mûfaj-
ban mutathatták meg tehetségü-
ket a diákok. Ezzel a szándékkal
rendeztünk meg Miénk a színpad
címû rendezvényt január 17-én,
amelynek a pölöskei iskolánk
adott helyet. Az eseményre vala-
mennyi iskolából érkeztek tanu-
lók, hiszen arra bátorítottuk õket:
mutassátok meg a színpadon, mi-
ben vagytok tehetségesek. A
program kakaópartival zárult. 

Mindenbõl kitûnik, hogy ala-
pítványunk oktatási szemléleté-
ben illetve programjában fontos
szereppel bír a tehetséggondo-
zás, amit ezek a rendezvények is
szolgálnak. Egyúttal fontosnak
tartjuk, hogy a diákjaink látóköre
„külsõ programok” által is széle-
sedjen. Ezt a lehetõséget nyújtja
a Határtalanul pályázat, amelynek
köszönhetõen idén is egy hetet
tölthetnek el májusban Horvátor-
szágba, felkeresve a magyar tör-
ténelmi emlékhelyeket.  Május
végén lesz valamennyi iskola
részvételével a táncgála, amit
azért hívtunk életre négy évvel
ezelõtt, hogy a Suli Harmónia Ala-
pítvány iskoláiban folyó oktatási
és tehetséggondozási tevékeny-
séget a szélesebb közvélemény is
megismerje. A 2019-2020-as tan-
évtõl idén is fürdõzéssel búcsú-
zunk a zalaegerszegi AquaCity-
ben, vendégül látva valamennyi
intézményünk tanulóját, a peda-
gógusokat és a kísérõ szülõket –
köszönt el Kósa Istvánné kurató-
riumi elnök. 

Antal Lívia

A SULI HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY ISKOLÁIBAN

Összhangban az oktatással és a tehetséggondozással

HAGYOMÁNY6 RÉGIÓ

Murakeresztúron február 15-én rendezik meg a
Mura-Menti Malacságok – VII. Egyházközségi

Böllérfesztivált. A gasztronómiai és kulturális rendez-
vény az eltelt évek alatt a látogatók egyre növekvõ
számából adódóan a Mura-menti térség legnagyobb
télbúcsúztató rendezvényévé nõtte ki magát.    

– Az elsõ fesztivált 2014-ben tartottuk a murake-
resztúri egyházközség szervezésében, amelyet települé-
sünk volt plébánosa, Polgár Róbert karolt fel. Õ meglát-
ta benne a közösségépítés és hagyományõrzés lehetõ-
ségét. A Borsod megyei Ónodról származom és az otta-
ni böllérfesztiválra el-
látogatva fogalmazó-
dott meg bennünk,
hogy egy hasonló
rendezvényt telepü-
lésünkön is megren-
dezhetnénk – mondja
Zavarkó József ötlet-
gazda, Murakeresztúr
alpolgármestere. –
Akkor hét csapat vál-
lalkozott a megmé-
rettetésre, amelyet a
szabad ég alatt valósí-
tottunk meg. Népsze-
rûségét tekintve rög-
tön tudtuk, egyház-
községként egyedül-
álló fesztivált valósítottunk meg az országban. A két te-
lepülés polgármesterei a rendezvény sikeressége után
meglátták benne a lehetõséget és a következõ évtõl
társrendezõi lettek a murakeresztúri és fityeházi önkor-
mányzatok az egyházközségi böllérfesztiválnak, amelyre
évrõl évre egyre több vendég látogatott ki. A második
évtõl már a mûvelõdési ház melletti parkolóban felállí-
tott sátorban vártuk a vendégeket, ahol folyamatosan
infrastrukturális fejlesztéseket valósítottunk meg; kiala-
kítottuk a víz- és villanyvételi lehetõségeket a csapatok
számára. Hogy továbbra is sikeresek maradjunk, a sátor
elõbb 1000 négyzetméteresre, majd 1800 négyzetmé-
teresre „növekedett”, amely alatt mindig fergeteges
hangulatot biztosítanak a fellépõink, csapataink, az új-és
visszatérõ vendégeink egyaránt.

A böllércsapatok száma mindig váltakozik, de a hely-
hiány miatt maximum tíz csapat jelentkezését tudjuk el-
fogadni. Ez idén nagyjából 1500 kg sertés feldolgozását

jelenti, és finomabbnál finomabb ételekben való feltá-
madását, amelyekkel versengenek a látogatók kegyei-
ért. Adományjegyek ellenében fogyaszthatók az ételek,
amiért a csapatok már péntektõl egészen vasárnapig so-
kat dolgoznak. Szombat a munka dandárja, amikor is
hajnalban levágják a disznót, amibõl készített ételeket
este, 22 óráig kínálják. 

Messzire vitték a vendégeink a fesztivál hírét, emiatt
érkezett már csapat Budapestrõl, Balatonkeresztúrról és
a Magyar Honvédségtõl is. A határon túlról, Horvátor-
szágból Donja Dubrava és Gorican böllércsapatai állandó
résztvevõivé váltak a fesztiválnak. Õk kulturális fellépõ-

ket is hoznak magukkal.
A címvédõ tótszent-
mártoni Südõknek pedig
kötelezõ a megjelenés.
Az ételeket öt szakava-
tott zsûritag bírálta el. A
nagykanizsai König étte-
rem két séfje állandó ta-
gok a zsûriben, amely-
nek elnöki tisztségét
idén is Prikryl József,
Venesz-díjas mestersza-
kács tölti be.

A rendezvény fõvéd-
nökei Cseresnyés Péter
parlamenti államtitkár,
Nagykanizsa és térsége
országgyûlési képviselõ-

je és dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke. Õk
nyitják meg a böllérfesztivált 11 órakor, a házigazda Pol-
gár Róbert murakeresztúri, dr. Takács József fityeházi
polgármesterekkel és Nikli Zsolt esperes plébánossal kar-
öltve. A közönséget várjuk a 10 órakor kezdõdõ látvány
disznóvágásra is. A szórakoztató programok déltõl kez-
dõdnek; a neves fellépõknek köszönhetõen mindenki
talál magának kedvére valót. A családok kedvenc ren-
dezvényre a belépés továbbra is díjtalan és idén elsõ al-
kalommal bállal zárjuk a fesztivált.

A költségek nagyobb részét idén pályázati támoga-
tásból finanszírozzuk. A böllérfesztivál állandó támoga-
tói közé a Zala Megyei Közgyûlés mellett a helyi és kör-
nyékbeli vállalkozások tartoznak. Nekik köszönhetõk
többek között az értékes tombolanyeremények is, ame-
lyeket a mûsorszámok között sorsolunk ki. A fõdíj, az
eredményhirdetés után, este, 19 órakor lel gazdára. 

((AA  rréésszzlleetteess  pprrooggrraamm  aa  mmeelllléékkeelltt  ppllaakkááttoonn..))

Böllérfesztivál Murakeresztúron

Zsuppán Bence és László Zsófia a kitüntetéssel

Az angol országos versenyen 6. helyezést elért pölöskei csapat:  
Huszár Zsófia, Paizs Andrea tanárnõ, Pandek Dáriusz, Koncsik Hédi
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A település lakossága a kará-
csonyt megelõzõ négy hétvégén
bensõséges ünnepségen vehe-
tett részt az IKSZT-ben, ahol hét-
rõl hétre lobbantak fel az óriás
adventi koszorú gyertyái. Az elsõ
gyertyát Múzsa Csaba diakónus, a
második gyertyát Lukács Attila, a
Zalaszentiváni Sportegyesület el-
nöke, a harmadikat Tóth László, a
Zalaszentiváni Polgárõr Egyesü-
let, a negyediket a Zalaszentiváni
Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai nevében dr. Horváth
Renáta jegyzõ gyújtotta meg. Az
elsõ láng a hitet, a második a re-
ményt, a harmadik az örömöt, a
negyedik a szeretetet szimboli-
zálja. Az advent összeadódó fé-
nyei összetartozásukat mutatják,
fogalmazták meg a gyertyagyúj-
tók. Mind a négy adventi vasár-
napon a Füles Mackó Óvoda óvo-
dásai és a helyi általános iskolá-
sok diákjai adtak meghitt mûsort,
a neves fellépõk mellett. 

Az Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú Egyesület projektjé-
ben a helyi családok összefogásá-
ra épít. A családi értékrend hely-
reállítását, a család társadalmi
szerepének megerõsítését szol-
gálva szakmai és közösségi prog-
ramokat szervez valamennyi kor-
osztály számára. Ezt szolgálja a
Szülõk akadémiája programsoro-
zat, amely több alkalommal invi-
tálta a projekt által érintett tele-
pülések lakóit. Kissné Gaál Zsu-
zsanna meseterapeuta, fejlesztõ-
differenciáló szakpedagógus ve-

zette a foglalkozásokat, melyek a
gyermeknevelés témája köré cso-
portosultak. Ehhez a szakember a
népmeséket hívta segítségül,
amelyek lehetõséget nyújtanak

arra, hogy a szülõk megtapasztal-
ják szülõi minõségüket, szerepü-
ket a családrendszerben. A gyere-
kek pedig megéljék a népmesék
adta mintázatokon keresztül az

élet valódi folyamatait. A foglal-
kozásokra az édesanyák és a
nagyszülõk a gyermekeikkel ér-
keztek. Egy magyar népmese se-
gítségével megtapasztalhatták,
hogy más-más célok vezérlik a
gyermekeket és a felnõtteket, de
mindkét korosztály számára fon-
tos, hogy a félelmeiket legyõz-
zék, a szorongásaikat feloldják. A
közös alkotói munka lehetõséget
biztosított a tapasztalatszerzésre,
annak megélésére, hogy nincse-
nek egyedül az adott problémá-
val. Az egyik legnehezebb feladat
a gyermekek számára bármely

korosztályról is van szó, az alkal-
mazkodás és annak elfogadása,
hogy az anyagi világ értékein kí-
vül más értékek is hangsúlyosak
az ember életében. 

Egy északi népmese azt mu-
tatta meg, hogy ki miben tehet-
séges, kinek milyen területen le-
het kiaknázni a képességeit. Itt is
fontos folyamat volt a tudatosí-
tás, annak megtanítása élmény
szintjén, hogy mindenki másban
jó, s nem biztos, hogy a szülõk vá-
gyait fogja követni a gyermekek. 

A foglalkozások abban segítet-
ték a szülõket, hogy jobban meg-
ismerjék gyermeküket, továbbá
hogy saját problémájukat feladat-
ként, és ne nehézségként kezel-
jék. A találkozások során a szülõk
egymást is segítették, tapasztala-
taikat átadták a másiknak, és köz-
ben a nagyszülõk bölcsességét is
meghallgatták.

AZ ELMÚLT IDÕSZAK PROGRAMJAI ZALASZENTIVÁNON

Adventi gyertyagyújtás – Szülõk akadémiája

Keringési és légzési rendszerünk mellett van
egy harmadik is, a craniosacralis (ejtsd
kranioszakrális) rendszer, amelynek neve a ko-
ponya és a keresztcsont funkcionális egységére
utal, mondja Solymosi Antal, az alternatív
gyógymódok ismerõje. 

Ezt egy amerikai orvos
fedezte fel az 1920-30-as
években, és ez alapján õ
dolgozta ki a craniosacralis
terápiát. A rendszerben ak-
kor jelentkezik a probléma,
ha az agyat és a gerincvelõt
tápláló folyadék keringési
ritmusát fizikai vagy lelki
sérülések befolyásolják. A
kezelés célja a kötõszövetes
hártyák ellazítása és rajtuk
keresztül az ízületi feszült-
ségek korrekciója, az izom relaxáció, az agyi-ge-
rincvelõi folyadék áramlásának normalizálása, a
koponyán belüli membránok lazítása, az agyi
keringés javítása, fizikai és lelki stresszek oldá-
sa. A craniosacrális terápia segít migrén, álmat-
lanság, nyak- és hátfájás, magas vérnyomás,
szédülés, tanulási nehézségek és viselkedési za-
varok, emésztési problémák, menstruációs za-
varok esetén is. Nagyon jó eredmény érhetõ el
vele állandó fájdalmak esetében is. Segít orto-
pédiai, fogászati, valamint baleseti agyi és ge-
rincvelõi sérülések, problémák esetén. Sikerrel
alkalmazható terhesség alatti és szülés utáni
nehézségek során, bármilyen krónikus beteg-
ség, vagy legyengült állapot utóhatásai esetén.
A craniosacralis terápiáról összefoglalva el-
mondható, hogy támogatja a szervezet öngyó-
gyító folyamatait, visszaadja az életerõt, és jó
közérzetet biztosít. 

Mindenki érezte már úgy, mintha a feszült-
ség csomókban gyûlne össze a testében. Ezek a
fájdalmat okozó feszültségpontok – trigger-

pontok – bárhol megjelenthetnek a testben. Is-
métlõdõ gyakori mozdulatok, házimunka, irodai
munka, fizikai túlterhelés, mozgásszegény élet-
mód és a stressz is szerepelhetnek a kiváltó
okai között. Ha triggerpont alakul ki az izom-
ban, akkor az nem képes ellátni funkcióját, fáj-

dalmassá, sérülé-
kennyé válik. Mindez
kihat az egész szer-
vezet mûködésére. A
triggerpontok he-
lyén az izomcsomó
feszülése gátolja a
véráramlást, így a
terület anyagcseréje
romlik, ami tovább
fokozza a feszessé-
get. Emiatt ízületi
blokkok keletkez-
nek. A tartósan fe-

szes izmok akár a csontokat is képesek mintegy
„elhúzni”, ezáltal idézve elõ a testi aszimmetria
kialakulását. A terápiát minden esetben beszél-
getés elõzi meg. Ezt követõen a páciens izom-
zatának alapos vizsgálata után feltérképezem a
feszültségpontokat, amelyekre lassú, fokozatos
nyomást gyakorolok. Ennek hatására az ideg-
rendszer az izom reflexes ellazulásával válaszol,
és a csomóval együtt az izom feszülése azonnal
oldódik. A lazulás hatására javul az adott terü-
let vérellátása, távoznak a felhalmozott salak-
anyagok, az izom pedig visszanyerheti eredeti
hosszát. Hozzátenném, a kezelés nem fájdalom-
mentes, de a megkönnyebbülés jelentõs, sok-
szor azonnali. 

Amikor tehát indokolt triggerpontok okozta
nyak, hát, derék, váll, vállövi és csípõ fájdalmak
kezelése, érdemes kipróbálni a gyógymódként
egyszerûségében nagyszerû triggerpont-te-
rápiát. 

Várom kedves vendégeimet Hévízen és
Keszthelyen. Tel.: +3630 369 0002

SOLYMOSI ANTAL TERMÉSZETGYÓGYÁSZ:

Segítõ gyógymódok testünk, lelkünk bajaira

– Hét éve indítottuk el a ter-
melõi vásárt, ami minden hónap
utolsó szombatján ad lehetõsé-
get a helyi és környékbeli terme-
lõk és kézmûvesek számára por-
tékáik árusítására. A májusi kü-
lönleges jelentõséggel bír, hiszen
ekkor ünnepeljük a vásárnyitás
évfordulóját – mondta érdeklõ-
désünkre Vigh László országgyû-
lési képviselõ, a település koráb-
bi polgármestere, akinek nevé-
hez a vásár létrehozása is fûzõ-
dik. – A decemberit a karácsony
és a szilveszter miatt elõbb tart-
juk, ezért vagyunk itt most 21-
én. Néhány éve merült fel az öt-
let, hogy disznótorossal tegyük
emlékezetesebbé az év utolsó
vásárát. Ezt most egy 220 kilós
disznó bánta. László Tímea ve-
zette fõzõcsapat készített belõle
hurkát, kolbászt, disznóölési hú-
sos káposztát és töpörtyût. Az
ételeket fõtt burgonyával és sa-
vanyúsággal kínálták.

Itt minden az önzetlenségrõl,
az önkéntességrõl szól. A disznót
Doszpoth Sándor vállalkozó aján-
lotta fel, melynek feldolgozásá-
ban a kilimáni húsüzem is segí-
tett. Az ételek elkészítésében és
tálalásában helyi asszonyok, férfi-
ak, legalább 30-an, segédkeztek.
A rendezvénysátor hamar meg-
telt, de csupán fél óra kellett ah-

hoz, hogy kiszolgáljanak több
száz embert. 

Vigh László kiemelte, hogy az
adventi disznótoroson minden

évben részt vesznek a megye, a
választókörzet és a megyeszék-
hely prominens személyiségei. A
politikai vezetõk mellett a kultú-
ra, az egészségügy, a közmûvelõ-
dés, az oktatás és a sport terüle-
tén munkálkodók, valamint vállal-
kozók is szerepelnek a meghívot-
tak között. Idén sem maradt el a
vidám megmérettetés, mely so-
rán régi kolbásztöltõ berendezé-
sekkel kellett a vezetõ tisztségvi-

selõknek hölgyek segítségével
kolbászt tölteni, a lehetõ leggyor-
sabban és persze a lehetõ leg-
hosszabbra. A viadalt Rigó Csaba,
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nyerte meg.

Az eseményen bemutatót tar-
tott a Zalai 47. Honvédzászlóalj
Hagyományõrzõ Egyesület. Mint
elhangzott: az egyesület célja
többek között az 1848/49-es ma-
gyar forradalom és szabadság-

harcban részt vett zalai honvédek
emlékének, valamint a Zala vár-
megyei vonatkozású események-
nek a megõrzése, bemutatása, és
mind szélesebb körben való meg-
ismertetése.

A hagyományos disznótoros
ételeket felvonultató fõzõcsapat-
nak még arra is volt ideje, hogy
elõzõ nap kocsonyát készítsen,
amit ajándékba vihettek haza a
vendégek.

A FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁRON 

Évbúcsúztató disznótoros
A felsõrajki termelõi és kézmûves vásár záró eseményeként ismét

adventi disznótorosra invitálták az érdeklõket az elmúlt év
decemberében. A Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési
Egyesület és a Szent Imre Általános Iskola szervezte rendezvényen a
vendéglátók igencsak kitettek magukért, ami már névjegyévé vált az
évbúcsúztató disznótorosnak.

A Zalaszentivánon az elmúlt év vége hagyományosan az adven-
ti programokkal telt. Az adventi gyertyagyújtás négy eseményén a
„Szeretet jegyében” címmel szólt a meghívott elõadók interaktív
zenés mûsora. A rendezvények az Élhetõbb Zalaszentivánért
Közhasznú Egyesület Védõháló a családokért pályázata keretében
valósultak meg, nagy érdeklõdés mellett.

A kép illusztráció
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Lenti várossá nyilvánításá-
nak 41. évfordulóját ünnepel-
ték január 4-én. A városnapi
rendezvény szentmisével kez-
dõdött a Szent Mihály-temp-
lomban, majd a mûvelõdési
központ színháztermében foly-
tatódott, ahol az arra érdeme-
sek kitüntetéseket vehettek át. 

A mûvelõdési központ szín-
háztermében a hévízi Musica
Antiqua Együttes mûsora után
Horváth László polgár-
mester tekintett vissza a
múltra. Mint mondta,
Lenti 41 évvel ezelõtt in-
kább katonavárosként
volt ismert, melynek ha-
gyományait ma is ápol-
ják. Késõbb kereskedõ-
városként jegyezték, ma
fürdõvárosként. Mind-
emellett Zala megye déli
térségének szervezõ
központja, gyógyhely és
turisztikai központ. A vá-
ros olyan adottságokkal
rendelkezik, amelyekre
alapozva, az itt lakók
összefogásával, Lenti el-
indulhatott a hosszú tá-
vú fejlõdés útján. A beru-
házások 2020-ban is folytatód-
nak. Megemlítette, hogy a geo-
termikus energia felhasználását
valamint a zöld város kialakítását
szolgáló projektekre 3 milliárd
forint áll rendelkezésre ebben az
évben. Befejezés elõtt állnak a
humán szolgáltatások és kapaci-
tások fejlesztése valamint a ha-
táron átnyúló projektjeik. Idén
állami beruházásban megkezdõ-
dik a Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola felújítása a kézilabda-
csarnok megépítésével. Ezek
együttesen 2 milliárd forint fel-
használását jelentik. A központ-
ban és a városrészekben folytat-
ják az utakat, járdákat, csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszereket,

közmûveket, középületeket
érintõ felújítási munkákat is.
Mindezek azt szolgálják, hogy
Lenti együtt fejlõdhessen a régi-
óval és az országgal. Kiemelte,
hogy az elmúlt év októberében

újabb öt évre kapott bizalmat a
városlakóktól, ami nagy megtisz-
teltetés, egyúttal nagy felelõs-
ség is. A képviselõ-testülettel
együtt az itt élõkért kívánnak
dolgozni az elkövetkezõ évek-
ben is. Lenti város fejlõdése kö-
zös cél, ezért a feladatok elvég-
zésében továbbra is számítanak
a lakók együttmûködésére. 

Hangsúlyozta, hogy a dinami-
kusan fejlõdõ fürdõváros tiszta,
rendezett, barátságos és vonzó
arculatával otthont ad az itt
élõknek és nyitott kapukat az ide
látogatóknak. 

Dr. Benkõ Tibor honvédelmi
miniszter köszöntõjében az új
évre is utalva, azt kívánta, hogy

valósuljon meg a város fejlõdé-
sét szolgáló valamennyi elképze-
lés. Kiemelte, az eredményekért
azonban tenni kell, és ehhez
meg is van az akarat. A város ka-
tonai múltjára felidézve azt

mondta, hogy 1951-ben itt ala-
kult meg Magyarország egyik
legfontosabb katonai szerveze-
te. A város a mai napig õrzi en-
nek hagyományát. Hivatásos ál-
lomány már nincs, ugyanakkor
nagyon sok katona maradt itt és
telepedett le Lentiben, megta-
lálva otthonát. Kiemelte, a zalai
városban, a haza, a város, a szü-
lõföld iránt elkötelezett embe-
rek élnek. Lenti sok-sok olyan
neves embert adott a hazának,
akikre büszke lehet a város. 

Az ünnepség az önkormány-
zati alapítású elismerések átadá-
sával folytatódott. A Lenti Váro-
sért Díjat Kovács Zoltán gyógy-
pedagógusnak és fotósnak ado-

mányozták. A város közmûvelõ-
déséért kitüntetést Német-
Baksa Judit, a városi könyvtár
igazgatója vehette át. Bazsika
Katalin, a rendelõintézet védõ-
nõje a város egészségügyéért ki-

tüntetésben része-
sült. Lengyel Mari-
ann, a Kolping Gon-
dozási Központ élel-
mezésvezetõje a szo-
ciális gondoskodásért
és gyermekvédelem-
ért járó díjat kapta. A
város sportjáért díjat
Rábel László, a Mar-
garéta Presszó és Te-
kézõ tulajdonosa ve-
hette át. Szabó Júlia
úszó, a Lenti Úszó-
klub válogatott ver-
senyzõje, az Arany
János Általános Iskola
nyolcadikosa a város
ifjúsági sportjáért dí-
jat érdemelte ki. A

Lenti Város Közösségi Életéért
díjat a 362. számú Szent Mihály
Cserkészcsapat kapta, amit Ko-
vács András rover õrsvezetõ és
Kalmár Imre csapatparancsnok
vett át. A város gazdaságáért el-
nevezésû kitüntetésben Lantos
László, a Lan-Tel-Ker Kft. ügyve-
zetõje részesült. 

A Kerka Táncegyüttes mûsora
után tartott állófogadáson Vigh
László országgyûlési képviselõ
mondott pohárköszöntõt. A ren-
dezvénytéren forralt borral, lán-
gossal várták a városlakókat és a
vendégeket. Az ünnepséget a
hagyományos városnapi tûzijá-
tékkal zárták. 

Antal Lívia

Zala megye és a Balaton régió
legtöbb filmrajongót befogadni
képes, pazar hangzást és kelle-
mes klímát kínáló mozija nyitotta
meg kapuit Gyenesdiáson. A Li-
get Plex Cinema a Liget Pláza ke-
leti oldalán a legmodernebb digi-
tális a legmodernebb digitális ve-
títõgéppel, RealD passzív szem-
üveges 3D rendszerrel, profi
hangrendszerrel, a legprofibb-
nak számító hangzásvilággal, va-
donatúj spanyol mozis fotelso-
rokkal, 16 méter széles óriás ve-
títõvászonnal, szolid jegyárakkal
és popcorn büfével is várja a
filmbarátokat. 

Az avatóünnepségen Gál Lajos,
Gyenesdiás polgármestere fel-
idézte, hogy az kilencvenes évekig
mûködött egy kisebb mozi a tele-
pülésen, ami késõbb bezárt. A
Keszthely határában lévõ Liget

Plázában két évtizeddel ezelõtt
már terveztek ugyan egy filmszín-
házat, de az csak egy „betonszar-
kofág torzó” készültségi fokig
épült meg, majd a cég felszámolás
alá került. A tíz munkavállalót fog-
lalkoztató filmszínház a vetítése-

ken kívül konferenciák, elõadások
megtartására is lehetõséget ad.

Az avatóünnepségen Iván
László, a cég ügyvezetõ igazgató-
ja bejelentette: A kéttermes, hi-
ánypótló mozit a nyíregyházi Sza-
bolcs Cinema Kft. 250 millió forin-
tos beruházással hívta életre. A
300 személyes nagytermet és a
másfél hónap múlva megnyíló
120 személyes kisebb termet a
2D-s és 3D-s filmekhez is alkal-
mas hang- és fény technikával
szerelték fel. A hatvan centi szé-
les székeik pedig a maximális ké-
nyelemrõl gondoskodnak. A
Kisvárdán és Fehérgyarmaton is
filmszínházakat üzemeltetõ tulaj-
donos elárulta, hogy minden ha-
zai filmforgalmazóval korrekt
szerzõdéses kapcsolatban van-
nak, így a fõvárosi plázákkal egy
idõben lesznek láthatóak majd a
legsikeresebb filmalkotások is.

EGY RÉGI ÁLOM TELJESÜLT

Mozi nyílt Gyenesdiáson 

Gál Lajos és Iván László nyitotta meg a mozit

A kitüntetettek nevében Kovács Zoltán mondott köszöntõt

Lenti 41 éve város

– Tavaly indítottuk el elõször ezt
a téli programot azzal a céllal, hogy
a Zala megyei növényvédõsök kö-
zösségét összekovácsoljuk, ezáltal
felpezsdítsük a növény-orvosi éle-
tet – mondta dr. Varga Zsolt, a
Növényorvosi Kamara Zala Megyei
Szervezetének elnöke. A szakmai
konzultációknak már tavaly is nagy
sikere volt a tagság körében, ahogy
idén is, hiszen 70-80 fõ vett részt
rajtuk. Mindkét napra igyekeztünk
egyrészt független szakmai elõ-
adókat hívni, hogy a növényvédel-
mi aktualitásokról továbbképzési
jelleggel informálódjanak a kollé-
gák. Másrészrõl cégek területi kép-
viselõit invitáltuk, akik az új techno-
lógiáikat és az új növényvédõ sze-
reiket mutatták be. A második
szakmai napunkat megtisztelte je-
lenlétével dr. Tarcali Gábor. A
Növény-orvosi Kamara országos el-
nökétõl elsõ kézbõl kaptunk tájé-
koztatást többek között a kamará-
ban zajló munkáról, a rendeletmó-
dosításokról, a tagdíjváltozásról, a
drónhasználat kérdésérõl valamint
a növényvédõ szerek kivonásáról.
Ebben a ciklusban, melynek utolsó
évét éljük, jelentõsen megnõtt a
zalai kamara taglétszáma, ami kö-
zelít a 160 fõhöz. Az ötven százalé-
kos részvétellel így teljesen elége-
dettek lehetünk, a figyelembe vé-
ve, hogy vannak inaktív tagok. A
szakmai napokon mindazonáltal
minden olyan zalai növényorvos
részt vett, aki aktívan mûveli szak-
máját. Idén is lesz sportnap. Elsõ al-

kalommal tartanánk növényorvosi
bált novemberben, ami szintén
erõsítheti a kollégák és családjaik
közötti kapcsolatot. 

Dr. Tarcali Gábor, a Növény-
orvosi Kamara országos elnöke a 20
éve köztestületi formában mûködõ
szervezetet érintõ aktualitásokról
beszélt. Mint mondta, az elmúlt 20
év igazolta a növényvédõ kamara
szükségességét és létjogosultsá-
gát, hiszen tevékenységének is kö-
szönhetõ, hogy a növényvédelem a
mai napig meghatározó tényezõ a
magyar mezõgazdaságban. Kitért
arra, hogy a globális felmelegedés
miatt egyre inkább okolják a mezõ-
gazdaságot az EU-ban, ezen belül is
a növényvédelmet, ami, ahogy fo-

galmazott, kémiai növényvédõ sze-
rek nélkül nem létezhet. A
növényorvosi kamarának éppen
ezért az a legfontosabb feladata,
hogy a növényvédelem a lehetõ
legbiztonságosabb és a legkör-
nyezetbarátabb legyen. Hangsú-
lyozta, a növényvédelem kulcskér-
dés, az élelmiszerbiztonság a talaj-
nál és az egészséges növénynél
kezdõdik, melyben a növényorvo-

soknak rendkívül fontos szerepe
van. Jelezte, hogy tavaly a növény-
védelmi szövetséggel aláírt együtt-
mûködés azt szolgálja, hogy együtt
hatékonyabban tudjanak fellépni a
növényvédõszer-hatóanyagok ki-
vonása ellen. Kitért egyebek mel-
lett a növény-orvosi doktori cím
odaítélésére is. Mint mondta, tör-
téntek elõrelépések, de a kamará-
nak továbbra is dolgozni kell azon,
hogy a humán és az állatorvos mel-
lett a növényorvos is megfelelõ
helyre kerüljön a megbecsülésben,
ezzel a doktori címmel is.

Növényorvosok a növényvédelem aktualitásairól
AMagyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala

Megyei Területi Szervezete Növényvédelmi kihívások 2020-
ban címmel tartotta meg két évindító rendezvényét január-

ban, Zalakaroson. A tagság nagy érdeklõdése kísérte mindkét szak-
mai napot, melyek több növényvédõ szer gyártó és forgalmazó cég
támogatásával valósultak meg.

Kabai Gábor, a Zala Megyei Szervezet titkára, 
Dr. Tarcali Gábor, a Növényorvosi Kamara országos elnöke,

Dr. Pénzes Béla egyetemi tanár, Gaál Orsolya, a Zala Megyei Szervezet
alelnöke, Dr. Varga Zsolt, Zala Megyei Szervezet elnöke


