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TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS PARK JÖN LÉTRE NAGYKANIZSÁN

A körforgásos gazdaságra épül
A MOL és a Pannon Egyetem
által alapított MOL-PE Circular
Economy Science Park Nonprofit
Zrt. (Körforgásos Gazdaság Tudományos és Innovációs Park)
célja, hogy a Pannon Egyetem
tudásbázisára és a MOL menedzsment- és szakmai tudására
építve a körforgásos gazdaság
európai innovációs- és kutatóközpontját építsék fel. A mintegy 30 milliárd forint értékû fejlesztés keretében világszínvonalú kutatás-fejlesztési infrastruktúra jön létre Nagykanizsán és
Veszprémben.

Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter kiemelte: –
A kormány gazdaságfejlesztési
stratégiája az egyes ágazatok és
vállalataik fejlesztéséhez érdemben hozzájáruló, központi tudásipari szereplõkként számol a felsõoktatási intézményekkel. Szándékaink szerint a megújuló kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer alapvetõen a hazai egyetemek köré épül fel, ennek érdekében erõsíteni kell vállalati kapcsolataikat, részben erre szolgálnak
az országszerte létesülõ science
parkok. Természetessé kell válnia
annak, hogy a felsõoktatásban
meglévõ tudásra alapozó kutatások eredményei új technológiák
és termékek formájában utat találnak a piaci hasznosításig. A körforgásos gazdaság fejlesztése a
tiszta Magyarország és a fenntartható gazdasági növekedés érdekében a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv több intézkedésével is támogatott törekvés.
A MOL-PE Circular Economy
Science Park Nonprofit Zrt. tervezett kutatás-fejlesztési és hasznosítási projektjei nemzetközileg
versenyképes körforgásos technológiák és termékek fejlesztését
célozzák meg. Többek között a
körforgásos hulladékgazdálkodásra, a megújuló energiákra, pl. a
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hidrogéngazdaságra, az akkumulátorok újrahasznosítására, a
széndioxid hasznosításra, valamint a fenntartható vízgazdálkodásra összpontosítanak.
Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje kiemelte:
– Az ország legnagyobb cége,
Nagykanizsa városa és a Pannon
Egyetem között példaértékû beruházás jön létre, amely komolyan
alapoz arra a MOL-nál és a városban 20 éve mûködõ egyetemi
kampusznál felhalmozott tudásra,
amely jelentõs kutatásokat, és kutatókat fog a városba vonzani. A
késõbbiekben a kutatások eredményeként munkahelyek is teremtõdnek majd. Az együttmûködés fókuszában a körforgásos
gazdaság jövõbe mutató kutatási
területei állnak, amely mint
globálisan, Európában és Magyar-

országon is kiemelt figyelmet érdemelnek. Az országban egyedülálló kezdeményezés, hogy egy a
versenypiacon jól teljesítõ magyar
cég és egy egyetem fog össze a
kutatási területeken folyó munkákban.
Világi Oszkár, a MOL-csoport Innovatív Üzletágak és Szolgáltatá-

sok ügyvezetõ igazgatója elmondta: – A MOL frissített,
„2030+ Shape Tomorrow” stratégiájának egyik alappillére, hogy
kulcsszereplõk legyünk a régió
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
körforgásos gazdaságában.
(Folytatás a 3. oldalon)

MEGYE

2
Nincs még egy olyan ételünk,
mint a tojás, amelyhez õsidõk
óta ne fûzõdne olyan sok hiedelem és szokás. Nemcsak az emberiség õsi tápláléka, de egyben
a legrégebbi szimbóluma is. Jelképe a termékenységnek, a megújuló életnek számos kultúrában.
A tojás a kereszténység megjelenésével a húsvéti ünnepek egyik
jellegzetes szimbóluma lett.

– Húsvétkor a keresztény emberek Krisztus feltámadásáról emlékeznek meg. A tojás az egyházi
szimbolika szerint ezért jelképezi a
sírjából feltámadó Krisztust, amely
húsvét vasárnap reggelén a templomba vitt szentelendõ ételek között mindig megtalálható volt a római katolikus közösségekben –
mondja érdeklõdésünkre Kiss Nóra,
a Göcseji Múzeum néprajzosa, muzeológusa. – A tojás keresztény
ikonográfiában a szüzesség, mint
például a Mária-ábrázolásokon, továbbá a termékenység, születés,
élet, remény és feltámadás jelképe. A kígyótojás, a feltört tojás viszont a rossz, az ördög jelképe. De
már a kereszténység elõtti idõkben is használták a tojást a vallási
szertartásokhoz. A tojás húsvéti
szerepe összefüggött az ókori Közel-Kelet egykori tavaszi évkezdetével is.
– A tojással kapcsolatosan milyen általánosan elterjedt népszokások alakultak ki?
–Termékenységvarázsló jellege
miatt fontos szerepet töltött be a
népszokásokban. Lakodalmakkor a
menyasszony széke alá gurították
a házasság termékenységének, a
könnyû szülésnek biztosítására. Az
újszülött elsõ fürdõvizébe tojást
tettek, vagy megsimították vele

A TOJÁS ÕSIDÕK ÓTA

Táplálék és szimbólum

Kiss Nóra
az arcát, hogy szép és egészséges
legyen. De már a szerelemkeltésben is nagy jelentõsége volt. A lányok piros tojással adták udvarlójuk tudtára, hogyan éreznek iránta. Se szeri, se száma a hiedelmeknek. A nagypénteki tojás szerencsét hozott annak, aki megette,
például kártyajátékban. A húsvéti
szentelt tojást a háztetõn átdobták, és ahova leesett, elásták a
földbe, hogy ne üssön villám a
házba. Ha valaki eltéved, de arra
gondol, akivel a húsvéti tojást ette, megtalálja az utat. Egészséget
is reméltek tõle. Húsvét napján
ezért tettek a mosdóvízbe piros
tojást. Nem feltétlenül a húsvéthoz kötõdik a gyümölcsfák megóvására tett kísérlet, mert április

GÉBÁRTI KÉZMÛVESEK HÁZA

Online húsvéti mûhelygaléria
Immár negyedik alkalommal
online formában tudjuk megrendezni népszerû programsorozatunkat a Nyitott Mûhelygalériák
Napját. Húsvétot megelõzõ bõ
két hétben az ünnepre hangolódunk.
Kézmûves foglalkozásaink keretében a következõ tevékenységeket próbálhatják ki otthonukban: Csuti Tibor fazekasmesterrel levegõn száradó gyurmá-

ból karcolt és rátétmintás tojást
készítünk. Száradás után olyan,
mint az agyagtojás, amit tojásfára akaszthatunk vagy ajándékkísérõként is adhatunk.
Horváth Éva nemezelõvel tûnemezeléssel tojást készítünk és
hagyományos technikával nyuszit nemezelünk. A gombostûfejes viaszos írókázást is bemutat-

24-én Szent György napján kellett
napfelkelte elõtt egy tojást dobni
az egyik fa törzséhez.
– A tojás õsi táplálék. Fûzõdnek-e olyan hozzá hiedelmek,
hogy a tyúkok sokat tojjanak?
– Igen. Például a Luca-napi
kotyolás szövegében azt kívánják,
hogy a gazdasszony tyúkjai jól tojjanak. Ünnepnapon és vasárnap
kölessel vagy kendermaggal kellett etetni õket. Göcsejben a következõ járta: ahova a pap leül,
azt a helyet fel kell söpörni és a
szemetet a tyúkólba dobni, hogy
a tyúkok egész évben jól tojjanak.
Persze fontos volt az „utódlás” is.
Ha a kotlós alá páratlan számú tojást tesznek, sok csibe kel ki, vélték. Gönczi Ferenc néprajzkutató
gyûjtésébõl tudjuk: a tojásokat
férfikalapból kell a kotlós alá tenni, hogy jól kikeljenek. A téli terméketlen idõszak után éppen
húsvét idejére esett, hogy újra
tojtak a tyúkok. Nem véletlen tehát, hogy az elsõ tojásokat megbecsülték, szívesen feldíszítették,
és többek között a locsolóknak
ajándékozták. A 17-18. századig
tiltott étel volt a húsvéti ünnepeket megelõzõ nagyböjt idején,
nemcsak húst és zsírral készült
ételeket, de tojást sem volt szabad enni. Alapvetõen azért jellegzetes húsvéti étel a tojás, mert a
sírjából feltámadó Krisztust jelképezi.
Antal Lívia

ja. Mecséri Cecília játszóházvezetõvel húsvéti szagos vizet
készítünk, levendula illatú locsolópermetet, vizet és krémparfümöt. Ollárné Zubor Beatrix mesterszakács a nyuszikalács sütését
mutatja be. Pozvai Andrea népi
játékkészítõvel tojást berzselünk, vesszõbõl és textilbõl ablakdíszt készítünk.
A képekre kattintva a tárgyak
elkészítésének képes leírását találja. A „Múltidézõ” alatt pdf formátumban is megtalálhatóak és
letölthetõek a foglalkozások.
Jó munkát kívánunk!

www.kereszturyvmk.hu/kh/programok/online-husveti-nyitott-muhelygaleriak-napja

Olyan speciális kézi ultrahang
diagnosztikai készülékhez jutott
hozzá a zalaegerszegi szívsebészet, amely nagyban megkönynyíti a betegek mûtét utáni
vizsgálatát. Az eszköz beszerzését Farkas Imre nyugalmazott
elnök-vezérigazgató alapítványa támogatta.

– A történet a Lions Club tavalyi báljáig nyúlig vissza, amikor is
Farkas Imre és családja felajánlotta segítségét. Nagyon meghatódtam, mert kérés nélkül tették,
és ahogy általában lenni szokott,
nem nekem kellett támogatásért
folyamodnom a szívbetegek érdekében – mondta dr. Rashed
Aref PhD szívsebész, a szívsebészet osztályvezetõ fõorvosa. Számomra ez a bál azért felejthetetlen, mert nagyszerû emberekkel
találkoztam, akik fontosnak tartják a szívsebészet jelenlétét Zalaegerszegen, amely nemcsak a városé, hanem a régióé. Ekképpen
Gyõrtõl Balatonfüreden át Nagykanizsáig másfél millió ember

KULTÚRA

JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS HÚSVÉT ALKALMÁBÓL

Mûvészi tojásokat festettek
Húsvéti Tojás Aukciót indít a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem. A kezdeményezés alapötlete az volt, hogy a Zalaegerszegen
alkotó mûvészek húsvét alkalmából, jótékonysági céllal, öt darab –
70 centiméter nagyságú, mûgyantából készült – tojás felületére alkossanak, amik majd árverésre kerülnek.

Tóth László, a hangversenyterem vezetõje arról tájékoztatta a
sajtót, hogy az alkotók kiválasztása
egy felhívás alapján történt, majd
a jelentkezés sorrendje döntötte
el, hogy ki legyen az aukcióban
résztvevõ öt képzõmûvész. A jelentkezések alapján Bánfalvi Rita
és Müller Roxána ékszertervezõk,
Kiss Ágnes Katinka festõmûvész,
Szabolcs Péter szobrászmûvész,
Nemes László, valamint Nagy Kálmán festõmûvészek vettek részt a
mûvészi „tojásfestésben”.
Az alkotások elkészültek, melyek tökéletesen tükrözik az egyes
mûvészek stílusjegyeit, technikájukat, színvilágukat. „Nagy öröm volt
számunkra, hogy az alkotók minden megkötés nélkül is megtalálták a megmunkálandó forma és
felület kapcsolódását a saját képi
világukhoz” – fogalmazott Tóth
László. Hozzátette: az aukciónak
három fõ célja van, egyrészt, hogy

KORSZERÛ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZT KAPOTT A SZÍVSEBÉSZET

Fonendoszkóp helyett ultrahang
szívsebészeti ellátásáért felel.
Nincs még egy ilyen osztály a
megyei kórházban, sõt a régióban sem. Támogatásukkal olyan
mûszert sikerült beszereznünk,
amibõl kevesebb, mint tíz darab
van az országban. Jelentõsége
ennél is nagyobb, amit pontosan
értenek azok, akik nap mint nap a
szívgyógyászatban dolgoznak.
Az orvosok köztudottan fonendoszkóppal hallgatják a betegek szívét, tüdejét. Az új mûszerrel a halláson alapuló diagnosztikát tudtuk felváltani ultrahang
alapú diagnosztikává. Ez a kis kézi mûszer egy ultramodern fonendoszkóp, amellyel nemcsak
hallanak, de látnak is az orvosok.
A készülék fejét csak rá kell tenni

Farkas Imre és dr. Rashed Aref PhD
az új ultrahang diagnosztikai készülékkel
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adott mûvészt, a harmadik pedig,
hogy jótékony célt szolgáljon. Emiatt gondoltak arra, hogy egy árverés keretében értékesítik a tojásokat. A befolyt összeg fele az adott
mûvészhez kerül, a másik felét pedig a Zalaegerszegi Gyermekotthonnak ajánlják fel. A mûveket március 25. és április 3-a között lehet megtekinteni a város öt pontján (Windoor székház,
Mimosa Lounge, Díszpinty
Gasztro Bár, Royal Ékszerüzlet és Art Mozi). Az
online árverés pedig április 3–6. között zajlik.
A hangversenyterem
vezetõje elmondta: az
online aukció során számítanak a helyi cégek,
vállalkozók és magánemberek részvételére és aktivitására. Bíznak a program sikerében, és hogy az
aukción keresztül értékesíteni tudják az alkotásokat. Szeretnék, ha a Húsvéti Tojás Aukció egy
Nagy Kálmán alkotásával
évente ismétlõdõ mûvéaz alkotásokat az emberek közé vi- szeti eseménnyé válna a városban.
gye, másrészt, hogy támogassa az
– pet –

a beteg szívére, hátára, és egybõl
látni a helyzetet a kijelzõn. A hagyományos fonendoszkóppal, ha
valami rendellenességet hallunk,
el kell küldeni a beteget röntgenre. A reggeli vizitekkor használatos új mûszerrel viszont már nem
szükséges, mert azonnali diagnózishoz juthatunk, nem beszélve
arról, hogy a beteg sokkal kevesebb röntgensugárnak van kitéve. Azt gondolom, amikor egy orvos korszerû eljárást tud alkalmazni, és haladhat a korral, azzal
csak még több jót tesz a betegeknek. Ez a lényeg, és az õ nevükben is kifejezem köszönetemet a példátlan felajánlásért.
Farkas Imre, Zalaegerszeg
Díszpolgára azt hangsúlyozta,
hogy a szívsebészet nagyon magas szakmai színvonalon dolgozik, aminek sok ember köszönheti életét a régióban. Felidézte a
báli estét, amikor az osztályvezetõ fõorvossal beszélgetve kiderült, hogy a szívsebészeti osztály
soha nem lehet annyira felszerelve, hogy ne kelljenek új eszközök. Mint mondta, rögtön fel-

ajánlotta az általa alapított alapítvány támogatását, amely öt
millió forintot tudott biztosítani
a Zalai Szívgyógyászatért Alapítványon keresztül az új eszköz
megvásárlásához. Boldog és
büszke, hogy tudott segíteni.
Csapatával azt vallja, kötelessége
segíteni annak, aki megteheti.
A zalaegerszegi szívsebészeten évente 600 mûtétet végeznek. Négy katéteres laborral és
tíz város kardiológiai sürgõsségi
osztályával állnak kapcsolatban.
Az év 365 napján, a nap 24 órájában bármikor küldhetnek hozzájuk beteget. A Zalai Szívgyógyászatért Alapítvány kéri, hogy az
szja 1 százalékának felajánlásával
segítsék a szívsebészet munkáját.
Antal Lívia
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TÉRSÉG

AKTUÁLIS

Sajtóközlemény
A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS ELNÖKÉNEK
2021. MÁRCIUS 18-ÁN HOZOTT DÖNTÉSEIRÕL
A koronavírus járvány következtében a 27/2021. (I. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben képviselõ-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen lehetõség, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat-és hatáskörét a közgyûlés
elnöke gyakorolja. A megyei közgyûlés munkaterv szerinti, 2021.
március 18-i ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor..

A Zala Megyei Közgyûlés képviselõi és nem képviselõ bizottsági
tagjai részére az elõterjesztések a
Szervezeti és Mûködési Szabályzatban foglaltak alapján kerültek
megküldésre. Az elõterjesztésekkel kapcsolatban a képviselõk a
közgyûlés elnökének küldhették
meg észrevételeiket, esetleges
módosító indítványaikat.
A napirendet alkotó nyolc elõterjesztés tekintetében a közgyûlés elnöke meghozta döntését.
Összeállításra került az elnöki beszámoló, amelyet két tájékoztató
elfogadása követett.
A Zala Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Fõosztályának vezetõje, Dávidné Gergál Rozália
elõterjesztésében jelezte, hogy
Zala megye az átlagosnál jobb
munkaerõpiaci mutatókkal rendelkezõ megyék közé tartozik.
2020-ban a nyilvántartott álláskeresõk havi átlagos száma 9,7 ezer
fõ volt. A nyilvántartott álláskeresõk havi átlagos száma a megyében 2018 júniusában alakult a legkedvezõbben 6,4 ezer fõvel, s ezt
követõen is rendkívül alacsony
volt a munkanélküliség nagyságrendje a megyében egészen a világjárvány kialakulásáig. 2020. évben a nyilvántartott álláskeresõk
érintett létszáma 23 937 fõ volt a
megyében, amely a vírushelyzetbõl adódóan a 2019. évinél közel

Dr. Pál Attila elnök
3745 fõvel, 19%-kal több. Az álláskeresõk érintett létszámából 10
762 fõ vált foglalkoztatottá, ebbõl
támogatással 5 071 fõ, támogatás
nélkül 5 691 fõ helyezkedett el. A
támogatások között a GINOP projektek mellett jelentõs szerepet
töltenek be a TOP foglalkoztatási
megállapodások is, amelyek révén
2020-ban a tervezettnél magasabb számú, 471 fõ bevonására
került sor bérjellegû támogatás,
vállalkozóvá válási támogatás,
képzési támogatás, vagy szolgáltatás eszközével.
A Volánbusz Zrt. Zala megyét
érintõ tevékenységét Busa Csaba,
a Volánbusz Zrt. dunántúli régiójának forgalmi vezetõje és Dr. Bói
Lóránd üzemeltetési vezérigazgató-helyettes ismertették. A végállomási infrastruktúra fejlesztés
tekintetében kiemelhetõ, hogy
2019. novemberében került átadásra a részben TOP pályázati
forrásból megvalósult Lenti autóbusz-állomás beruházás, melynek
keretében a régi korszerûtlen, elavult autóbuszállomás helyén egy
modern, a mai kor elvárásainak
megfelelõ állomás került megépítésre, amely 6 induló és 3 érkezõ
kocsiállással rendelkezik. A mûszaki infrastruktúra fejlesztése során
a keszthelyi, a lenti, valamint a
nagykanizsai mûszaki telepen is
felújították a szerelõaknákat, to-

vábbá a jármûbeszerzések területén is elõrelépés történt: 2019.
évben a VOLÁNBUSZ Zrt. jármûállománya megyénkben 4 db
NEOPLAN típusú autóbusszal bõvült, míg a helyközi közszolgáltatási feladatok ellátására 2020-ban
17 db autóbusz forgalomba helyezése valósult meg. 2020. szeptember 28-ától visszaállt Budapest - Zalaegerszeg viszonylatban
5, Budapest - Nagykanizsa viszonylatban 4, naponta közlekedõ
járatpár. Az autóbuszjáratok menetrendje úgy került kialakításra,
hogy az felezi az InterCity vonatok indulásait, illetve napon belül
egyenletes, így a fõvárosba utazók számára optimális indulási és
érkezési idõpontokat biztosít.
A továbbiakban módosításra
került az önkormányzat 2021. évi
költségvetése, amelynek fõösszege 873.307 eFt-ról 919.210 e Ftra változott a Zala Megyei Önkormányzat
TOP-1.5.1-20-202100027 jelû pályázatának pozitív
elbírálása következtében, és a
megye megújította jelképeirõl,
valamint azok használatának szabályozásáról szóló rendeletét is.
Döntés született az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság által kiírt pályázati felhívás
nemzeti értékek bemutatása és
népszerûsítése tématerület keretében megvalósítható bruttó
3.810.000 Ft összegû támogatási
igény jóváhagyásáról, majd a közgyûlés elnöke határozott a TOP
keretében az Irányító Hatóság által megküldött döntési javaslatok
vonatkozásában, ezzel közel 2,3
Mrd Ft összegû támogatásban részesül öt közlekedésfejlesztési beruházás, amelyeket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatósága valósít meg. A 20142020-as uniós költségvetési ciklusban a megyei TOP keretösszeg
lekötése így már meghaladja a 30
Mrd Ft-ot.
Végezetül határozat került
elfogadásra az uniós kisebbségek
ügyét
támogató
Minority
SafePack kapcsán.

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS PARK JÖN LÉTRE NAGYKANIZSÁN

A körforgásos gazdaságra épül
(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt a célt támogatja, hogy
Nagykanizsán a jövõ tudásbázisát
teremtjük meg, amelynek egyik
fõ feladata a körforgásos gazdaságban elengedhetetlen szerepet
játszó hulladékfeldolgozási és újrahasznosítási technológiák kifejlesztése lesz. A MOL elkötelezte
magát az ellátásbiztonság és a
fenntarthatóság mellett, és úgy
szolgálja ki a növekvõ energiaszükségletet, hogy közben fokozatosan megteremti a karbonsemleges jövõ feltételeit. Már a
következõ öt évben 310 milliárd
forintot költünk a körforgásos
gazdaság fellendítésére, és minden erõnkkel támogatni fogjuk az
ehhez szükséges kutatás-fejlesztési munkát is.
A projektcég Nagykanizsán a
tervek szerint mintegy 18.000
nm-en építi fel a kutatóintézet új
létesítményeit (kutatási-oktatási
központ, inkubációs központ, három robbanásbiztos laborépület,
víztechnológiai laboratóriumok és
kutatói apartmanház), Veszprémben pedig további, KFI-tevékenységet támogató beruházásokat valósít meg.
Gelencsér András, a Pannon
Egyetem rektora hangsúlyozta: –

Úgy vélem, hogy a MOL és a Pannon Egyetem között már több
mint hét évtizede fennálló, eddig
is számos jelentõs innovációs
eredményt hozó kutatás-fejlesztési együttmûködésünk ezzel a
kezdeményezéssel szintet lép. Fókusza ráadásul a XXI. század egyik
legnagyobb kihívása, az emberi
tevékenységek természetre gyakorolt káros hatásainak tudatos
mérséklése, a környezetterhelés
csökkentése, az értékes erõforrások megõrzése a jövõ generáci-

ói számára. Reményeim szerint
mindez a régió gazdaságát, elismertségét, az itt élõk boldogulását is támogatja.
A tudományos és innovációs
park céljai között szerepel az is,
hogy a térségbe vonzzon innovatív cégeket, startup-okat, spinoff
vállalkozásokat, ezáltal középtávon
munkahelyteremtõ projektek is
létrejöhetnek a régióban. A jövõ
fenntartható iparágainak gazdasági és mérnöki utánpótlásával az oktatás is fontos szerephez jut majd.

A tudományos és innovációs park látványterveken
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Klímavédelem és energiahatékonyság
KEHOP-1.2.0-15-2016-00002 azonosító számú projektje keretében 2021. február 24-én 10 órai kezdettel tartotta éves ülését a Zala Megyei Klímaplatform. Az eseményre az online térben került sor,
amely lehetõvé tette, hogy a résztvevõk érdekes elõadásokat hallhassanak a körforgásos gazdaság, az egyablakos energetikai felújítás és az energiaszegénység elleni küzdelem témáiban. Az ülést
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke nyitotta meg.

Bevezetõjében néhány egyszerû példával szemléltette, milyen
apróságokon múlik a klímatudatosság és milyen remek és egyszerû lehetõségek állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy mi magunk is
hozzájáruljunk a klímavédelemhez.
Kiemelte ennek a materiális vonatkozáson túli közösségépítõ, közösségformáló jellegét is.
Elsõ elõadóként dr. Németh
Kornél egyetemi docens, a Pannon
Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ
intézetigazgatója szólt a világgazdaságban végbemenõ anyagáramlások volumenérõl és irányairól, a technológiai fejlõdés eredményezte anyagmennyiség és
anyag-sokféleség növekedésérõl;
a mûanyag, a beton és a fém, mint
újrahasznosítható anyagok világban jelenlévõ nagyságáról. Szemléltette a lineáris gazdaság és a
körforgásos gazdaság közti különbséget mind a nyersanyag kitermelés, mind a keletkezett hulladék mennyiségére történõ kitekintéssel, valamint összegyûjtötte
azt, hogy a különbözõ elvû megközelítések mit értenek a körforgásos gazdaság definíciója alatt.
Bemutatta a körforgásos gazdaság mûködési modelljét és szót ejtett az Európai Unió által megfogalmazott zöld megállapodásról, a
Green Deal-rõl is. Végül a területi
és települési szinten meghozható
döntések és lépések mellett kiemelte az egyéni – fogyasztói
szintû – felelõsséget is: „tudd és
csináld is meg”.
Ezt követõen Kárpáti Veronika,
a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal térségfejlesztési és pályázati
munkatársa mutatta be azt a Zala
Megyei Önkormányzat részvételé-

vel, és a Muraköz Megyei Energia
Ügynökség Kft. vezetésével megvalósuló CO-EMEP címet viselõ határon átnyúló projektet, amely a
horvát–magyar határmenti régióban a helyi és regionális szervezetek, a regionális energetikai és
fejlesztési ügynökségek, a szociális intézmények, valamint a lakosság bevonásával kíván együttmûködést kialakítani az energetika
területén tevékenykedõ érdekelt
felek között. A projekt célja az
érintettek tudásának és készségeinek növelése az energiahatékonyság területén: figyelemfelhívás az energiaszegénység problémájára, továbbá a már meglévõ
helyi, regionális és nemzeti jogszabályok elemzése, valamint az
energetikával, energiaszegénységgel és társadalmi jóléttel kapcsolatos stratégiai dokumentumok elemzésének eredményeként iránymutatások kerülnek kidolgozásra az energiaszegénység
csökkentésére vonatkozó célkitûzés hatékony megfogalmazása és
alkalmazhatósága érdekében. A
pályázat keretében pilot tevékenységként háztartások energetikai felmérésére, auditjára kerül
sor, amelynek tapasztalatai alapján valamennyi háztartás számára
alkalmazható – intézkedéseket és
támogatási lehetõségeket magába foglaló – dokumentum kerül
kidolgozásra. Az együttmûködés
célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának hosszú távú csökkenése, és ennek hatására a levegõminõség javulásával az érintett
régiók vonzóbbá és élhetõbbé válása.
Végezetül az IMRO DDKK
Nonprofit Kft. ügyvezetõje, a klímavédelemmel hosszú ideje aktí-

Nem kötötték be
biztonsági övüket
Zala megyében mércius 8–14. között a
ROADPOL Seatbelt elnevezésû közlekedésbiztonsági akció keretén belül a rendõrök a passzív
biztonsági eszközök – a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak –
használatát ellenõrizték. Hat nap alatt 141
olyan sofõr bukott le Zalában, akik be sem kö-

Pácsonyi Imre alelnök
van foglalkozó Musits Róbert tájékoztatta a résztvevõket a társaság
részvételével
megvalósuló
renoHUb projektrõl. Ezen ötlet arra épít, hogy a lakosságnak jelentõs szerepe van a végsõ energia
felhasználásban, és ugyanilyen jelentõségû az épületállomány
energia megtakarítási potenciálja
is, ugyanakkor a felújítást tervezõk gyakran szembesülnek nehezítõ vagy akadályozó tényezõkkel
(komplex ismeretek szükségessége, megtérülés kalkulálása, külsõ
szereplõktõl való függés). Ebben
képes segítséget nyújtani a
renoHUb rendszer, amely mind
családi, mind társasházak egyablakos energetikai felújításának teljes körû szakmai támogatását kívánja megvalósítani.
Az ülés kötetlen beszélgetéssel zárult, amely során a hallgatóságban megfogalmazódott kérdések feltételére és megválaszolására nyílt lehetõség, valamint a
résztvevõk saját „jó gyakorlat” tapasztalataikat is megosztották
egymással.
Ahogyan a szakemberek is
megfogalmazták: mindenkinek
számos lehetõsége van arra, hogy
a magánéletében vagy a saját
szakterületén olyan döntéseket
hozzon, és úgy cselekedjen, hogy
azzal mérsékli a klímaváltozást
eredményezõ káros hatásokat.

tötték a biztonsági övüket. Az egyenruhások
összesen 158 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását, közülük
141 esetben a jármûvezetõ nem kapcsolta be a
biztonsági övét. Olyan sofõrrel szemben nem
kellett intézkedniük, akik bukósisak nélkül közlekedtek, vagy akik nem használták a gyermekbiztonsági rendszert.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság kéri,
hogy fokozott óvatossággal és kellõ körültekintéssel, mindig a szabályokat betartva közlekedjenek!

www.zalamedia.hu

E-mail: vargatibor002@gmail.com

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
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A legmagasabb létszám 46
elkülönített és 172 megfigyelt
volt december 10-én, a legjobb
adat idén február 12-én volt, ekkor sem elkülönített, sem járványügyi megfigyelt nem volt. A
helyzetrõl hetente adok tájékoztatást a Lenti Városi Televíziónak, amely az egyik közösségi
oldalon megtekinthetõ. A központi rendelkezéseken túlmenõen külön korlátozó intézkedésekre nem volt szükség, a lakosság fegyelmezetten betartja az
elõírásokat. Jelenleg a bölcsõdénk üzemel, az óvodában
ügyeletet biztosítunk, ugyancsak biztosítjuk a gyermekétkeztetés szolgáltatást. Bár az oltási hajlandóságról statisztikai
információ nem áll rendelkezésre, a háziorvosi körzeteinkben
zavartalanul, tervszerûen folyik
a védõoltások beadása a behívott lenti polgároknak. A megyei
oltóponton is rendben folyt a
behívottak oltása – foglalta öszsze Lenti pandémia-helyzetét
Horváth László polgármester,
akitõl elöljáróban a település
költségvetésérõl érdeklõdtünk.

– Mint minden más településnek, Lentinek is vállalni kellett a védekezéssel járó terheket. Eddigi
adóbevételeink egy részére már
nem számíthatunk. Költségvetésünket úgy állítottuk össze, hogy a
járvány kezelése és a kötelezõen
ellátandó feladataink megvalósítása maradéktalanul teljesülhessenek és ütemezetten tudjuk folytatni projektjeink megvalósítását
is. Kevesebb jut rendezvényekre, a
civilszervezetek
támogatására,
egyéb kiadványokra. Intézményeink partnerek voltak egy takarékos, de mûködésüket korrekten
biztosító költségvetés megalkotásában. Bízunk abban, hogy saját
bevételeink teljesíthetõk lesznek,
ehhez a járványveszély mielõbbi
elmúlására lesz szükség.

Söjtör kedvezõ fekvése és a
helyben lévõ villanytelep újabb
napelemparkos beruházásokat
generál a településen, melyek közül az egyik telep januárban már
megkezdte próbaüzemét. A beruházási kedv növekedése egyben növekvõ iparûzési adóbevételt is jelent hosszabb távon, ami
jelentõs tény a tekintetben, hogy
a koronavírus-járvány miatt másik oldalról a saját bevételek
csökkenésével kell számolnia az
önkormányzatnak..

– Az elsõ, 3,1 megawatt teljesítményû, 4 hektáros napelemparkot 2019 nyarán adtuk át a falu északi határában. A második a
Kispuszta és a Felsõ-temetõ közti
területen húzódó 40 hektáros területen létesült, a 20 megawatt
teljesítményû naperõmû január
óta már próbaüzem alatt áll. A beruházó a telephez vezetõ közel 3
kilométeres külterületi földutat is
rendbe tette, ezen felül civil szervezeteinknek is támogatást nyújtott – tájékoztatott Könyves Gábor
polgármester. – A zsidó temetõ
környékén két év alatt épül meg a
harmadik 60 hektáron. Ez a naperõmû már 33 megawatt teljesítményû lesz. A 11 milliárd forintos
projekt már építési engedéllyel
rendelkezik. Itt két kilométeres
útszakasz rendbetétele valósul
meg. A Béke utcai temetõ melletti elhúzódó beruházás új lendületet kapott. A 8 hektáros projekt
fele idén elkészül, míg 4 hektáron
új engedélyek beszerzését indítja
el a beruházó.
– Mi a hozadéka a naperõmûves beruházásoknak az önkormányzat számára?
– A már említett útkarbantartások mellett az is, hogy a turisták számára jelenleg ki nem adható Öreghegyi vendégházunkat
igénybe fogják venni a beruházók. De mindenekelõtt az ipar-

KÖRNYEZET

LENTI A PANDÉMIA ALATT IS

Aktív lendületben

Az elektromos gépjármû telephelyi átvétele Zalaegerszegen,
Karsai Attila Nissan értékesítõ és Horváth László polgármester
– Március elejétõl építkezési
korlátokkal vették körbe a
gyógyfürdõ téli bejáratát. Milyen
projekt startol itt?
– A Lenti Gyógyfürdõ és Szent
György Energia park az elmúlt
években megvalósult fejlesztéseinek köszönhetõen több komponensû megújuláson és minõség
emelkedésen ment keresztül,
melynek folytatásaként a színvonal
további fejlesztését tûztük ki célul,
hogy hosszú távú versenyképességünket növelhessük. A mintegy
2,5 milliárdos projekt kertében
megtörténik a gyógyászati részleg
felújítása és bõvítése, a belsõ terek
esztétikai, gépészeti megújítása, a
fõbejárat továbbá az étterem korszerûsítése, növekedni fog a
gyógyvízhez kapcsolódó gyógy-

ászati szolgáltatások és kezeléstípusok száma. Országosan egyedülálló oxigénterápiás kamra kialakítására is sor kerül, de korszerûsítjük
a fedett medence teret valamint a
kiszolgáló helyiségeket.
– Az önkormányzat új elektromos autók beszerzését kezdeményezte. Milyen forrásból?
–Településünkön már két helyszínen, a Gyógyfürdõnél és a vállalkozói inkubátorház melletti parkolóban is van már lehetõség elektromos jármûvek töltésére. Fontosnak tartjuk a megújuló energiák alkalmazását, az elektromobilitás
népszerûsítését. A felújított inkubátorház
átadó
ünnepségén
Palkovics László miniszter ösztönzött bennünket arra, hogy élve
egy egyedi pályázati lehetõséggel,

kérjünk két elektromos jármû beszerzésére, vissza nem térítendõ
támogatást – melyet azóta meg is
kaptunk. A jármûveket egy már
idõközben lebonyolított közbeszerzési eljárás keretében szereztük be. Elsõként egy ötszemélyes
személygépkocsit vehettem át a
nyertes cég telephelyén. A hétszemélyes egyterû elektromos jármû
pedig várhatóan a második félév
elején érkezik. Terveink szerint a
jármûvek az önkormányzati munkát és közösségi tevékenységeinket egyaránt szolgálják majd.
– Hogy állnak az egymilliárdos
„Zöldváros” projekt egyes fejlesztési elemeinek kivitelezésével?
– A ”Zöldváros” projektünk elemei közül elkészült a parkoló, folynak a Táncsics út felújításával kapcsolatos munkálatok. A fürdõ
északkeleti részén készülnek a
komfortpont elemei, látványosan
haladnak a játszótér és a sportpályák beruházásának különféle
munkafolyamatai.
– Lesz-e felújítás Lenti oktatási
és nevelési intézményeiben?
– Jelenleg is zajlanak a Vörösmarty Mihály Általános Iskola felújítási munkálatai. Az egész épületrendszer külsõ és belsõ felújítása fog megvalósulni a következõ
tanév kezdetére, mintegy 1,9 milliárd forint értékben. A beruházás
idejére az intézménynek át kellett
szervezni a munkarendjét, így a
terveknek megfelelõen a kivitelezõ már januárban birtokba vehette az épület nyugati részét és a
külsõ területeket. Mivel jelenleg
online oktatás zajlik, a kivitelezõnek lehetõsége van bizonyos

A Zöld Város projektben megvalósuló Kortárs Közpark
munkanemek korábban történõ
megvalósítására is. Megvalósul a
közösségi terek, az oktatáshoz
szükséges termek, speciális eszközök fejlesztése, az épület teljes
hõszigetelést kap, megtörténik a
tetõ vízszigetelése, akadálymentesítésre és lift beépítésére is sor
kerül.
– A lentikápolnai férfiak megmutatták, hogy járvány ide,
pandémia oda, a nõnap okos védekezéssel, de megtartható.
– A városrész többször is szép
példáját adta közösségei megbecsülésének. A „fiúk” idén a járványhelyzet ideje alatt nem tarthatták
meg szokásos nagyhatású mûsorukat, így hát egyenként köszöntötték virággal a városrész hölgyeit. Velünk együtt õk is várják már a
megszokott találkozásokat a városrész kultúrházában.
– Két éve telepítettek a város
több pontjára köztérfigyelõ kamerákat. Volt-e értelme a felszerelésüknek?
– Hatásuk a szelektívgyûjtõ szigetek rendjére egyértelmûen pozitív. A rendõrséggel, a polgárõrséggel és a hulladékkezelõ cégekkel együtt továbbra is azon munkálkodunk, hogy parkjaink, közösségi tereink, lakóhelyünk környé-

ke továbbra is tiszta, ápolt és rendezett legyen – ebben továbbra is
számítunk a lakosság aktív, segítõ,
környezettudatos együttmûködésére.
– A tervek szerint épül a kézilabda munkacsarnok?
– A beruházó BMSK Zrt. közlése
alapján az energetikai elõírásokból
adódó áttervezés miatt mintegy 34 hónapos késés van az eredeti
ütemezéshez képest. Jelenleg a
külsõ falazatok készülnek, hamarosan várható az elõre gyártott tetõszerkezeti elemek érkezése és beépítése.
– Az elsõ negyedévben milyen
pályázati lehetõségeket igyekeztek megragadni?
– A TOP lehetõségeit kihasználva nyújtottuk be hazai forrásokból
megvalósítható közlekedési és
infrastrukturális pályázatokra az
anyagainkat, az elmúlt hónapban
indítottunk két horvát–magyar
pályázatot „Energie Tour” és
”Cross Culture Tool Kit” címmel.
Folytatjuk a 24 város kooperációban kialakított osztrák kapcsolatokra épülõ pályázati kooperációt:
E&C Tool Box néven, a megújuló
energia és a klímastratégia alakításának területén.
Nemes Norbert

A MAGÁNBERUHÁZÓK MELLETT AZ ÖNKORMÁNYZAT IS FEJLESZT

Söjtör a napenergia vonzásában

Az Öreghegyi Vendégház
ûzési adó bevételek növekedése,
ami az önkormányzat számára
leginkább kedvezõ. Ez azért jelentõs, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggõ kormányzati
elvonások (gépjármûadó teljes
megvonása, illetve az iparûzési
adó 50%-os mérséklése) miatt az
önkormányzat saját bevételei közel 10 millió forinttal csökkennek
idén az elõzõ évhez képest. A
közfeladatok ellátását mindez
nem befolyásolja, de az önerõt is
igénylõ beruházások szempontjából súlyos érvágás.
– A fejlesztésekrõl minden bizonnyal nem mondtak le.
– A nehézségek ellenére folytatni kívánjuk a fejlesztéseket, de
olyan projektekre koncentrálva,
amelyekhez 95–100%-os pályázati
forrást nyerhetünk el. Ilyen az
egészségház energetikai rekonstrukciója, amelyre a Belügyminisz-

tériumtól várunk támogatást.
Homlokzati és lábazati hõszigetelést, kazáncserét valósítanánk
meg, illetve napelemeket helyeznénk el az épületre. Az itt találha-

tó szolgálati lakás felújítását már a
Magyar falu programból tervezzük. Az iskola elõtti területet közösségi térré alakítanánk át, ahol a
telepítendõ növényzet között lelátó, színpad, rendezvénytér, pihenõpark, szabadtéri kiállító tér és
parkoló kapna helyet. A Magyar
falu programból ezen felül kistraktor beszerzésére, temetõi út felújítására, járda kialakítására, urnafal építésére, illetve a felsõ-temetõben Mindenki Keresztje felállítására is remélünk pályázati forrást.
Önkéntes tûzoltó egyesületünk
pedig a tûzoltószertár felújítására
kíván pályázatot benyújtani.
– Gyermekintézmény fejlesztése szerepel-e az elképzelések
között?
– Igen, még pedig egy teljesen
új bölcsõde megépítése, amely
hét kisgyermeket látna el. A hivatalt és az óvodát magában foglaló

A söjtöri kertbarátok elvégezték a metszést
az önkormányzati gyümölcsösben

Januártól próbaüzem alatt áll a naperõmûtelep
épületsor után három méterre
épülne meg, hogy az udvar méretére vonatkozó szabályok is teljesülhessenek. A bölcsõde jelenleg
tervezés alatt áll. A Belügyminisztérium folyamatosan fogadja a
pályázatokat, így ahogy elkészültek a tervek, mi is benyújtjuk. Bízunk a támogatásban, hogy a bölcsõde építését, mint az elkövetkezõ idõszak legnagyobb beruházását, megvalósíthassuk.
A 2021-es esztendõ tervei között kisebb költségû településképet javító intézkedések is szerepelnek. Ennek keretében az
utcanévtáblák cseréje, valamint a
falutáblák karbantartása valósul
meg. A Deák Emlékház parkjában
és a sportpálya körül sajnos több
fa elpusztult, illetve veszélyessé
vált. Képviselõ-testületünk fájó
szívvel, de kivágásuk mellett döntött, természetesen újak telepítésével mindkét helyszínen. Ide tartozik, hogy önkormányzatunk
egy megvásárolt romos házat
már elbontatott, és e sors vár egy
másik magára hagyott épületre
is. A település és környezetének
rendezett látképéért sokat tesznek az önkormányzati közfoglalkoztatottak is.

– Folytatódhat a mintaprogram?
–Természetesen. A 2021-2022.
évi Járási Startmunka Mintaprogramhoz 19,2 millió forintos támogatást kaptunk, ami ez idei év elsõ
sikeres pályázata. Ennek keretében március elsejével 12 fõ látott
munkához a községben. A település turisztikai vonzereje növelését
szolgáló program közel 6 millió forint értékben beruházási és dologi
költségek elszámolására is lehetõséget ad önkormányzatunk számára. Az idei program ráépül az
elmúlt évire, amelynek köszönhetõen tavaly megújulhatott az
Öreghegyi Vendégház. Idén a
szomszédos kisebb épület belsõ
felújítása történik meg. Ezen felül
a meglévõ turistaútvonalak karbantartása és újak kijelölése valósul meg. Önkormányzatunk bevételeket vár az Öreghegyi vendégház mûködtetésétõl. Kezdeti
élénk kihasználtságának sajnos
gátat vetett a járvány. Amint enyhülnek a korlátozások, reméljük,
visszatérnek hozzánk a szálláshely
iránt érdeklõdõ turisták is – zárta a
beszélgetést Könyves Gábor polgármester.
Antal Lívia

MEGYE

KRÓNIKA
A járványhelyzet változó erõsségû, de jókora tehertételt jelent
a nagyközségnek. A meredeken
emelkedõ betegszám aggasztó.
Egy-egy óvodai csoport és iskolai
osztály mûködésének átmeneti
felfüggesztését, a digitális tanrend ideiglenes bevezetését is a
szükséghelyzet kényszerí-tette
ki. A kormány átgondolatlan,
kapkodó, késlekedõ lépéseit és
hiányos kommunikációját elkerülendõ, mi idõben, korrektül tájékoztattuk a szülõket, hogy megõrzés szintjén ellátjuk majd gyermekeiket. Nem értjük, hogy az
ilyen típusú döntéseket a kormányzat miért nem a felelõsséget vállaló polgármesterekre bízza. Minden egyes járványhullámban egyre többen veszítik el a
munkahelyeiket. Akinek sikerült
megõriznie az állását, azt minden erõnkkel támogatni igyekszünk. Az on-line oktatás digitális
eszközbeszerzését az elsõ hullámban segítettük azoknál, akiknek erre szükségük volt. Sok magánszemély is örökbe vagy tartós használatra ajánlotta fel
régebbi típusú, de használható
gépét egy-egy helyi diáknak. A
második hullámban már nem érkezett ilyen felkérés – foglalta
össze a járványhelyzet lépéseit
Elekes István polgármester, akit a
költségvetés
összeállításáról
faggattunk.

– A kormányzati elvonásokkal az
önkormányzatok helye, szerepe, jogosítványai ismét gyengültek. A vírus elleni harc nemzetgazdaságot
érintõ forrásainak kormányzati elõteremtését az elsõ hullámban még
pártoltuk, de az önkormányzatok
mostani kifosztását, anyagi ellehetetlenítését már nehezen viseljük.
A költségvetésünk összeállítását
októberben kezdtük el, majd az
iparûzési adó felének elvétele miatt
újból összeraktunk egy változatot.
Ekkor már látszott, hogy az általam

A nehézségek leküzdésének
legjobb ellenszere a cselekvés. Ez
a filozófiája Alsópáhok önkormányzatának, amelynek gazdálkodására mindig is az ésszerûség
volt a jellemzõ. Lehet ezt fokozni,
mutatja, hogy a koronavírus-járvány elmúlt egyéves idõszakában
is folytatódtak a fejlesztések az
idegenforgalmáról ismert településen. A betelepülõk is felfedezték, így a Balaton közeli község
2021 januárjával átlépte a lélekszám tekintetében az 1500 fõs
határt.

– Önkormányzatunk számára jelentõs saját bevételt jelent az idegenforgalmi és az iparûzési adó,
amibõl fejleszteni, mûködtetni
tudtuk a települést az elmúlt évtizedekben.Éppen emiatt érint bennünket elsõsorban a Kolping Hotel,
de más vállalkozások leállása is, és
az ezzel járó komoly bevételkiesés.
– mondta Czigány Sándor polgármester. – Az önkormányzat gazdálkodására, ahogy másokéra is, természetesen hatással van a gépjármûadó, és az iparûzési adó új szabályozása. Megértjük az intézkedéseket, és bízunk abban, hogy a kiesések részben átszervezéssel,
részben megfontoltabb gazdálkodással valamilyen szinten orvosolhatók. Reméljük azt is, hogy idén
pozitív fordulat jön, és újraindulhat
a gazdaság. A nehézségek ellenére
az elmúlt egy évben nem állt le a
település fejlesztése, de nyilván az
eddigieknél is racionálisabb lett.
– Mely fejlesztéseket részesítik elõnyben?
– Már az elmúlt évben is csak
olyan beruházásokat valósítottunk
meg, amelyekhez pályázati forrás
állt rendelkezésre, ennél fogva
nem igényeltek önerõt. Ez idén
sem lesz másképp. Ennek némileg
ellent mond az orvosi rendelõ
nemrég befejezett felújítása, amihez tettünk önerõt, amit egyéb-
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Csinnadratták csengése nélkül
is pártfogolt telekadó kedvezmény
biztosítására már nem nyílik módunk. Itt már nem üthettünk egy
újabb 12 milliós lyukat az amúgy is
közel százmilliós elvonási- lyuk mellé. Eltöröltük viszont a magánutak
önkormányzati adóját. Az építményadónál is beépítettünk egyfajta kedvezményt. Az alulfinanszírozott konyhai ellátásért fizetendõ díjak nagyságán sem lehet központilag emelni decembertõl, pedig a
nyersanyag árak emelkedését bele
szerettük volna tenni a rendszerbe,
hogy ez a tétel se termeljen sokmilliós mínuszt.
Az év végén 260-270 milliós büdzsével kalkuláltunk, most már csak
200 millió körül járunk. Az elvett
iparûzési adó visszaadására tett állami ígéretet pedig hisszük, ha látjuk. A közfoglalkoztatottak bérét
sem finanszírozza már az állam teljes egészében, csak hetven százalékban önkormányzatunknál. A jelenlegi költségvetésünkben benne
foglaltatik a Zala két keréken – kerékpárút-fejlesztési projekt 76 milliója és az orvosi rendelõ pályázati
felújítására szánt ötmillió forint is.
Az önkormányzat épület modernizálására szánt fejlesztési pénzbõl
eddig csak a fénymásolót vásároltuk meg, a hivatal járólapozása a
nyári igazgatási szünetben valósulhat majd meg. Igazán csak 100-110
millió forint kerülhet ténylegesen
felosztásra, aktuális beruházási igények kielégítésére.
– Milyen fejlesztésekre, beruházásokra futja?
– A csapadékvíz-elvezetési programot szeretnénk folytatni a Millennium utcában. A területbejárá-

son több tervezõ cég képviselõit is
köszönthettük. A már 80 százalékban beépült utcában szeretnénk új
burkolatot építeni úgy, hogy az
utat ne kelljen gyakorta fölvágni az
alatta lévõ közmûvek eléréséhez.
Itt elsõ körben egy talajmegerõsítõs, pormegkötõs felújításban gondolkodunk, a még nem igazán beépített szakaszon. Idén útfelújításokra és a csapadékvíz elvezetõ
rendszerek javítására nagyobb

forrósból. Istennek hála, a nagyközségben mind az óvodások, mind az
iskolások létszáma örvendetesen
növekszik. Egy év alatt 108 fõvel
lettünk többen. Lélekszámot tekintve a régió egyik legdinamikusabban fejlõdõ települése lettünk.
Kötelességünk hát minél élhetõbbé
Ternyák Dávid (Csillag VV Kft.) és Elekes István
tenni a nagyközséget. Az óvoda bõvítését is szeretnénk elérni pályáza- dõ oldal vízellátási gondjainkról im- lyi lakosoknak és az itt ingatlannal
ti támogatásból. A mintegy 200 már harmadjára tárgyaltam a DRV rendelkezõ tulajdonosoknak márcinégyzetméteres hozzáépítés lehe- vezetõivel. Az ottani hálózat ugyan- us elsejétõl avar-, lomb-, fû-, söis nincs felkészülve a friss beköté- vény- és nyesedék-leadási lehetõsekre, az ingatlanállomány gyors séget biztosít maximum heti két alnövekedésére. A szakemberektõl kalommal. Munkaidõben egyszerre
tanulmányterv kidolgozását kér- öt darab 100 literes mûanyag zsák
tem az év végéig, hogy ne a régi la- adható le az önkormányzat gazdakosok kárára történjék ott az ivóvíz sági épületénél.
Ugyanitt és a Vadász utcai kulvételezése. Egy BM-pályázat keretében 37 család részére kiosztot- túrház mellett egy sárga színû, 240
tunk 109 erdei köbméter kályha- literes mûanyag konténerbe adható le a használt sütõolaj, zsiradék,
kész, keménylombos tûzifát.
– Milyen „jó gyakorlatok” beve- jól zárható mûanyag PET-palackban. A temetõkben tavaly hulladékzetésére büszke?
– Az étel kiszállítást eddig végzõ szigetként kihelyezett konténerek
munkatársunk nagyon jó, közvet- is jobban vizsgáztak, mint a korábbi
len kapcsolatot ápolt a falu szociáli- fémketrecek. Tavaly saját ötletként
san rászoruló lakóival, sajnáljuk, elindítottuk a Hadi út közösségi kihogy máshol folytatja, de számítha- tisztítását. Két konténernyi szemetunk a polgárõrség jóakaratú tagja- tet hordtunk össze, s most is terveira. A pandémiás helyzet szorosabb- zünk ilyen közös, hasznos együttléra fûzte a szociális ügyintézési tet. A tavalyi „háztól házig” lomtalaA Moriarty Mérnöki Kft. képviselõje, Tóth Gábor beruházási
rendszerünket és a segítésben élen nítás sikerén felbuzdulva májusban
ügyintézõ, a Linakron Kft. képviselõje, a Profi Copy Kft.
járó aktivisták együttmûködését. újra elszállíttatjuk a feleslegessé
két munkatársa és Elekes István polgármester
Látjuk, hogy a szomszédok figyel- vált limlomot. Sok kültéri hulladékösszeget tartalékoltunk. A Geszte- tõségét már három tervezõ cég fel nek, vigyáznak egymásra. Azt is gyûjtõ edényt is kihelyeztünk telenyés utca 15,4 milliós modernizálá- is mérte. A nyertes cég mintegy örömmel vesszük, hogy egy utca, pülésen (Millennium utca, Barlang
sára már be is adtunk egy belügy- kétmilliós összegért tervezi meg az egy településrészi lakóközösség utca) a frekventált sétaútvonalakra,
minisztériumi pályázatot (BM), vál- átalakítást. Egy csoportszobával és problémáit egy-egy utcafelelõs de a buszmegállók mellett is lecselalva a mintegy kétmilliós önerõt. A egy tornázásra alkalmas helyiséggel fogja össze, segítséget kérve az ön- réltük az edényze-teket. A Porkoláb
Magyar Falu programon belül pedig bõvül az épületegyüttes. A melegí- kormányzattól. A Porkoláb utcai utcában pedig a lakók maguk kéaz Akácfa utca rendbe tételét szor- tõ konyhát is nagyobb helyiségbe forgalomterhelés miatti közlekedés szítenek fa szeméttárolókat, amit
galmazzuk egy 40 milliós rekonst- kell majd átpakolni. A cserszegi, ügye például így majd nyugvópont- mi ürítünk majd.
Nemes Norbert
rukció keretében, szintén pályázati építkezésekben jelenleg is bõvelke- ra kerülhet. Az önkormányzat a he-

Alsópáhok a cselekvést választotta
ként már korábban beterveztünk. A belsõ átalakításnak köszönhetõen sokkal világosabb és praktikusabb lett az épület. Nagyobb lett a váróterem, új
védõnõi szoba létesült, és
gyógyszertár is helyet kapott benne. Bízunk abban,
hogy a járvány enyhülésével a betegek birtokba is
vehetik.
– Új beruházásokba is
kezdenek?
– Áprilisban szeretnénk
elkezdeni a bölcsõde építését, amely az óvoda épületében annak bõvítésével kap helyet. A bölcsõde megfelelõ méretû
udvarának kialakításához kerítést,
épületet kell elbontani, ami jelentõs többletköltséggel jár. Mini bölcsõdében 7 kisgyermek ellátására
nyílik lehetõség, reméljük õsztõl. A
Magyar falu programban két út rekonstrukciójára is nyertünk támogatást. Terveink szerint idén õsszel
az Árpád utcát, jövõre pedig a Kossuth utcát tudjuk újraaszfaltozni.
Két járdaszakasz felújítására is adtunk be pályázatot. A Dózsa utca
32. számtól a nemesboldogasszonyfai keresztezõdésig, illetve
a temetõ feljárótól a Kölcsey utca
sarkáig építenénk meg a viacoloros járdát.
A jelentõs nagyságú külterületi
úthálózat rendbetétele sok-sok
éves szándéka önkormányzatunknak és a lakosságnak egyaránt.
Geodéziai felmérésekkel alátámasztott kész tervek állnak rendelkezésünkre a javítani, aszfaltoz-

tett. Itt nyílt árkon át folyik majd a
Kátyán-hegyrõl érkezõ csapadékvíz a Kátyán-patakba. A sportcentrumban kutat fúrunk a pályák öntözéséhez szükséges víz biztosításához, ami tavasszal készül el TAOpályázati támogatásnak, és a helyi
vállalkozások anyagi segítségének
köszönhetõen.
– Elmondottak alapján idén is
akad bõven teendõje az önkormányzatnak. Mindemellett várják a nyitást.
Az önkormányzattal együtt az
emberek és a vállalkozások is. A
Kolpingban júniusban nyílik meg
egy háromezer négyzetméteres

játszóház, amit nemcsak a szálló
vendégei számára áll majd rendelkezésre. A hotel fejlesztése is arra
utal, hogy várják a korlátozások
felengedését. A többi érintett vállalkozás is így van ezzel. Örömteli,
hogy a falu déli részén egy asztalos mûhely kezdte meg mûködését, ahol öt fõnek adnak a munkát.
Az önkormányzat bevételi lehetõségei tekintetében fontos a tavaly
megnyílt új benzinkút is.
Civil szervezeteink is remélik,
hogy hamarosan újraindulhat az
élet, és a korábban megszokott
módon tevékenykedhetnek. A település közösségi és kulturális éle-

Czigány Sándor
ni kívánt utakat illetõen. Reményre ad
okot, hogy idén jelenik meg pályázat erre a célra, amivel élni kívánunk A közterületek karbantartását szolgáló 82 lóerõs traktort, pótkocsit és egyéb eszközöket április végén
kapjuk meg. Nyertünk pályázatot a ravatalozó felújítására
is, ami jövõre valósul
meg. A rendezési
tervünkben elfogadásra került a temetõ bõvítése, amelyhez telkeket vásárolunk idén is. A csapadékvíz-elvezetési
nyertes projektünkben a temetõ is érin-

Az orvosi rendelõ kívül és belül is megszépült a felújítás által.

tében évtizedek óta fontos szerepet töltenek be a civilek, amit önkormányzatunk támogatásukkal
igyekszik megköszönni. Nyitásra
vár a 2019 novemberében átadott
Páhoki Kapo(l)cs Alkotóház is,
amely rövid léte alatt térségi ismertségre tett szert. Önkormányzatunk újabb fejlesztést tervez
ide. Udvarán egy nyitott pajtát,
egy közösségi színteret létesítenénk, amelyre már beadtuk a pályázatot.
– Az elmúlt évtizedek beruházásai még miben hozták meg
gyümölcsüket a település folyamatos fejlõdése, szépülése mellett?
– Beindult a magánlakások építése. Ennek fõ helyszíne a Tölgyfa
utca, ahol újabb 5-6 ház épül jelenleg. A Kossuth utca és a Hunyadi utca folytatásában a szolgáltató
kiépítette a közvilágítást, illetve az
áramhálózatot, melynek következtében újabb telkek beépítésére
nyílhat lehetõség. Önkormányzatunk tudatos településfejlesztési
munkája beérni látszik azáltal is,
hogy az elmúlt 15 évben több
mint 200 fõvel gyarapodott a lélekszám. Elhagytuk az 1500 fõt,
ami még soha nem fordult elõ.
2021. január elsejei adat szerint
1523-an élnek Alsópáhokon. Vonzóvá válta település a fiatalok körében is. Iskola, óvoda, bölcsõde
áll rendelkezésre, és más területeken is a városi szintû ellátásról, illetve környezetrõl beszélhetünk.
Az elmúlt évek ésszerû gazdálkodásával az önkormányzat úrrá
tudott lenni a helyzeten. Bízunk a
járvány lecsengésében, hogy a turizmus újraindulhasson. Továbbra
is azon dolgozunk, hogy minden
olyan fejlesztés megvalósulhasson
Alsópáhokon, amelyek a település
vonzerejét növelik, és egyaránt
szolgálják az itt élõket és az ide látogató turistákat – köszönt el
Czigány Sándor polgármester.
Antal Lívia
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TÁMASZKODJUNK RÁJUK A TAVASZI MEGÚJULÁSHOZ

Zöld és színes zöldségeink
Tavasz közeledtével mindig kérdés, hogy a téli hónapok után miként hozzuk magunkat formába. A novembertõl eltelt idõszak a járványhelyzet következtében fizikailag és lelkileg is eléggé megterhelõ volt mindannyiunk számára. Egy egészen más alapról kell indulnunk, hogy a természettel együtt mi is megújuljunk tavasszal.
Monori Krisztina dietetikussal beszélgettünk.

– A téli hónapokban a fizikai aktivitás csökken, és január, február
közepére a D-vitamin raktárak is kiürülnek. A járvány adta helyzet miatt, azt gondolom, hogy a stressz
senkivel sem kivételez, ami fokozott megterhelést jelent szervezetünk, immunrendszerünk számára.
Március környékén, ahogy hosszabbodnak a nappalok, a tavaszi fáradtság is ránk köszönt. Mindezek
miatt négyszeres próbatétel elõtt
állunk.
– Mit tehetünk?
– Nagyon fontos ilyenkor, hogy
ellássuk "üzemanyaggal" immunrendszerünket. Itt az ideje, hogy tehermentesítsük az emésztõrendszerünket, és a téli testes és fûszeres ételek helyett könnyedebb ételeket fogyasszunk. A természet
tudja a dolgát, hiszen pont tavaszszal jelennek meg újra a saláta- és
hagymafélék, illetve a retek. Ajánlatos minden étkezést feldobni kis

Monori Krisztina
olívaolajjal meglocsolt salátával. Értékes vitaminforrásokhoz juthatunk. Emellett támaszkodhatunk a
zöld leveles-, és a gyökérzöldségekben, mint például a sárgarépában található színanyagokra is a ká-

ros szabadgyökök ellen. Lila színanyagai révén nagyon erõs védõhatású a cékla is. A keresztesvirágúakhoz tartozó káposztafélék, brokkoli
is nagyban segítik a máj méregtelenítõ munkáját. Egyébként idényszerûségbõl szinte már nem is beszélhetünk a modern termesztési
eljárásoknak köszönhetõen. Bõven
van választék. Mindazonáltal fontosnak tartom, hogy hazait vásároljunk a több tízezer kilométert utaztatott helyett. Ez a klímavédelem
szempontjából is lényeges.
– Ha tavasz, akkor életmódváltás. Mit javasolsz azoknak, akik
most kezdenek neki?
– A fokozatosság a kulcs. A vacsorával megreformálásával érdemes kezdeni a változtatásokat,
hogy a télen felszedett kilóktól
megszabaduljunk. Segítségünkre
vannak a saláták, a párolt vagy gõzölt zöldségek, amit csirkehússal
vagy hallal elfogyaszthatunk vacsorára. A vékonyra felszeletelt
zöldségeket tepsiben is kisüthetjük. A ropogós házi zöldség chips a
nassoláshoz is kiváló. A húsok esetében is a tepsit válasszuk a bõ
olajban való sütés helyett. Változatosabbá tehetjük étrendünket
máj, belsõségek fogyasztásával,

A CSÁCSI ÁLLATKERT, ÁLLATSIMOGATÓ ÉS ÁLLATOTTHON

amelyek tápanyagtartalma ráadásul többszöröse a színhúsokénak.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni a
finomított cukor fogyasztásának
minimálisra való csökkentését. A
cukor az egész szervezet számára
nagy stressz, amit nem kéne
pluszban ráereszteni a testre most
ebben a járványhelyzetben. A cukrot kávéban, teában egyaránt mellõzzük, mert a folyékony formában
bevitt cukor még nagyobb terhelést jelent a májnak és a hasnyálmirigynek.
– Mennyire szükséges a vitaminok mesterséges pótlása?
– A D-vitamin nemcsak csontjaink õre, de szerepet játszik a sejt-

osztódásban, és az immun-és hormonrendszer megfelelõ mûködésében. A D-vitamin kölcsönhatásban áll a magnéziummal, ezért ezek
egyidejû bevitelérõl gondoskodni
kell. A magnézium támogatja a jó
alvást is, amelynek minõsége és
mennyisége a fogyókúra eredményét is befolyásolja. Ne feledkezzünk meg a C-vitaminról, illetve a
cinkrõl sem, amelyek a légúti és
egyéb fertõzések megelõzésében
segíthetnek bennünket.
– Mit gondolsz az egészséges
táplálkozásról?
– Az egészséges táplálkozás
alapja a változatos étrend, melynek alapelve az ételek minél ter-

mészetesebb nyersanyagokból és
minél kíméletesebb módon való
elkészítése. Dietetikusként a test,
a lélek és a szellem egységét vallom, melynek hármasa adja az ember egészségét. A terápiában az
egyént teljes egészében nézem,
mert egyénre szabottan csak úgy
lehet meghatározni a megfelelõ
étrendet, ha többek között a fizikai aktivitást, az alvás minõségét, a
betegségekre való hajlamot is figyelembe veszem. A dietetikus
nem csupán életmód-tanácsadó,
szakemberként fontos szerepe
van a betegségek megelõzésében
és kezelésében.
Antal Lívia

A KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZABÁLYOKRA FIGYELMEZTET

Támogatást, takarmányt remél Tetõ, mûhely, kerti hulladék égett
A csácsi Állatkert, Állatsimogató és Állatotthont kereste fel
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos annak
okán, amit lapunk elõzõ számában is megírtunk, hogy látogatók hiányában egyre nehezebb a
több mint száz állat havi 750
ezer forintba kerülõellátása.

A parlamenti képviselõ három
zsák búzát és három zsák kukoricát
hozott egy mezõgazdasági vállalkozástól. Hangsúlyozta, fontos,
hogy megmaradjon Zalaegerszegen az állatsimogató, amelynek
valóban elkel a segítség a nehéz
idõkben. Számít magánemberek,
vállalkozók jóindulatára, akik felajánlásaikat az állatsimogató
facebook oldalán tehetik meg. Éppen milyen takarmányra van szükség és hova kell szállítani – ebben
az ügyben õt is kereshetik.
Kovács Zoltán tulajdonos elmondta, anyagi segítséget is remélnek az egy hektáron elterülõ
állatkert fenntartásához, amit önerõbõl igyekeznek finanszírozni. A
járványügyi korlátozások miatt
nem tudnak látogatókat fogadni,
így bevételhez sem jutnak. A közelmúltban eladtak egy telket, továbbá egy pupútevét, egy szamarat, kettõ lámát és öt kameruni

Tizenegy tûzesethez és hat mûszaki mentéshez riasztották a megye tûzoltóit március elsõ péntekén és hétvégéjén. Zalaegerszegen
egy mûhely égett le, több vidéki helyszínen a kerti hulladék kapott
lángra. Általánosan megfigyelhetõ, hogy egyre több esetben kell szabadtéri tüzekhez vonulniuk a tûzoltóknak, ami miatt a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nagyobb odafigyelést kér a lakosságtól! Az esetekrõl Kósi Zsolt tûzoltóhadnagy, szóvivõ számolt be.

Vigh László, Kovács Zoltán és Herema Mónika
törpekecskét, amiket „megbízható
magánszemélyek” vásároltak meg
hivatalosan. Ez azonban nem húzza ki õket bajból, mivel az összes
állat takarmányozása a víz- és villanyköltséggel együtt havi 750
ezer forintba kerül. Számítanak az
állatszeretõ emberek segítségére
ezen a téren is. Szívesen elfogadnak takarmányt, búzát, kukoricát,
almát, répát és szalmát az állatok
almozásához.
Kovács Zoltán, miután kiöregedett a cirkuszi életbõl, fogott bele
az állatkert kialakításába. Ahogy
volt egy kis pénzük, vásároltak

ÍGY KÖZLEKEDTEK TI
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Megyei Baleset-megelõzési Bizottsága gyermekrajz-pályázatot hirdet „Így közlekedtek
ti!” címmel, három kategóriában,
óvodások (3-6 éves), valamint alsó tagozatos (7-10 éves) és felsõ
tagozatos (11-15 éves) általános
iskolai tanulók részére.
A rajzoknak a biztonságos,
szabályos közlekedést kell bemutatni, (külön témakör-megkötés
nincs), azok hátulján az alkotó

adatait (név, életkor, lakcím, óvoda/iskola megnevezése, mobil/email elérhetõség) kérjük feltüntetni. Az alkotások mérete az
alábbiak közül választható: A0 (
841 x 1189 mm), A1 (594 x 841
mm). Alkalmazott technikák:
grafit, színes ceruza, zsírkréta,
lino, tus, tempera, olaj.
A közzététel a megyei és a
városi baleset-megelõzési bizottságok, illetve az iskola rendõrök segítségével, valamint a

egy-egy állatot, sokakat kimentve
a rossz körülmények közül. Az árván maradtakat is befogadják. A
legfiatalabb egy párnapos vaddisznó kismalac, amit Pókaszepetk
környékérõl hozott be megtalálója. Herema Mónika hozzátette,
nincs kedvenc, mindegyiket egyformán szeretik. A két bengáli tigris és az oroszlán az állatkert „fõ
attrakciója", amit még nagyon
sokféle (és többsége már simogatható) madár és állat (pupúteve, mosómedve, egerészõ ölyv,
ara papagáj, õz, strucc, liba, ló,
szamár stb.) népesít be.

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõjén keresztül
történik.
A rajzokat az alábbi címre kell
beküldeni: Zala Megyei Balesetmegelõzési Bizottság, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. (telefon:
92/504-325), legkésõbb 2021.
május 20-ig.
A Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság a kategóriánként 3-3
legjobbnak ítélt pályamû alkotóját tárgyjutalomban részesíti, a
díjazottak az elbírálást követõen
kiértesítésre kerülnek.
A pályamûveket nem õrizzük
meg és nem küldjük vissza!

A megyeszékhelyi lánglovagok
március 6-án, szombaton két nagyobb tûzesethez is vonultak. A
hajnali órákban teljes terjedelmében égett egy 75 négyzetméteres családi ház tetõszerkezete
Türjén, a Dózsa utcában. A zalaegerszegi egységek mellett a
helyszínre a zalaszentgróti önkormányzati tûzoltókat is riasztották. Kiérkezésük elõtt a tûz a családi házhoz épített melléképületre is átterjedt, ahol egy gázpalack
felrobbant, aminek következtében az épület tetõszerkezete és a
födém megrongálódott. A rajok a
családi házból egy másik gázpalackot kihoztak, amit visszahûtötték, továbbá az omlásveszélyes
részeket lebontották. A tüzet
négy vízsugárral fékezték meg.
Még aznap este tûz keletkezett
egy üzem karbantartó mûhelyében Zalaegerszegen, a Wlassics
Gyula utcában. A helyszínre kiérkezõ zalaegerszegi, pacsai és körmendi hivatásos tûzoltók a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányítása mellett végezték
az oltási munkálatokat. A tûzoltók
légzésvédelem és sugárfedezet
mellett behatoltak a csarnokba,
amit áramtalanítottak. Ezután három vízsugárral megfékezték a
lángokat, majd átszellõztették a
füsttel telítõdött épületet. Gyors
beavatkozásuknak köszönhetõen
a lángok nem terjedtek tovább az
üzemben található berendezésekre.
Vasárnap ismét Türjén akadt
dolga a zalai tûzoltóknak, miután
tetõlécek és fûrészpor izzott egy
40 négyzetméteres kazánház álmennyezetében, a Zsigmondháza
majorban található fatelepen. A

helyszínre riasztott zalaszentgróti
önkormányzati és a keszthelyi hivatásos tûzoltók motoros láncfûrésszel bontották meg a tetõléceket, majd az izzó részeket vízsugárral eloltották. Az épületet
hõkamerával átvizsgálták, de további tûzre utaló nyomot nem találtak. Péntek este Kisgörbõn, vasárnap pedig Lentiben, Zalakomárban, Nagykanizsán és Belsõsárdon is szabadtéri tüzek adtak
munkát a megye lánglovagjainak.
Utóbbi helyszínen a kerti hulladék
égetése közben két melléképületre is átterjedtek a lángok, amelyet
a lenti és letenyei tûzoltók kéziszerszámokkal és vízsugarakkal fékeztek meg.
A zalaegerszegi hivatásos tûzoltókat két közlekedési balesethez
is riasztották a megyeszékhelyen.
Március 5-én, péntek este két autó ütközött egymással a Sport utca és a 74-es fõút keresztezõdésében. A baleset következtében az
egyik gépkocsi az árokban, tetejére borulva állt meg. A tûzoltók a
jármûvet talpra állították, és csörlõ segítségével visszahúzták az úttestre. Vasárnap este egy személyautó fának csapódott az Október 6. téren. A tûzoltók áramtalanították a jármûvet, és megszüntették a forgalmi akadályt.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet, hogy a belterületen történõ égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, amelyek világosan kimondják: mikor és milyen idõpontban lehet égetni. Az
égetés elõtt mindenképpen érdemes tájékozódni az adott önkormányzatnál! Ezek a rendeletek
nem egységesek, így önkormány-

zatonként eltérhetnek. Közös tulajdonságuk azonban az, hogy
ahol még hatályosak, a jelenlegi
kihirdetett veszélyhelyzet végéig
érvényesek, utána – amennyiben
a veszélyhelyzetet nem hosszabbítják meg – a rendeletek érvényességüket vesztik! Amennyiben egy település rendeletben
nem szabályozza az égetést, úgy
az adott helyen tilos égetni! A
külterületi tarlóégetés és a vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amit a munkálatok
elõtt tíz nappal a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségnél kell jelezni! Ilyen égetés csak növényegészségügyi okokból történhet,
vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható!
Tapasztalat, hogy a szabadtéri
tüzek fele kerti hulladék égetése
miatt adódik, hiszen a tavaszi idõszakban jellemzõen ilyen hulladéktól szeretnének megszabadulni a gazdálkodók. Itt amellett,
hogy betartjuk az égetésre vonatkozó helyi rendeletet, mindenképpen szükséges, hogy a tüzet soha ne hagyjuk õrizetlenül.
Tartsunk az égetés közelében
megfelelõ mennyiségû oltóanyagot (víz, homok, adott esetben
tûzoltó készülék) és gondoskodjunk a tûz irányításához szükséges kézi szerszámokról (gereblye,
lapát, vasvilla) is! Ha feltámadó
szelet tapasztalunk, azonnal oltsuk el a tüzet!
Érdemes tudni, hogy az a személy, aki az érvényben lévõ szabályokat megszegi, tûzvédelmi
bírsággal is sújtható! Ez – az okozott károk megtérítésén túl és az
elõidézett károk mértékétõl függõen – 20 ezertõl 3 millió forintig
is terjedhet! Javasoljuk, hogy aki
ezt el szeretné kerülni, egyrészt
tájékozódjon, másrészt gondolkodjon alternatív megoldásokban, például a zöldhulladék elszállításában, elszállíttatásában vagy
komposztálásában.
– liv –
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Amalgerol – fagystressz kezelésre!
z elmúlt idõszakok fagyos periódusai (amely jelentõs csapadékhiánnyal párosul) a gyümölcsösöket
és szántóföldi növényeket is negatívan
érinti. Az õszi búza levele a csúcsi részektõl
elhal a fagy hatására, a repce levelei egyszerûen leszáradnak. Ez nagyon visszaveti
a növények fejlõdését, hiszen a növények
energiája elõször nem a növekedésre, fejlõdésre, hanem a lefagyott levélzet pótlására használódik el. Ha olyan erõs a fagy,
hogy a növekedési csúcsok is elhalnak, a
növények mellékhajtások erõteljes fejlesztésével igyekeznek termést hozni. Ebben
az esetben ezeken a mellékhajtásokon már
kevesebb lesz a termés, mert a hajtások
felnevelése is plusz energiával jár.

A

A fagystressz és tápanyaghiány enyhítésére az Amalgerol® kipermetezése javasolt,
hogy a stresszhatásokat a növények mihamarabb kiheverjék és a növekedés újra intenzívvé váljon. Az Amalgerol® használata
következtében a növények biokémiai, sejtbiológiai és élettani funkció fokozódnak, tápanyagfelvétele megnõ, a növények gyorsabban heverik ki a tüneteket. A növényállomány kezelésére az Amalgerol® dózisa a tünetek erõsségétõl függõen 3-4 l/ha. A növények kezelésekor a talajra jutott Amalgerol®
is kifejti kedvezõ hatását.
A stresszhatások enyhítésére új technológiai lehetõség az Amalgerol® Essence alkalmazása, amely biológiai termesztésben is
használható készítmény. Az Amalgerol®

Dr. Varga Zsolt
A mézzel nemcsak ételeinket,
italainkat édesíthetjük meg, de
számos bajon is úrrá lehetünk a
légúti fertõzésektõl kezdve a
gyomorbántalmakig. Sebfertõtlenítõ hatásával kívülrõl is segíti
szervezetünk mûködését az
egyik legtermészetesebb élelmiszerünk. Elõállítói, a mézelõ méhek egyelõre még teljes nyugalomban vannak a kaptárokban.
Gyûjtik az erõt az április közepi
kirepülésre. Bakonyi Barnabás
méhésszel beszélgettünk. 2007ben 10 méhcsaláddal indult. Jelenleg 300 méhcsaláddal dolgozik három telephelyen, Felsõrajk
környékén.

– Õsztõl tavaszig tulajdonképpen pihennek a méhek. A telelõ
élelem és a vitamin pótlásán kívül
ilyenkor nincs más teendõ velük,
hiszen az a lényeg, hogy ez az
idõszak a lehetõ legteljesebb
nyugalomban teljen el, és semmiféle a fizikai hatás ne érje õket.
A méhek nagyon tiszták, nem ürítenek a kaptárba. Ha jó az idõ,
dolgukat a tisztuló repülés során
végzik el, ami már meg is történt.
– Mikor indul a szezon?
– Április közepén, amikor már
virágzik a repce, repülnek ki elõször nagyobb mennyiségû virágpor- és nektárgyûjtéshez. A következõ növény az akác, ami a fõhordást adja. Miután elvirágzik,
vándorméhészként az ország
számos méhlegelõjét bejárom,
felkeresve olyan területeket,
ahol a facélia vagy mézontófû, a
hárs, a vaddohány, és késõbb a
napraforgó virágzik. Itt helyben a
Principális-csatorna nagyon kedvezõ körülményeket teremt, hiszen van víz a méhek számára. A
fûz, a mogyoró révén ideális
helyszín a virágporgyûjtésre.
Nyár végi mézelõ gyógynövény
az aranyvesszõ. A környék mindazonáltal leginkább akácban bõvelkedik, amibõl a legtöbb mézet
állítjuk elõ. A különféle virágok

Essence-ben az összetevõk szintetikus, széleskörû aminosav sorral egészültek ki, növelve az Essence biológiai hatékonyságát. Az
aminosavak a növényi szervezetekben a fehérjék építõelemei, hormonok és enzimek
képzõdnek belõlük. Az aminosavak szabályozzák és serkentik a növények élettani folyamatait, ezért a klorofill szintézis,
fehérjefelépítés, cukorszintézis, sejtdifferenciálódás, a tápanyag szállítás és a megtermékenyülés elengedhetetlen alkotórészei. Az
Amalgerol® Essence dózisa 2 l/ha, kiszerelése 15 és 600 liter.
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MEGÉDESÍTIK ÉTELEINKET, ÓVJÁK EGÉSZSÉGÜNKET

Javunkat szolgálják mézelõ méheink
nektárjából 6–8-fajta mézet tudunk termelni évente.
– A méz minek köszönheti
számos jótékony hatását?
– A méz gyümölcscukrokat,
szõlõcukrokat, vitaminokat, ásványi anyagokat és flavonoidokat
tartalmaz, amelyek révén mind
külsõleg, mind belsõleg alkalmazva plusz értékekkel bír az emberi
egészségére. Az akác, repce, a
hárs a legkedveltebbek, de mindegyik egyformán rendelkezik jó
tulajdonságokkal, ugyanakkor faj-

tánként eltérõ hatásúak. A repceméz kevésbé savas, ezért nagyon
jó gyomorkímélõ. Az akácméznek
fertõtlenítõ, gyulladáscsökkentõ
hatása van. A hársméz köptetõ,
nyákoldó hatású, ezért kiválóan alkalmas köhögéscsillapításra. Az
aranyvesszõbõl készített méz a
vese- és húgyúti fertõzések ellenszere. A fertõtlenítõ hatás mindegyikre igaz, nemhiába használták
már az ókorban is sebgyógyításra.
– Ez a fogyasztásban is megmutatkozik?

– Amióta elõtérbe került az
egészségtudatos táplálkozás, valóban megnõtt fogyasztása. Statisztikai adatok szerint ma Magyarországon egy kiló az egy fõre jutó éves mézfogyasztás. Mint
bármely más élelmiszer, így a
méz esetében is mindig szóba
kerül származása, ennél fogva
minõsége is. Sokféle méz kapható a boltokban, de a minõség
szempontjából mindig a termelõi
méz a legjobb választás. A vásárló ráadásul választ kaphat kérdé-

seire, amelyek egyike a kristályosodás. Ez fõleg a repcemézre
igaz, ami épp a nagyon magas a
szõlõcukortartalma miatt kristályosodik ki néhány napon belül.
Krémes, "zsírszerû" állagot vesz
fel, ezért is hívják krémméznek.
Napraforgóból is készítünk krémmézet, amit szintén a könnyebb
kenhetõsége miatt, mert nem
folyik, kedvelnek vásárlóink. Legkevésbé kristályosodik az akácméz, ami ezt a tulajdonságát magas gyümölcscukor-tartalmának
köszönheti. Hónapokig, de akár
évekig is folyékony marad.
– Milyen más
méhészeti termékeket állítanak elõ?
–
Virágport,
propoliszt
és
lépesmézet
is
termelünk,
de
ezeket már kisebb mennyiségben. A virágpor
magas fehérjetartalma
miatt
szellemi és fizikai
felfrissülésben
segít bennünket.
A propolisz természetes antibiotikum, amit
maguk a méhek
is használnak a
kaptárak védelmére a betolakodó baktériumok
és egyéb kórokozók
ellen.
A

www.hechta.hu
lépesméz, a méz eredeti formája
pedig igazi delikátesz. Légúti illetve asztmás panaszokra kiváló. A
méhviaszból készítünk gyertyákat is, amelyek teljes egészében
természetes összetevõkbõl állnak. Égetésük során egészségre
jótékony hatású anyagok szabadulnak fel.
– Milyen elismerések kísérték
az elmúlt éveket?
– Mézeimet az Országos Magyar
Méhészeti
Egyesület
(OMME) által kiadott zárjeggyel
ellátott üvegekben árusítjuk, ezzel is garantálva a kiváló magyar
minõséget. E tekintetben fontosak a versenyek is. A Békés Megyei Méhészegyesület és az
OMME által szervezett az Év Méze
országos versenyen 2015-ben elsõ helyet szereztük meg akácméz
kategóriában, 2016-ban pedig a
második helyet érdemeltük ki
hársméz kategóriában. Testvérem Anita teamécseseivel harmadik helyezést ért el szálgyertya
kategóriában.
– A jövõre nézve mit tekintenek a haladás útjának?
– A bioméhészétre való átállást, ami a fõ célunk. Idén már a
harmadik termelõi évet kezdtük
meg a Biokontroll Hungária
Nonprofit Kft. által ellenõrzött
körülmények között. Állományunk egy részét már átállítottuk, ezért már idén tudunk
biomézet készíteni. A méhek tehát olyan területekrõl gyûjtik be
a nektárt, amelyek biogazdálkodás alatt állnak. Mi már szerves
savakkal védekezünk a méhbetegségek ellen. Feltétel továbbá,
hogy a meglévõ lépkészletet
megfelelõ forrásból származó viasszal, illetve mûléppel cseréljük
le. Mindezek teljesülésével válhatunk
az
elkövetkezõkben
bioméhészetté. A méhészkedéssel együtt járó rengeteg munkában édesapám, Bakonyi Jenõ,
édesanyám, Bakonyi Jenõné és
nõvérem, Bakonyi Anita segít.
Antal Lívia

